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Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e dezanove, no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência da Presidente, 
Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

 Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 

 Álvaro Miramar Botas Letra 

 Aurélio Pedro Monteiro Ferreira; 

 Carlos Alexandre de Carvalho Caetano; 

 Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 

 Nuno Filipe Gomes de Brito 
 

 
 
A Sr.ª Presidente abriu a reunião pelas 14:30 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
  

Devido ao falecimento da Senhora Vereadora Melina Monteiro Mira Domingues, foi 
convocado o candidato imediatamente a seguir da lista do MpM - Movimento pela Marinha,  
Senhor Nuno Filipe Gomes de Brito, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 59º, conjugado com 
o artigo 79º, ambos da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-
A/2002, de 11 de janeiro, na redação atual. 

 
Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na 

votação dos assuntos objeto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na deliberação 
se mencione expressamente a causa do impedimento. 

 

 



 
 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
1. Sr.ª Cesaltina Almeida Silva Filipe - pretende ser informada sobre o andamento da 

colocação de saneamento básico na Urbanização da Valeira - Vieira de Leiria.  
2. Srª Elisabete Moleirinho Reis - solicita ajuda para cedência de uma habitação social. 
3. Sr. José António Narciso da Silva - pretende falar sobre as árvores a baterem no 

gradeamento e na parede, sinalização de trânsito para a entrada da urbanização e nome da 
Rua a seguir à rotunda. 

4. Sr. Ricardo Miguel Oliveira Henriques - pretende saber o ponto de situação do pedido de 
parecer de constituição de copropriedade de prédio rústico, registado sob o nº 403/2019. 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
Intervenção dos membros do executivo 
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PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 
1. Luto Municipal - Falecimento da Sra. Vereadora Mêlina Monteiro Mira Domingues - 

Ratificação de despacho - Voto de Pesar e Reconhecimento 

 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 
FINANÇAS E TESOURARIA 
2. Resumo de Tesouraria do dia 09 de julho de 2019 
3. 11ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019 
 

 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 

 
OBRAS MUNICIPAIS 

4. Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas da Amieira e Charneca da 
Amieira- Fase 1- Concurso público n.º 12/2019 - Ratificação de despacho  

 

 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 
5. Isenção do pagamento de taxas 

 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

6. Pedido para proibição de estacionamento frente à sua residência na Rua Gago 
Coutinho e Sacadura Cabral Nº 14 em Vieira de Leiria 

7. Pedido para colocação de um sinal de estacionamento  de cargas e descargas na Rua 
Dadores Benévolos de Sangue - Marinha Grande 

8. Pedido para colocação de um sinal de proibição de trânsito a pesados na Rua do 
Forninho - Vieira de Leiria 

 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 
9. Req.º nº 1220/18, datado de 05/07/2018 - Proc.º n.º 264/17, datado de 27/06/2017 - 

Artur de Faria 
10. Req.º nº 1012/19, datado de 11/06/2019 - Proc.º n.º 207/19, datado de 11/06/2019 - 

Verónica Alexandra Pereira Gomes 
11. Req.º nº 1109/19, datado de 27/06/2019 - Proc.º n.º 363/18, datado de 07/09/2018 - 

Luís Manuel Peixoto da Silva e Alda Angelina Pereira dos Santo 
12. Req.º nº 1404/18, datado de 30/07/2018 - Proc.º n.º 311/18, datado de 30/07/2018 - 

Esmera - Imobiliária E Construtora Lda. 
13. Req.º nº 1153/19, datado de 04/07/2019 - Proc.º n.º 248/18, datado de 02/07/2018 - 

Estefânio de Sousa 
14. Req.º nº 2000/17, datado de 23/11/2017 - Proc.º n.º 522/17, datado de 23/11/2017 - 

Joaquim Fragoso Ascenso André 
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15. Req.º nº 1443/17, datado de 16/08/2017 - Proc.º n.º 22/18, datado de 21/01/2015 - 

Time Molde II - Fabricação de Moldes Sociedade Unipessoal Lda. 
16. Req.º nº 1142/19, datado de 03/07/2019 - Proc.º n.º 35/19, datado de 30/01/2019 - 

Mário Carvalheiro da Cruz e Maria Cristina Guerra Luís da Cruz. 
17. Req.º nº 1038/19, datado de 14/06/2019 - Proc.º n.º 159/19, datado de 30/04/2019 - 

Auditerprise - Consultoria e Investimentos, S.A. 
18. Req.º nº 770/19, datado de 30/04/2019 - Proc.º n.º 303/18, datado de 24/07/2018 - 

Auditerprise - Consultoria e Investimentos, S.A. 
19. Req.º nº 743/19, datado de 24/04/2019 - Proc.º n.º 300/18, datado de 23/07/2018 -  

Clotilde de Jesus Bazaréu - Cabeça de Casal da Herança 
20. Req.º nº 980/19, datado de 03/06/2019 - Proc.º n.º 163/19, datado de 07/05/2019 - 

Jacinto Esperança Pereira, Lda. 
21. Req.º nº 2067/18, datado de 14/11/02018 - Proc.º n.º 477/18, datado de 09/11/2018 - 

Marisa Isabel Pimenta Gomes. 
22. Req.º nº 969/19, datado de 03/06/2019 - Proc.º n.º 27/15, datado de 27/01/2015 - 

Maria Anália Leal Gomes Marques, Maria Judite Lameiro Gomes Marques e  Sufesa – 
Gestão Imobiliária, Lda. 

23. Req.º nº 924/19, datado de 27/05/2019 - Proc.º n.º 186/19, datado de 27/05/2019 - 
Elisabete Mota dos Santos e Tiago Rebelo Nunes. 

24. Req.º nº 1810/18, datado de 08/10/2018 - Proc.º n.º 425/18, datado de 08/10/2018 - 
Amélia Luz Pereira Saraiva. 

25. Req.º nº 1139/19, datado de 02/07/2019 - Proc.º n.º 456/18, datado de 29/10/2018 - 
Ramiro Joaquim Antunes de Castro Fidalgo. 

26. Req.º nº 1159/19, datado de 08/07/2019 - Proc.º n.º 241/19, datado de 08/07/2019 - 
Joaquim Henriques Martins. 

27. Req.º nº 676/19, datado de 11/04/2019 - Proc.º n.º 524/18, datado de 07/12/2018 - 
Summercaravel Lda. 

28. Req.º nº 2196/18, datado de 07/12/2018 - Proc.º n.º 523/18, datado de 07/12/2018 - 
Nau Frágil - Bar, Unipessoal, Lda. 

29. Req.º nº 1779/18, datado de 02/10/2018 - Proc.º n.º 233/16, datado de 16/06/2016 - 
Dreamelement Unipessoal, Lda. 

30. Req.º nº 1335/18, datado de  19/07/2018 - Proc.º n.º 294/18, datado de 19/07/2018 - 
Morgado Ruivo & Filhos, Construções Civis, Lda. 

 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 

 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 

31. Admissão de candidatura para atribuição de apoio ou benefícios a entidades de 
natureza cultural. infraestruturas 

32. Admissão de candidatura para atribuição de apoio ou benefícios a entidades de 
natureza cultural. 

33. Isenção de taxas de ingresso no Museu Joaquim Correia – ADESER II - Associação 
para o desenvolvimento económico e social da região da Marinha Grande, IPSS 

34. Isenção de Taxas de ingresso no Museu do Vidro – Núcleo do Sporting Clube de 
Portugal da Marinha Grande 

 
 
TURISMO 

35. Adenda ao Contrato de Comodato - Cedência das instalações do posto de turismo de 
São Pedro de Moel à SPM - Associação para a promoção do turismo de São Pedro de 
Moel 
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ATIVIDADE FÍSICA 
36. Admissão de candidaturas para atribuição de apoio ou benefícios a entidades de 

natureza desportiva. Infraestruturas 
37. Admissão de candidaturas para atribuição de apoio ou benefícios a entidades de 

natureza desportiva 
38. Programa de funcionamento da atividade física para a 3.ª idade. Atribuição de apoio 

financeiro no ano de 2019 - Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego. 
39. Programa de funcionamento da atividade física para a 3.ª idade. Atribuição de apoio 

financeiro no ano de 2019 - Comissão De Reformados Pensionistas e Idosos   
40. Programa de funcionamento da atividade física para a 3.ª idade. Atribuição de apoio 

financeiro no ano de 2019 - Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson - 
Delegação de Leiria  

41. Programa de funcionamento da atividade física para a 3.ª idade. Atribuição de apoio 
financeiro no ano de 2019 - Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande  

42. Programa de funcionamento da atividade física para a 3.ª idade. Atribuição de apoio 
financeiro no ano de 2019 - Sociedade Instrução e Recreio 1º Maio  

43. Programa de funcionamento da atividade física para a 3.ª idade. Atribuição de apoio 
financeiro no ano de 2019 - Associação Sindical União Dos Reformados, Pensionistas 
e Idosos 

44. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2019 - Grupo 
Desportivo e Recreativo Das Figueiras - Step By Step Beach  

 
 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

45. Apreciação de candidaturas apresentadas entre 28 de novembro de 2018 e 31 de 
maio de 2019 relativas ao Apoio à Natalidade e à Família no Concelho da Marinha 
Grande, e relativas a crianças nascidas desde 1 de janeiro de 2018 

46. Admissão de candidaturas para atribuição de apoio ou benefícios a entidades de 
natureza social. Infraestruturas 

47. Admissão e exclusão de candidaturas para atribuição de apoio ou benefícios a 
entidades de natureza social. 

48. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza social em 2019 - Comissão 
de Reformados e Pensionistas e Idosos - 60+   

49. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza social em 2019 - Associação 
de Dadores Benévolos de Sangue- Plano de Atividades e Orçamento para 2019.  

50. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza social em 2019 - Corpo 
Nacional de Escutas (CNE) - Agrupamento 36 - Marinha Grande - Picos De 
Europa’2019- Na Descoberta de Pelágio das Astúrias 

 
 

 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 

 
APOIO JURÍDICO 

51. Responsabilidade civil extracontratual - Pedido de indemnização por danos em veículo 
automóvel - Tempestade “Leslie” – Apreciação – Proposta de Indeferimento – 
Audiência Prévia. 
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Antes de entrar na ordem do dia a Sra. Presidente convidou os Srs. Vereadores e o 
público presente a guardar um minuto de silêncio em homenagem à Senhora 
Vereadora Mêlina Monteiro Mira Domingues. 
 



 
 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
1. Sr.ª Cesaltina Almeida Silva Filipe - disse não ter sabido da realização da assembleia 
municipal em Vieira de Leiria, senão teria lá ido. Soube, no entanto, que foi lá falada a 
questão da execução das obras de saneamento na zona onde vive, sem que tivessem 
referido a urbanização onde vive com o problema das fossas debaixo da sua casa, há 
mais de 15 anos. Pretende assim saber se as referidas obras de saneamento vão incluir 
também a Urbanização Valeira e se a obra vai mesmo iniciar-se este ano. 
 
 
2. Srª Elisabete Moleirinho Reis  
A munícipe informou que não iria comparecer. 
 
 
3. Sr. José António Narciso da Silva - disse que mora, desde Março deste ano, numa 
Urbanização sita na Rua Gervásio José Birne, onde existem várias árvores a baterem no 
gradeamento e na parede da sua casa, causando grande incómodo. Solicita que a 
Câmara veja a situação e a resolva.  
Também referiu que na rotunda de acesso à urbanização, a sinalização precisa de ser 
revista e colocada corretamente. Além disso, pede que a colocação da placa com o nome 
da Rua seja mudada, de forma que seja visível para quem circula na estrada principal - 
Rua Hélder Luciano Roldão. 
 
 
4. Sr. Ricardo Miguel Oliveira Henriques - solicitou urgência no tratamento do pedido de 
parecer de constituição de copropriedade de prédio rústico, registado sob o nº 403/2019. 
Os serviços informaram-no que seria rápido e simples, e que iria, provavelmente, à 
Reunião de Câmara de junho. Já passaram algumas reuniões, tem insistido junto dos 
serviços, mas ainda não obteve resposta e precisa do documento com muita urgência. 
 

 
Tendo em conta a natureza de algumas das questões colocadas pelos munícipes nas 
suas intervenções, a Sr.ª Presidente deu a palavra ao Sr. Vereador Carlos Caetano 
para dar as respostas. 
 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano respondeu o seguinte: 

 
 
- Sr.ª Cesaltina Filipe - confirmou que projeto para a execução do saneamento, tem a 
designação Saneamento das Sedas, mas inclui, além dessa rua, a urbanização onde a Sra. 
vive, a estrada nacional e algumas das vias do Boco. Estão a terminar a assinatura dos 
acordos de cedências, dado que há condutas que têm que passar em propriedades 
privadas. Contam trazer o projeto à próxima reunião de Câmara e depois lançar o 
concurso. A ideia é começar ainda a obra este ano.  
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- Sr. José da Silva - informou que houve dúvidas sobre se os espaços verdes da 
urbanização eram todos do domínio público, mas isso confirmou-se em parte, as árvores 
são nossas, portanto a responsabilidade é nossa. A empresa que presta esses serviços à 
Câmara, anda no terreno e vamos informar da necessidade em resolver esta questão da 
poda e manutenção das árvores. 
Quanto à sinalização e aos acessos, iremos ao local ver o que se pode fazer. 
 
A Sr.ª Presidente referiu o seguinte: 
 
- Sr. Ricardo Henriques - disse que o pedido está em apreciação técnica e que há um 
prazo legal de 45 dias úteis para o fazer e que o mesmo ainda decorre. Compreendemos a 
urgência, mas os serviços estão dentro dos prazos legais. Se os serviços tiverem 
disponibilidade para dar resposta antes dos prazos, obviamente que o fazem.   
 
 

 



 
 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

 

A Sr.ª Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que pediram para intervir. 

 
A Srª Vereadora Alexandra Dengucho cumprimentou todos os presentes e tendo em 
conta que enviou a sua intervenção, passa-se a reproduzir o conteúdo da mesma: 
 
 
“ Partilho convosco propostas concretas e cuja discussão deve ser feita entre todos, sendo 
que solicitamos, desde já, que se dê início a essa discussão: 
 
1) Constatamos todos que S. Pedro de Moel está a definhar de dia para dia.  
Por muito boa que seja (e é!) a programação cultural levada a cabo pela Protur em S. 
Pedro de Moel, não é suficiente para atrair turismo. Estou aqui fartinha de apelar à 
organização de grandes eventos, que sejam programados para acontecer ao longo de todo 
o ano, mas com particular incidência nos meses de Verão.  
Um grande festival de Verão em S. Pedro, uma grande prova desportiva com projecção 
nacional e internacional, (volto a sugerir a Corrida Pé N´Areia fazendo o percurso entre a 
Praia Velha e a Praia da Vieira acompanhada de uma caminhada para os menos afoitos na 
pista Atlântica, podendo tal evento durar 3 dias, e onde se pode incluir música, 
gastronomia, etc). E depois, programação cultural devidamente programada, a acontecer 
ao longo de todo o ano.  
Mas essencial para mim, será a Câmara Municipal tomar nas suas mãos, de uma vez por 
todas, o destino do Complexo de Piscinas de S. Pedro de Moel. 
Já vimos que a empresa que adquiriu o espaço não vai fazer nada ali! Já todos 
constatámos que a Agência Portuguesa do Ambiente não vai permitir (e se calhar bem) que 
a empresa proprietária do espaço, leve por diante o seu projecto de construção.  
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E portanto, vamos todos continuar a assistir, impávidos e serenos, ao desmoronar de um 
espaço que é ÚNICO no País e que é uma pedra basilar para o desenvolvimento turístico 
e, por tabela, desenvolvimento económico deste Concelho!  
 
Olhamos à nossa volta e o que vemos?  
Vemos os outros Municípios a construir grandes espaços de diversão, a apostar em algo 
diferenciador que seja atrativo para os seus territórios. E nós? O que fazemos?  
Nós, que temos um complexo à beira mar plantado que pode oferecer uma série de 
valências a quem nos visita…ficamos de braços cruzados e não tomamos a atitude certa 
que, quanto a mim, só pode ser uma: adquirir o espaço para o Município!  
 
E depois?  
Depois verificar se existem programas no âmbito da Comunidade Europeia, aos quais nos 
possamos candidatar para a recuperação do espaço, sendo certo que podemos e devemos 
exigir do Governo de Portugal que apoie este investimento! Foi o Governo de Portugal que, 
não cuidando devidamente da nossa Mata (que, aliás, continua a não cuidar), fez com que 
ficássemos sem ela! Era, de facto, um importante foco de atracção turística que, com os 
incêndios, se foi! Então, o mínimo que o Governo de Portugal pode e deve fazer por nós, é 
apoiar este investimento da Autarquia na aquisição das Piscinas de S. Pedro. 
Depois, teríamos que fazer a discussão do que ali colocaríamos.  
Na minha perspectiva, deveríamos obviamente ter piscinas (algumas com escorregas e 
tubos para divertimento dos frequentadores), snack-bar, restaurante, um auditório que se 
possa utilizar para cinema, espectáculos e conferências, que seria também passível de ser 
utilizado pelas empresas e que poderia fomentar eventos internacionais), discoteca, 
...enfim, toda uma panóplia de possibilidades que se abririam para ocupação do espaço e 
que este Município, depois, concessionaria, em conjunto, ou por área de negócio, com 
parceiros bem escolhidos…E para funcionar todo o ano!  
E esta aquisição tem que ser efectuada JÁ!  
Ontem já era tarde!  
 
Proponho, assim, que se agende, com carácter de urgência, uma reunião com a empresa 
actualmente proprietária do espaço, para aquilatar da possibilidade de aquisição das 
Piscinas pelo Município, única forma que temos de recuperar o espaço e colocar S. Pedro 
de Moel e este Concelho na rota do Turismo Nacional e Internacional.  
Requeiro, assim, seja este ponto colocado na agenda da próxima reunião de Câmara, por 
proposta da CDU, a fim de que o MPM possa preparar as suas sugestões, a fim de que o 
Partido Socialista possa preparar as suas sugestões, a fim de  que as restantes forças 
políticas e todas as forças vivas do Concelho possam igualmente fazer-nos chegar as suas 
opiniões.  
 
Tenho a certeza que a Associação de amigos e moradores de S. Pedro nos ajudaria a 
promover um debate público só com esta temática, e colheríamos assim a opinião da 
população, dos comerciantes, etc… 
Já aqui disse e repito: estou disponível para, MESMO SEM TER PELOUROS 
ATRIBUÍDOS, liderar este projecto que, como já aqui disse bastas vezes, inclui a muito 
curto prazo o planeamento de uma agenda de eventos com projecção mediática para 
acontecerem ao longo de todo o ano nas Praias do Concelho, bem como estou disponível 
para liderar este projecto de AQUISIÇÃO DAS PISCINAS DE S. PEDRO de MOEL. Assim 
a Srª Presidente o queira… 
 
2) Outro assunto que aqui quero trazer prende-se com o seguinte:  
 
O munícipe Gabriel Roldão escreveu o seguinte:  
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" Pinhal do Rei: São precisos homens de coragem e muito saber ao comando das florestas 
nacionais. Limpar os erros e filtrar as incompetências. Decisões seguras e não político-
partidárias! O nosso Pinhal de Leiria terá que renascer em toda a sua pujança, para bem 
de quem a ele se abeirou, protegeu e aceitou a sua bondade durante muitas gerações. Que 
se recordem os responsáveis desta tragédia, porque todos vós ficareis citados na História 
de Portugal e vosso nomes ficarão intimamente ligados a este momento como os 
"COVEIROS" da mais bela floresta de pinheiro bravo da Europa, direi mesmo imponente 
Pinhal Real, Pinhal do Rei, Pinhal da Marinha, Pinhal de Leiria e finalmente Mata Nacional 
de Leiria, como no tempo lhe chamaram! Os netos dos netos de todos nós, portugueses de 
bem, vos julgarão sem piedade". 
 
O cidadão do nosso Concelho Alexandre Franco apresentou, em 30/11/2017 uma queixa 
crime contra “ os responsáveis e respectivos organismos que estiveram incumbidos da 
gestão da Mata Nacional de Leiria desde 2003.” 
 
Esta queixa corre termos com o número 2874/17.7T9LRA e tem já dois aditamentos (aliás, 
foi por iniciativa deste cidadão que a GNR autuou o ICNF por não estarem a respeitar as 
faixas de combustível, de segurança…). 
 
Ele esclarece que em 2003 houve o último grande incêndio e que consumiu cerca de 2500 
hectares da nossa Mata e que a partir de 2012 a gestão da Mata coube ao ICNF e antes 
desta data cabia à Autoridade Florestal Nacional. “ 
 
O que propomos é que o Município da Marinha Grande se constitua ASSISTENTE nesse 
Processo… 
É uma proposta que fazemos, que requeiro que constitua igualmente um ponto da agenda 
da próxima reunião por proposta da CDU, para que o discutamos e votemos.  
   
Este munícipe sugeriu ainda que se procedesse a um estudo/avaliação do prejuízo 
causado ao nosso Concelho com este incêndio com ênfase na vertente económica, 
ambiental. Para além de termos direito de saber esta informação, pela importância de que 
se reveste, este trabalho poderia ser posteriormente ser aproveitado para enxertar um 
pedido de indemnização civil neste processo crime…Que se pondere esta hipótese.  
 
Esta questão entronca na anterior, naturalmente…Uma forma de compensação por parte 
do Governo a este Município da Marinha Grande, seria precisamente o investimento no 
complexo de Piscinas de S. Pedro… 
 
 
3) Multibanco no Posto de Turismo na Praia da Vieira: não funciona nem nunca 
funcionou.  
E sendo certo que não existia porque a Câmara estava em falta com obras que era 
necessário fazer-se para que o Banco lá colocasse a caixa de Multibanco.  
 
Por isso é lamentável que no Facebook da Câmara conste que após insistência e pressão 
sobre alguns Bancos, a Srª Presidente conseguiu a colocação da caixa Multibanco…Para 
além do ridículo que é colocar-se esse tipo de informação numa página institucional da 
Câmara…Somos, de facto, motivo de chacota…Enaltecer-se algo deste género como uma 
conquista de uma presidente de Câmara é, no mínimo, ridículo! Mas mais ridículo se torna 
quando a grande conquista da Srª Presidente  - recordo que estamos a falar de uma caixa 
Multibanco – não funciona, nem nunca funcionou…” 
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O Sr. Vereador Álvaro Botas Letra cumprimentou todos os presentes e referiu o 
seguinte: 
 
Apresentou um pedido de desculpas pelo lapso que cometeu na informação dada na 
última reunião sobre o facto da assembleia de freguesia de Vieira de Leiria não ter 
aprovado o protocolo de delegação de competências, quando na verdade queria dizer 
“não ter aprovado a descentralização de competências.” 
 
Mostrou a sua concordância com a intervenção da Sra. Vereadora Alexandra Dengucho e 
estendeu idêntica preocupação à praia da Vieira e às praias do Concelho, que reforçou 
“não têm vida. “ 
 
 
  Praia da Vieira - Reclamou sobre a colocação da passadeira para deficientes na 

praia que acaba num morro. Disseram que a máquina que deveria fazer o trabalho 
estava avariada e deixaram o trabalho naquele estado. A limpeza do areal da Praia 
está uma lástima. Temos que procurar um local limpo para colocar a toalha, isto é um 
péssimo cartão de visita.  

- Sugeriu a construção de um parque infantil digno para as crianças.  
- Sugeriu a criação de uma zona desportiva junto ao café do âncora. 

 
 
 Repavimentações - Concorda que sejam feitas, mas têm que ser bem planeadas. 

Alertou para que se faça um estudo na Rua da Lagoa, na Praia da Vieira, para que se 
precavenha os buracos de uma vez por todas. 

 
 Estuarino - O que se passa com o processo do estuarino? Temos que informar a 

população do que se passa com aquele local. Este fim de semana estiveram lá cerca 
de 100 auto caravanas.  

 
 Eucaliptal - Temos dezenas de eucaliptos a rebentar na zona da Escoura. O que se 

passa? Já sofremos tanto com os incêndios. Não podemos deixar isto acontecer.  
 
 Esgotos - temos que dar a atenção à saturação dos esgotos nesta altura na Praia da 

Vieira. 
 
 Auditório António Campos - As atividades de índole cultural estão mortas. Não 

oferecemos nada durante a semana, as férias não são só aos fins de semana. Temos 
que oferecer diversão, para que quem faz férias nas nossas praias, nos queira visitar 
para o ano.  

 
 Centro de saúde - Voltamos a alertar para as condições dos trabalhadores do centro 

de saúde, enquanto estão a decorrer as obras. É ensurdecedor trabalhar ali. 
 
 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira cumprimentou todos os presentes e os que estão em 
casa e tendo em conta que enviou a sua intervenção, passa-se a reproduzir o 
conteúdo da mesma, que recebeu também a anuência do Sr. Vereador Nuno Brito: 
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“ MÊLINA MIRA 
 
O passado dia 6 de julho marcou a história deste órgão executivo com a inesperada e 
lamentável perda de um dos seus membros - Mêlina Monteiro Mira Domingues, aos 42 
anos de idade. Hoje vivemos o vazio deste lugar. 
 
Mêlina teve um percurso pessoal e profissional assinalável. Enfrentou desde muito cedo 
uma doença crónica, mas isso nunca foi um handicap para cumprir os seus sonhos. Teve 
três filhas. A vida fê-la perder uma delas, o que a inspirou para escrever o livro “o Céu tem 
um Doce”, cuja receita reverteu a favor da Associação Projeto Artémis, que tem por objetivo 
ajudar mulheres vítimas de situações clínicas de aborto e/ou morte fetal. O seu curto 
percurso de vida teve as suas dificuldades, mas a sua força interior era a garantia para 
ultrapassar estas barreiras e continuar a lutar por dias mais felizes.  
 
Envolveu-se em inúmeras atividades, sempre com um sentido de colaboração coletiva, na 
perfeita convicção de que “mais beneficia quem melhor serve”. Nas associações por onde 
passou deixou a sua marca indelével, demonstrando que era uma força da natureza, 
empenhando-se com toda a energia nas causas que assumia e em que acreditava. Sempre 
foi de uma enorme generosidade e solidariedade, entregando-se de alma e coração a 
quem dela precisava. Foi assim na angariação de fundos para algumas instituições; no júri 
de poemas da BIP; na organização de eventos para ajudar alguém, como foi o caso 
recente do lançamento do livro de Márcio Samagaio. Desde sempre esteve ligada ao 
associativismo, onde foi fundadora do Clube Motard Motabout.  
 
Partiu no dia de um Torneio de Patinagem que, enquanto seccionista do Industrial 
Desportivo Vieirense, tinha ajudado a organizar tendo presente de que seria um sucesso. 
 
Licenciou-se em Marketing e Comércio Internacional o que a fez crescer e ser uma 
profissional exemplar. Não apenas como formadora, mas essencialmente como diretora de 
qualidade e auditora líder em QMS (Quality Management System), funções que 
desenvolvia numa empresa da região de Leiria. 
 
O seu desempenho na política era inspirado no sonho de poder ajudar as gentes da sua 
terra, contribuir para o desenvolvimento de uma Câmara Municipal moderna, próxima dos 
cidadãos, com serviços de excelência, para que as metodologias da qualidade e eficiência 
contribuíssem para melhorar a organização interna e satisfizessem as respostas aos 
munícipes. Era este o seu foco, alicerçado na vontade de participar ativamente como 
cidadã e ajudar a sua comunidade.  
 
Nas reuniões de Câmara levantou diversos problemas, partilhou preocupações colectivas, 
fez várias propostas, debateu-se no apoio a causas de natureza social, humanitária, 
cultural, desportiva, empenhou-se nas matérias da educação e do apoio a crianças e 
jovens, aos escuteiros, entre muitos outros. 
 
Mêlina cumpriu com elevação o seu lugar de vereadora, substituindo a vereadora Ana 
Alves Monteiro, deixando-a viver a gravidez de risco e a maternidade com tranquilidade. 
Fê-lo com muito empenho, planeamento, sentido de responsabilidade, tamanho zelo e 
dedicação, quase nos pareceu dizer: “agora que a Ana está a chegar, já posso partir 
tranquila”. Mêlina viveu intensamente e deixou a sua marca. Jamais esqueceremos o seu 
sorriso e as suas gargalhadas. Cumpriu a trilogia: foi mãe, escreveu um livro e plantou 
árvores. Ela era nobre, no carácter e nos atos. 
 
Certamente que estará grata, no sítio onde estiver, pelas palavras e gestos que recebeu de 
tanta e tanta gente… deste órgão e de muitos trabalhadores da Câmara Municipal, de 
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 imensos amigos, das pessoas que com ela trabalharam e privaram, bem como da sua 
querida família. 
 
Neste contexto não posso, em nosso nome, de todos os membros do MPM e dos cidadãos 
que aqui representamos, deixar de expressar as nossas sentidas condolências aos amigos, 
à família, aos pais e irmão, ao marido e às queridas filhas. 
 
Em termos políticos, compete-nos, em nome do MPM, agradecer as manifestações de 
carinho e de dor que chegaram até nós, de muitas instituições e forças políticas, desde Sua 
Excelência o Sr. Presidente da República (mensagem endereçada à família), à Assembleia 
Municipal e aos deputados, às assembleias e juntas de Freguesia de Marinha Grande, 
Vieira de Leiria, e seus representantes, aos partidos e ao Mais Concelho e a todos os 
membros de Órgãos autárquicos. À Senhora Presidente Cidália Ferreira e, em seu nome, à 
Câmara Municipal e aos seus trabalhadores, aos colegas vereadores que se expressaram 
das mais diversas formas, em especial os textos de Alexandra Dengucho, Lara Lino, Célia 
Faustino, Álvaro Botas e ao gesto de luto de Carlos Caetano. 
 
À equipa do MpM com participação neste órgão executivo, Ana Alves Monteiro, Patrícia 
Jorge, Humberto Dias, António Santos e a todos os outros membros que mais uma vez 
estivemos unidos neste silêncio coletivo, o nosso agradecimento.  Agradecemos ainda às 
coletividades, aos clubes, às associações, às escolas, a todos os amigos e simpatizantes 
que de forma pessoal, por email, SMS ou nas redes sociais apresentaram ao MPM e à 
nossa ilustre vereadora, os mais sentidos pêsames. 
 
Talvez estas palavras pequem por poucas e distantes daquilo que era a essência da nossa 
querida colega e amiga Mêlina, mas estamos certos de que para a cronografia ficará aquilo 
que todos sentimos dos momentos que a vida nos permitiu partilhar. 
 
Com gratidão, até sempre Mêlina Mira Domingues.” 
 
 
A Srª Presidente, bem como os outros Vereadores, subscreveram a intervenção do 
Sr. Vereador Aurélio Ferreira e referiu que todos estão solidários com as palavras 
proferidas, bem como agradecidos pela dedicação da Sra. Vereadora Mêlina Mira. 
 
 
 
A Srª Presidente referiu ainda que serão tidas em conta todas as sugestões apresentadas 
pelos Srs. Vereadores e as respostas às questões colocadas serão respondidas por 
escrito. 
 
 
 



 
 

 
A Srª Presidente deu por terminado o período antes da ordem do dia, interrompendo de 
seguida a reunião, para um breve intervalo, das 15h20 às 15h40. 
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ORDEM DO DIA 
 

 

 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 
 
 

1. Luto Municipal - Falecimento da Sra. Vereadora Mêlina Monteiro Mira Domingues 
- Ratificação de despacho - Voto de Pesar e Reconhecimento 

 
598 - Tendo ocorrido no dia 06 de julho pp. o falecimento da Senhora Vereadora em 
exercício do Movimento pela Marinha (MpM), Mêlina Monteiro Mira Domingues, vítima de 
morte súbita, a Presidente da Câmara Municipal determinou Luto Municipal por três dias a 
cumprir nos dias 08, 09 e 10 do mesmo mês e o cancelamento de todos os eventos de 
animação no âmbito da abertura da época balnear na Praia da Vieira de Leiria, de onde era 
natural e residente a Vereadora, em sua homenagem, reconhecimento e memória, 
conforme email e nota publicada no sítio institucional e redes sociais da Câmara Municipal, 
que se dá por reproduzido e em anexo, no uso da competência prevista no n.º 3 do artigo 
35º da lei 75/2013 de 12 de setembro na sua redação atual, submetendo o mesmo pela 
presente proposta de deliberação a sua ratificação pela Câmara Municipal.  
 
A Câmara Municipal após apreciação dos fundamentos e das circunstâncias 
excecionais que determinaram o despacho da Senhora Presidente, nos termos do n.º 
3 do artigo 35º da Lei 75/2013 de 12 setembro na sua redação atual, deliberou ratificar 
o despacho da Senhora Presidente que se dá por reproduzido e em anexo.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 
 
 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 
FINANÇAS E TESOURARIA 

 
 
2. Resumo de Tesouraria do dia 09 de julho de 2019 

 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia nove de julho de dois mil e 
dezanove, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Total de Disponibilidades”: 16 
192 302,58 (dezasseis milhões, cento e noventa e dois mil, trezentos e dois euros e 
cinquenta e oito cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 

 
 
3. 11ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019 
 
599 - A Sra. Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
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Presente proposta da 11.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
8.ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2019 no valor de 199.835,05 euros nos 
reforços e de 199.835,05 euros nas anulações. 
 
6.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2019 no valor de 164.600,00 
euros nos reforços e de 164.600,00 euros nas anulações. 
 
8.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipais para 2019 no valor de 28.490,00 euros 
nos reforços e de 28.490,00 euros nas anulações. 
 
Considerando que de acordo com o ponto 8.3.1. do POCAL aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
54-A/99 de 22 de Fevereiro, “ (…) o orçamento pode ser objeto de revisões e de alterações 
(…).”, sendo que: “ (…) As alterações podem incluir reforços de dotações de despesas 
resultantes da diminuição ou anulação de outras dotações (…).”, mantendo-se o valor 
global do orçamento, a Câmara Municipal depois de analisar a proposta apresentada, 
delibera aprovar a 11.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019, nos 
termos da alínea d), do nº 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
 
OBRAS MUNICIPAIS 
 

4. Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas da Amieira e Charneca da 
Amieira- Fase 1- Concurso público n.º 12/2019 - Ratificação de despacho  

 
 

600 - Presente despacho nº 248/2019, de 01 de julho, do Sr.º Vice-Presidente da Câmara 
Municipal, com o seguinte teor integral:  
 
Presente informação da DGT, com referência CS/38/2019, de 28 de junho, que se dá por 
integralmente reproduzida, na qual se apreciam as listas de erros e omissões 
apresentadas, e propõe a aprovação de um novo mapa de quantidades final e a aprovação 
de novas peças escritas e desenhadas, a aditar ao projeto de execução.  
 
Considerando que o prazo de apresentação de propostas continua a correr, 
independentemente da tomada de decisão sobre a lista de erros e omissões e que a 
ausência de resposta implica a sua rejeição; 
 
Tendo em conta que a apresentação de listas de erros e omissões pelos interessados 
constitui um dever e representa uma forma de participação na definição objetiva e rigorosa 
dos termos do projeto de execução e da sua conformidade com a obra a realizar; 
 
Atendendo a que estas listas têm ainda um propósito de controlo de custos prevenindo 
eventuais acréscimos futuros de trabalhos na execução da obra; 
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Considerando que a realização da obra é urgente em função dos propósitos constantes da 
respetiva memória descritiva; 
 
Decido, por delegação de competência da Presidente da Câmara, de trinta e um de outubro 
de dois mil e dezassete, de acordo com o n.º 5 do artigo 50.º do Código dos Contratos 
Públicos e de acordo com os artigos 33.º, n.º 1, alínea f) e 35.º, n.º 3 e 36.º, todos do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 
 
A)- Aprovar o mapa de quantidades retificado e novas peças escritas e desenhadas, a 
aditar ao projeto de execução; 
B)- A disponibilização em plataforma eletrónica do mapa de trabalhos retificado, peças 
escritas e desenhadas, e notificação a todos os interessados. 
O presente despacho deve ser ratificado pela Câmara Municipal na sua próxima reunião.” 
 
A Câmara Municipal, de acordo com os artigos 33.º, n.º1, alínea f) e artigo 35.º, n.º 3, 
ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 
12 de Setembro, delibera ratificar o despacho n.º 248/2019. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 
 

5. Isenção do pagamento de taxas 
 
 

O Sr. Vereador Álvaro Miramar Botas Letra não participou na apreciação e votação deste 
processo, tendo comunicado o seu impedimento, nos termos do previsto no artigo 69.º, n.º 
1, alínea a), do Código do Procedimento Administrativo, uma vez que é Juiz das festas de 
Vieira de Leiria e pertence à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira 
de Leiria. 
 
A Sr.ª Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do mencionado 
Código. 
 
 

601 - A Sra. Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
A Fábrica da Igreja Paroquial de Vieira de Leiria, solicitou à Câmara Municipal a isenção 
do pagamento das taxas municipais, para a realização da atividade a seguir elencada: 
 

- Licença especial de ruído para os festejos em Honra da Nossa Senhora dos 
Milagres a realizar nos dias 1, 2, 3 e 4 de agosto de 2019; 

- Utilização das vias públicas para a realização de atividades de caráter desportivo, 
festivo ou outras que possam afetar o trânsito normal;  

- Licença de recinto improvisado; 

- Licença para a colocação de publicidade. 
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O Sport Império Marinhense, solicitou à Câmara Municipal a isenção do pagamento das 
taxas municipais, para a realização da atividade a seguir elencada: 

- Licença especial de ruído para realização de um espetáculo de humor a realizar no dia 20 
de julho de 2019; 

- Licença para a colocação de publicidade. 

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, solicitou à 
Câmara Municipal a isenção do pagamento das taxas municipais, para a realização da 
atividade a seguir elencada: 

- Licença especial de ruído para a instalação do circo Arena no período 
compreendido ente o dia 16 de agosto e 01 de setembro de 2019; 

- Licença de recinto itinerante para instalação do circo Arena; 

- Licença para a colocação de publicidade. 

- Licença especial de ruído para a realização do Festival do Carapau a realizar nos 
dias 27 e 28 de julho de 2019; 

- Licença de recinto improvisado. 

Presente as informações nº 62/SN, 63/SN, 64/SN e 65/SN de 08 de julho de 2019, 
fundamentadas de facto e de direito nos termos do nº 6 do artigo 14º do Regulamento de 
Taxas do Município da Marinha Grande. 

A Câmara Municipal, nos termos da alínea a) e b) do nº 3 do artigo 14.º do Regulamento e 
Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande, pode isentar as Juntas de Freguesia, as 
associações de bombeiros, as fundações, as associações culturais, desportivas e 
recreativas legalmente constituídas, fábricas da igreja, agrupamentos de escolas e 
associações de pais e encarregados de educação legalmente constituídas e sem fins 
lucrativos, com sede no concelho da Marinha Grande, do pagamento das taxas previstas 
no citado Regulamento. 

Assim, ao abrigo da competência prevista na alínea a), b) e g) do nº 3 e n.º 6 do artigo 
14.º do Regulamento de Taxas do Município da Marinha Grande, a Câmara Municipal 
delibera, relativamente às atividades identificadas, isentar a Fábrica da Igreja 
Paroquial de Vieira de Leiria, o Sport Império Marinhense e a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, do pagamento das taxas devidas pela 
emissão das licenças especiais de ruído, das licenças de recinto improvisado, da 
licença de recinto itinerante, das licenças de publicidade, da autorização para a 
utilização das vias públicas para a realização de atividades de caráter desportivo, 
festivo ou outras que possam afetar o trânsito normal. 
 

Esta deliberação foi tomada por maioria com 6 votos a favor e aprovada em minuta. 
 
 
 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
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PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 
 
 

6. Pedido para proibição de estacionamento frente à sua residência na Rua Gago 
Coutinho e Sacadura Cabral Nº 14 em Vieira de Leiria 

 

602 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 

Presente pedido com o registo n.º E/6294/2019, em que é solicitada a proibição de 
estacionamento frente à sua residência na rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral Nº 14 - 
Vieira de Leiria. 

Presente informação técnica LC/22/2019 de 14-6-2019, sobre o assunto. 

Na sequência do pedido com registo n.º E/6294/2019, em que é solicitada a proibição de 
estacionamento frente à sua residência na rua gago Coutinho e Sacadura Cabral Nº 14   - 
Vieira de Leiria, bem como da solução técnica apresentada na informação dos serviços 
camarários LC/22/2019 de 14/6/2019, que se dá aqui por integralmente reproduzida e se 
anexa, a Câmara Municipal delibera ao abrigo da alínea rr) do n.º 1 do artigo 33.º da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual: 

Deferir o pedido para proibição de estacionamento frente ao Nº 14 da rua Gago 
Coutinho e Sacadura Cabral - Vieira de Leiria, com marcação de um traço contínuo 
amarelo e autorizar a colocação nos portões das garagens o sinal do artigo 50º do 
código da estrada. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 

7. Pedido para colocação de um sinal de estacionamento de cargas e descargas na 

Rua Dadores Benévolos de Sangue - Marinha Grande. 

 

603 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 

Presente pedido com o registo n.º E/5456/2019, em que é solicitada a colocação de um 
sinal de estacionamento de cargas e descargas de duração limitada na Rua Dadores 
Benévolos de Sangue - Marinha Grande. 

Presente informação técnica LC /19/2019 de 27/5/2019, sobre o assunto. 

Na sequência do pedido com registo n.º E/5456/2019, para colocação de um sinal de 
estacionamento de cargas e descargas, de duração limitada na rua Dadores Benévolos de 
Sangue - Marinha Grande, nas traseiras do estabelecimento comercial com atividade de 
talho, bem como da solução técnica apresentada na informação dos serviços camarários 
LC /19/2019 de 27/5/2019, que se dá aqui por integralmente reproduzida e se anexa, a 
Câmara Municipal delibera ao abrigo da alínea rr) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual: 

Colocar um sinal de estacionamento autorizado H1a e um painel adicional M10b - 
Cargas e Descargas, com limite de 20 minutos, conforme estabelecido nos artigos 
34.º e 46.º, respetivamente, do Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, um 
lugar na gare de estacionamento, frente ao comércio no arruamento paralelo à Av. 
Vitor Galo - Marinha Grande. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
8. Pedido para colocação de um sinal de proibição de trânsito a pesados na Rua do 

Forninho - Vieira de Leiria 
 

604 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 

Presente pedido com o registo n.º E/6756/2019, em que é solicitada a colocação de um 
sinal de trânsito proibido a pesados na rua do Forninho - Vieira de Leiria. 

Presente informação técnica LC/23/2019 de 26/6/2019, sobre o assunto. 

Na sequência do pedido com registo n.º E/6756/2019, para colocação de um sinal de 
trânsito proibido a pesados, na rua do Forninho - Vieira de Leiria, bem como da solução 
técnica apresentada na informação dos serviços camarários LC/23/2019 de 26/6/2019, que 
se dá aqui por integralmente reproduzida e se anexa, a Câmara Municipal delibera ao 
abrigo da alínea rr) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual: 

Colocar um sinal de trânsito proibido a pesados C3b, junto ao entroncamento da rua 
do Forninho com a estrada para a Praia da Vieira, lado sul, conforme estabelecido 
nos artigos 34.º e 46.º respetivamente do Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de 
Outubro, um sinal de trânsito proibido a pesados. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 
 
9.  Req.º nº 1220/18, datado de 05/07/2018 - Proc.º n.º 264/17, datado de 27/06/2017 - 

Artur de Faria 
 
 
O Sr. Vereador Aurélio referiu que é mais um caso de uma empresa que quer construir 
um edifício destinado à industria no nosso concelho. A Câmara obriga a empresa a fazer o 
“prolongamento das infraestruturas públicas viárias, de abastecimento de água, eletricidade 
(incluindo iluminação pública) e telecomunicações, assim como as de saneamento dos 
efluentes domésticos e pluviais até à sua correta ligação com as redes existentes”. 
 
E depois, a Câmara justifica que a empresa tem de pagar isto “por se tratar de um edifício 
industrial localizado fora de zona industrial”. Mas existe alguma possibilidade da empresa 
construir o edifício na zona industrial ? Claro que não. 
 
Portanto, o mais óbvio da proposta da nossa Câmara é que para a empresa não ter estes 
custos extraordinários, que não lhe dizem respeito, era ir construir numa zona industrial fora 
do nosso concelho !?!? 
 
Insisto, mais uma vez, na necessidade urgentíssima de que se criem ou alarguem zonas 
industriais, para que estas, e outras empresas, cresçam e não fujam do nosso concelho. E 
não basta fazer o bocadinho que estão a planear a sul da atual ZI. 
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Tem de ser muito mais, sob o risco das empresas continuarem a sair do concelho. E nem 
estou a falar das empresas que não virão para cá. 
 
Já negociaram, ou estão a negociar, com o ICNF os terrenos contíguos à atual ZI ? 
 
 
A Srª Presidente referiu que em sede de alteração do PDM, estão a prever o alargamento 
das zonas industriais existentes e criar nova áreas. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano disse fazer todo o sentido a intervenção do Sr. Vereador 
Aurélio e que vão definir as novas áreas no PDM. Irão trazer uma proposta para criação de 
mais seis novas áreas industriais, na Marinha Grande e em Vieira de Leiria, sendo uma 
delas para grandes lotes. Referiu que têm a intenção de negociar com o ICNF, onde há 
espaços contíguos. 
Mas esta empresa em concreto, quer instalar-se numa zona onde não há qualquer infra 
estruturas. 
 
O Sr. Vereador Álvaro Letra questionou se há negociações com a Câmara Municipal de 
Leiria, relativamente ao alargamento da zona industrial de Vieira de Leiria. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano confirmou que já houve conversas sobre o assunto, dado 
que há interesse de ambos os lados. 
 
 
Seguidamente a Srª Presidente colocou à votação a seguinte proposta: 
 
605 - Presente pedido com o registo n.º 1119/17, datado de 27/06/2017, a solicitar 
informação prévia relativa à execução de um edifício destinado a indústria, a constituir em 
propriedade horizontal, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha 
Grande sob o n.º 16649 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 1155, da 
freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo n.º 264/17, com data 
de entrada de 27/06/2017, apresentado por Artur de Faria, com o NIF 119757931, 
residente na rua Nova, n.º 20, A-dos-Pretos, Maceira, Leiria, sobre o qual a Câmara 
Municipal, na sua reunião datada de 28/05/2018, deliberou notificar o requerente, em sede 
de audiência prévia, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 121º e 122º do 
Código do Procedimento Administrativo (CPA), concedendo-lhe 15 dias, antes de ser 
tomada a decisão final, para que este referisse por escrito o que se lhe oferecesse sobre a 
proposta de informar não ser viável, por ser o respetivo processo de licenciamento 
passível de indeferimento, ao abrigo do n.º 5 do artigo 24º do Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, por 
ausência de arruamento e de infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento, 
tendo esta deliberação sido notificada, pelo ofício n.º 648/18, de 11/06/2018, a 18/06/2018; 
 
Presente requerimento com o registo n.º 1220/18, de 05/07/2018, apresentado em sede de 
audiência prévia, no âmbito dos artigos 121º e 122º do CPA, no qual o requerente assume 
o compromisso, previsto no n.º 1 do artigo 25º do RJUE, de realizar os trabalhos 
necessários à execução das infraestruturas em falta, assim como assegurar os encargos 
resultantes do funcionamento das mesmas por um período mínimo de 10 anos; 

Presente informação técnica, datada de 09/07/2019, que atesta ser viável a operação 
urbanística pretendida, com o condicionalismo de execução, por parte do requerente, das  
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infraestruturas necessárias à mesma e a assegurar os encargos inerentes à sua 
manutenção num prazo de 10 anos encontrar-se o processo em condições de ser deferido. 

Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 

Informar ser viável, nos termos do n.º 1 do artigo 25º do  Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, a 
construção de um edifício destinado a indústria, a constituir em propriedade 
horizontal, nos termos apresentados, condicionado à prévia apresentação e 
aprovação de um processo autónomo de obras de urbanização que contemple o 
adequado prolongamento das infraestruturas públicas viárias, de abastecimento de 
água, eletricidade (incluindo iluminação pública) e telecomunicações, assim como as 
de saneamento dos efluentes domésticos e pluviais até à sua correta ligação com as 
redes existentes, devidamente elaborado, tendo em conta as especificidades locais, 
tanto ao nível da topografia como no que se refere à adequação às infraestruturas 
existentes ou a prever para o local, devendo tal processo incluir o anuimento 
expresso dos titulares dos terrenos que venham a ser abrangidos pelo necessário 
alargamento do espaço público. 

Mais delibera informar o requerente que, de acordo com o disposto no n.º 3 do 
mesmo articulado legal, a admissão ou emissão do respetivo alvará de licença de 
construção deverá ser antecedida pela celebração, com a câmara municipal, de 
contrato relativo ao cumprimento das obrigações assumidas e prestar caução 
adequada, beneficiando de redução proporcional ou isenção das taxas por realização 
de infraestruturas urbanísticas, nos termos previstos pelo regulamento municipal. 

Delibera igualmente informar o requerente que a proposta apresentada se integra no 
âmbito das operações com impacto urbanístico relevante, estabelecidas na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 24º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas do 
Município da Marinha Grande (RMEUMMG), por se tratar de um edifício industrial 
localizado fora de zona industrial com plano de pormenor eficaz, com área de 
construção total superior a 1.000 m2, devendo o respetivo processo de controle 
prévio a apresentar conter, para além dos elementos instrutórios específicos, estudo 
de tráfego, nos termos do disposto no artigo 45º do RMEUMMG. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
10. Req.º nº 1012/19, datado de 11/06/2019 - Proc.º n.º 207/19, datado de 11/06/2019 - 

Verónica Alexandra Pereira Gomes 
 

606 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente requerimento n.º 1012/19, registado em 2019/06/11, subscritos por Verónica 
Alexandra Pereira Gomes, com o NIF 223845825, residente na Rua dos Eucaliptos, n.º 
19, lugar de Ordem, freguesia e concelho de Marinha Grande, constantes do processo 
camarário n.º 207/19, registado em 2019/06/11, referente ao pedido de licenciamento de 
obra de construção de um edifício anexo, destinado a garagem, de uso complementar 
da moradia, situada no prédio urbano localizado na Rua dos Eucaliptos, n.º 19, lugar de  
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Ordem, freguesia e concelho de Marinha Grande, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 
18899, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 16154. 
 
Presente parecer técnico datado de 2019/06/27, que considera o projeto apto a uma 
decisão favorável. 
 
Após análise do pedido, e considerando o parecer técnico que sobre ele recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos da alínea a) do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 155/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, 
que aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, o projeto de 
arquitetura, constante do processo camarário n.º 207/19, registado em 2019/06/11, 
referente ao pedido de licenciamento de obra de  construção de um edifício anexo, 
destinado a garagem, de uso complementar da moradia, situada no prédio urbano 
localizado na Rua dos Eucaliptos, n.º 19, lugar de Ordem, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 18899, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 16154, apresentado 
por por Verónica Alexandra Pereira Gomes, com o NIF 223845825, residente na Rua 
dos Eucaliptos, n.º 19, lugar de Ordem, freguesia e concelho de Marinha Grande. 
 
Informar o interessado que deve apresentar no prazo máximo de seis meses a contar 
da data da notificação da presente deliberação, os Projetos das Especialidades 
aplicáveis, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 20º do RJUE. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 

 

11. Req.º nº 1109/19, datado de 27/06/2019 - Proc.º n.º 363/18, datado de 07/09/2018 - 
Luís Manuel Peixoto da Silva e Alda Angelina Pereira dos Santo 

 

607 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 

Presente requerimento n.º 1109/19, datado de 2019/06/27, constante do processo 
camarário n.º 363/18, subscrito por Luís Manuel Peixoto da Silva, com o NIF 186094558 
e por Alda Angelina Pereira dos Santos, com o NIF 195133137, ambos residentes em 
rua Esquerda, n.º 9, freguesia de Moita, concelho de Marinha Grande, referente ao pedido 
de licenciamento da obra de “Ampliação de garagem em habitação unifamiliar”, a incidir 
sobre um prédio urbano, sito na rua Esquerda, n.º 9, freguesia de Moita, concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob o número 
594 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 515. 

Presente parecer técnico dos serviços datado de 2019/07/04, referente ao projeto de 
arquitetura apresentado. 

Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, 
a Câmara Municipal delibera: 

DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao o pedido de 
licenciamento da obra de “Ampliação de garagem em habitação unifamiliar”, a incidir 
sobre um prédio urbano, sito na rua Esquerda, n.º 9, freguesia de Moita, concelho de  
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Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob o 
número 594 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 515, com o 
número de processo 363/18, com data de entrada em 2018/09/07, apresentado por 
Luís Manuel Peixoto da Silva, com o NIF 186094558 e por Alda Angelina Pereira dos 
Santos, com o NIF 195133137, ambos residentes em rua Esquerda, n.º 9, freguesia de 
Moita, concelho de Marinha Grande. 

Mais delibera informar os requerentes que, nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º 
do RJUE, deverão apresentar os projetos das especialidades e outros estudos 
necessários à execução da obra, no prazo de seis meses a contar da data da 
notificação do ato da aprovação do projeto de arquitetura. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 
 

12. Req.º nº 1404/18, datado de 30/07/2018 - Proc.º n.º 311/18, datado de 30/07/2018 - 
Esmera - Imobiliária E Construtora Lda. 

 

608 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente pedido com o registo n.º 1404/18, datado de 30/07/2018, relativo a legalização de 
alterações na fachada e alteração de uso num edifício sito na rua do Sol, no prédio 
registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 19596 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 19564-P, da freguesia e concelho da 
Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 311/18, com data de 
entrada de 30/07/2018, apresentado por Esmera - Imobiliária E Construtora Lda., com o 
NIPC 504 014 706, com sede na Herdade da Galega, Ecoparque do Relvão, freguesia da 
Carregueira e concelho da Chamusca, a solicitar a aprovação do projeto de arquitetura 
respetivo. 

Presente informação técnica, datada de 09/07/2019, que atesta encontrar-se o processo 
em condições de ser deferido. 

Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 

DEFERIR, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 20.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o 
projeto de arquitetura referente ao pedido de legalização de alterações na fachada e 
alteração de uso num edifício sito na rua do Sol, no prédio registado na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 19596 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo n.º 19564-P, da freguesia e concelho da Marinha 
Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 311/18, com data de 
entrada de 30/07/2018, apresentado por Esmera - Imobiliária E Construtora Lda., com 
o NIPC 504 014 706, com sede na Herdade da Galega, Ecoparque do Relvão, 
freguesia da Carregueira e concelho da Chamusca, com os seguintes 
condicionalismos: 

1. - Apresentar, no prazo de seis meses a contar da data da notificação, os 
projectos de especialidade aplicáveis, nos termos do n.º 4 do artigo 20º do 
Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada pelo Decreto- 
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Lei n.º 26/2010, de 30 de março e alterado pela Lei n.º 28/2010, de 2 de setembro; 
2. - Deverá assegurar a execução da totalidade dos trabalhos que se vierem a 

considerar necessários para a correta conclusão da obra. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 

13. Req.º nº 1153/19, datado de 04/07/2019 - Proc.º n.º 248/18, datado de 02/07/2018 - 
Estefânio de Sousa 

 

609 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presentes requerimentos n.º 1192/18 e n.º 1153/19, registados em 2018/07/02 e 
2019/07/04 respetivamente, subscritos por Estefânio de Sousa, com o NIF 138958839, 
residente na Rua Ponto da Boavista, n.º 3, 1º Esq.do, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, constantes do processo camarário n.º 248/18, registado em 2018/07/02, referente 
a pedido de licenciamento de obra de construção de uma moradia e um muro, no 
prédio rústico situado na Rua da Várzea, lugar de Várzea, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 9050, descrito na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 14080.  
 
Presentes alterações ao projeto apresentadas pelos requerimentos n.º 1153/19, registado 
em 2019/07/04,apresentadas em sede de audiência prévia. 
 
Presente parecer técnico datado de 2019/06/11, que refere que os elementos apresentados 
sob a componente arquitetura encontra-se apto a uma decisão favorável. 
 
A Câmara Municipal depois de analisar as alterações formuladas para o projeto, 
apresentadas em sede de audiência prévia, por Estefânio de Sousa, com o NIF 
138958839, residente na Rua Ponto da Boavista, n.º 3, 1º Esquerdo, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, bem como o parecer técnico, e considerando que as 
alterações apresentadas colmatam as deficiências que motivaram a audiência prévia 
ao projeto, delibera nos termos do n.º 3 do artigo 20º do Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação - RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, 
DEFERIR o projeto de arquitetura, do processo camarário n.º 248/18, registado em 
2018/07/02, referente a pedido de licenciamento de obra de construção de uma 
moradia e um muro, no prédio rústico situado na Rua da Várzea, lugar de Várzea, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 
9050, descrito na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 
14080.  
 
Delibera ainda informar o requerente que deverá apresentar, no prazo de seis meses a 
contar da data da notificação da presente deliberação, os projetos das especialidades 
aplicáveis nos termos do n.º 4 do artigo 20.º do RJUE. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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14. Req.º nº 2000/17, datado de 23/11/2017 - Proc.º n.º 522/17, datado de 23/11/2017 - 
Joaquim Fragoso Ascenso André 

610 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 

Presente processo camarário n.º 522/17, registado em 2017/11/23, referente ao pedido de 
licenciamento (legalização) da obra de alteração da moradia erigida no prédio urbano 
sito na Rua da Cerca, n.º 11, lugar de Passagem, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de 
Marinha Grande, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 5759, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 1856, apresentado por Joaquim Fragoso 
Ascenso André, com o NIF 180992058, residente na Rua da Cerca, n.º 11, lugar de 
Passagem, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande. 

Presente parecer técnico, datado de 2019/07/01, que atesta estar o projeto em condições 
para que a Câmara Municipal tome uma decisão sobre o pedido. 

Após análise do pedido, e considerando o parecer técnico que sobre ele recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 

- DEFERIR, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 23º do Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação - RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o 
pedido de licenciamento (legalização) da obra de alteração da moradia erigida no 
prédio urbano sito na Rua da Cerca, n.º 11, lugar de Passagem, freguesia de Vieira de 
Leiria, concelho de Marinha Grande, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 5759, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 1856, 
apresentado por Joaquim Fragoso Ascenso André, com o NIF 180992058, residente 
na Rua da Cerca, n.º 11, lugar de Passagem, freguesia de Vieira de Leiria, concelho 
de Marinha Grande. 

- Informar o requerente do seguinte: 

1- Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um 
ano a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

2- Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 57.º do Regulamento Municipal da 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, a concessão da respetiva 
autorização de utilização, ficará dependente da realização de prévia vistoria 
municipal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 

 

15. Req.º nº 1443/17, datado de 16/08/2017 - Proc.º n.º 22/18, datado de 21/01/2015 - 
Time Molde II - Fabricação de Moldes Sociedade Unipessoal Lda. 

 
 
Sobre este ponto, o Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte:  

“ O que é que a empresa tem de pagar?  

A rede de abastecimento de água já está feita pelo proprietário, falta a Câmara ligar. 
Porque continua aqui como sendo um condicionalismo? 
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Quando é que a empresa tem de pagar os 27.529,70€ ? Será de imediato ou apenas 
quando a Câmara fizer as infraestruturas ? 

A nossa proposta, e dado que a empresa já aceitou pagar esse montante, é que seja pago 
quando a obra estiver concluída, e que não se obrigue a empresa a pagar de imediato, sem 
saber quando estará pronta, pois desse modo seria a empresa a suportar por antecipação 
os custos da obra, o que é uma tremenda injustiça. 

O Sr. Vereador Carlos Caetano disse que a empresa se comprometeu em 2015, a realizar 
as obras de urbanização. A empresa tinha que fazer a ligação ao saneamento e a 
pavimentação da rua, até à empresa. Mas o requerente vem agora pedir a comparticipação 
e que as obras sejam executadas pela Câmara, dado que não reúne condições para fazer 
as obras de urbanização, e é por isso que não se coloca aqui a questão da caução. Disse 
que a Câmara tem intenção de fazer as obras rapidamente. 
 
 
A Srª Presidente pediu a presença da Chefe de Divisão da Qualidade de Vida, Drª Inês 
Marrazes que veio prestar esclarecimentos sobre o ponto em apreço.  
 
 
A Drª Inês Marrazes confirmou que a rede de águas foi feita pelo requerente, mas a 
Câmara tem que controlar a rede de abastecimento público de água, daí o condicionalismo 
ao requerente na proposta de deliberação. De acordo com o regulamento, a 
comparticipação é paga no momento de emissão do alvará. 
 
 
A Srª Presidente lembrou que a administração pública tem legislação própria e tem que 
ser gerida de acordo com a mesma. 
 
 
Respondidas todas as questões, a Srª Presidente colocou à votação a seguinte proposta: 
 
 
611 - Presente pedido com o registo n.º 1443/17, datado de 16/08/2017, relativo a 
legalização e ampliação de uma unidade industrial, no prédio registado na Conservatória 
do Registo Predial de Alcobaça sob o n.º 1731 e inscrito na matriz predial urbana sob os 
artigos n.º 1871, 1872 e 1874, da freguesia da Moita e concelho da Marinha Grande, a que 
se reporta o processo de licenciamento n.º 22/15, com data de entrada de 21/01/2015, 
apresentado por Time Molde II - Fabricação de Moldes Sociedade Unipessoal Lda, com o 
NIPC 509 826 954, com sede na rua 10 de Junho, n.º 12, Moita, freguesia da Moita e 
concelho da Marinha Grande, cujo projeto de arquitetura foi aprovado em reunião de 
câmara de 9/07/2015; 

Presentes projetos das especialidades, devidamente instruídos com declarações de 
responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do art. 
20.º do RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação 
dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro. 

Presente deliberação de Câmara de 22/09/2017, que informa ser viável a presente 
operação urbanística, condicionada à execução da rede de abastecimento de águas que 
sirva o prédio e à comparticipação, em 27.529,70€ (vinte e sete mil quinhentos e vinte e 
nove euros e setenta cêntimos), referente às obras de urbanização necessárias à 
consolidação das infraestruturas na frente do prédio; 
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Presente informação técnica, datada de 26/06/2019, que refere encontrar-se o processo 
em condições de ser deferido. 

Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 

DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação 
dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o pedido de licenciamento 
relativo a legalização e ampliação de uma unidade industrial, no prédio registado na 
Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob o n.º 1731 e inscrito na matriz 
predial urbana sob os artigos n.º 1871, 1872 e 1874, da freguesia da Moita e concelho 
da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 22/15, com data 
de entrada de 21/01/2015, apresentado por Time Molde II - Fabricação de Moldes 
Sociedade Unipessoal Lda, com o NIPC 509 826 954, com sede na rua 10 de Junho, 
n.º 12, Moita, freguesia da Moita e concelho da Marinha Grande, com os seguintes 
condicionalismos: 

1. O requerente deverá: 

a) Executar a rede de abastecimento de águas que sirva o prédio, prolongando a 
rede pré-existente na Rua da Machinha; 

b) Comparticipar, com a prestação ao Município do montante de 27.529,70€ (vinte e 
sete mil quinhentos e vinte e nove euros e setenta cêntimos), correspondentes à 
percentagem, face à dimensão do seu terreno, do valor total relativo às obras de 
urbanização necessárias à consolidação das infraestruturas urbanas atualmente 
em falta. 

2. Deverá igualmente assegurar-se a realização da totalidade dos trabalhos que se 
vierem a considerar como necessárias à correta conclusão da obra. 

Mais delibera informar o requerente do seguinte: 

I. Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um 
ano a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, 
apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

II. Nos termos do artigo 80.º-A do mesmo diploma legal deverá, até 5 dias antes do 
início dos trabalhos, informar a câmara municipal dessa intenção, comunicando 
também a identidade da pessoa, singular ou coletiva, encarregada da execução 
dos mesmos, ficando esta obrigada à execução exata dos projetos e ao respeito 
pelas condições do licenciamento. 

III. Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 57.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande (RMEUMMG), em 
vigor, a concessão da respetiva autorização de utilização, ficará dependente da 
realização de prévia vistoria municipal. 

IV. Deve assegurar a gestão de resíduos da construção e demolição (RCD), de 
acordo com o constante no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. Para o 
efeito, deverá efetuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de 
dados de resíduos de construção e demolição, nos termos do disposto na alínea 
f) do art. 11.º do referido diploma, de acordo com o modelo constante no seu 
Anexo II. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 



 

Página 27 de 86 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 15/07/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 19 

 

 
 
 

 

 

 

16. Req.º nº 1142/19, datado de 03/07/2019 - Proc.º n.º 35/19, datado de 30/01/2019 - 
Mário Carvalheiro da Cruz e Maria Cristina Guerra Luís da Cruz 

 

612 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
 
Presente processo camarário n.º 35/19, registado em 2019/01/30, subscrito por Mário 
Carvalheiro da Cruz, com o NIF 165567767, e por Maria Cristina Guerra Luís da Cruz, 
com o NIF 141263369, residentes na Rua do Comércio, n.º 25, Carvide, Leiria, referente ao 
pedido de licenciamento de obra de construção de moradia e construção de muros de 
vedação, bem como legalização de muros existentes, no prédio urbano sito na Rua 
Cabeços da Garcia, lugar de Cabeços da Garcia, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 20471-P, descrito na Conservatória do Registo 
Predial da Marinha Grande sob o n.º 20597, cujo projeto de arquitetura foi aprovado com 
condicionalismos na reunião de Câmara Municipal de 2019/06/17. 
 
Presentes projetos das especialidades, devidamente instruídos com declaração de 
responsabilidade do seu autor, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 10.º 
do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação - RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de 
setembro.  
  
Presente parecer técnico, datado de 2019/06/27, que atesta estarem os projetos das 
especialidades devidamente instruídos e em condições para que a Câmara Municipal tome 
uma deliberação final sobre o pedido de licenciamento. 
 
Presente parecer técnico, datado de 2019/03/27, quanto às condições a serem observadas 
na execução de berma/valeta e passeio. 
 
Presente aditamento à componente arquitetura apresentado acoberto do requerimento n.º 
1142/19, registado em 2019/07/03, que, conforme parecer técnico datado de 2019/07/03, 
veio assegurar a satisfação dos condicionalismos da aprovação do projeto de arquitetura.  
 
Após análise do pedido, e considerando os pareceres técnicos que sobre ele 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 23º do Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação - RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o 
pedido de licenciamento de obra de construção de moradia e construção de muros 
de vedação e legalização de muros existentes, no prédio urbano sito na Rua Cabeços 
da Garcia, lugar de Cabeços da Garcia, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 20471-P, descrito na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 20597, constante do processo camarário 
n.º 38/19, registado em 2019/01/30, cujo projeto de arquitetura foi aprovado com 
condicionalismos na reunião de Câmara Municipal de 2019/06/17, apresentado por 
Mário Carvalheiro da Cruz, com o NIF 165567767, e por Maria Cristina Guerra Luís da 
Cruz, com o NIF 141263369, residentes na Rua do Comércio, n.º 25, Carvide, Leiria, 
 
Informar que mantém a decisão de aceitar a cedência para domínio público da faixa 
de terreno com a área de 19.10 m2, ao longo da frente do prédio confinante com a 
Rua Cabeços da Garcia, conforme descrição e configuração constante da peça 
gráfica correspondente à “Planta de Implantação e Projeto do Muro Frontal”, com o  
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código “Co02/Jan/19, N.º 1B, de MAI.2019”, entregue a coberto do requerimento n.º 
909/19, registado em 2019/05/23, ficando a emissão da Autorização de Utilização, 
condicionada à apresentação da certidão emitida Conservatória do Registo Predial, 
devidamente atualizada. 
 
Informar os interessados do seguinte: 
 
a) Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, devem, no prazo de um 
ano a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
 
b) Nos termos do artigo 80.º-A do mesmo diploma legal devem, até 5 dias antes do 
início dos trabalhos, informar a câmara municipal dessa intenção, comunicando 
também a identidade da pessoa, singular ou coletiva, encarregada da execução dos 
mesmos, ficando esta obrigada à execução exata dos projetos e ao respeito pelas 
condições do licenciamento. 
 
c) Devem assegurar a instalação do recetáculo postal domiciliário de acordo com a 
legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 
06 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 
04 de setembro, Declaração de Retificação n.º 22-E/98, de 30 de novembro, e pelo 
Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de agosto. 
 
d) Devido à inexistência de um sistema de drenagem da plataforma da rua, deverá ser 
executada uma berma/valeta no remate do passeio ao pavimento betuminoso da rua, 
em calçada de calcário ou granito com dimensões de 0,10mx0,10mx0,10m, após 
execução de abertura de caixa na espessura dos pavimentos a aplicar e uma base 
em tout-venant com uma espessura mínima de 0,30m. A berma deverá ser executada 
de modo a fazer uma valeta suave com um fio de água ao meio da berma em calçada. 
 
Em alternativa o remate do passeio ao pavimento betuminoso existente poderá ser 
executado em betão betuminoso com uma espessura de 0.10m, após execução de 
abertura de caixa na espessura dos pavimentos a aplicar e uma camada de base em 
Tout- Venant com 0.30m de espessura. 
 
e) De modo a dar continuidade aos materiais aplicados em passeios na Rua dos 
Cabeços da Garcia, preconiza-se a pavimentação do passeio em calçada de calcário 
com as dimensões 0,05x0,05x0,05m, após execução de uma base em Tout-Venant 
com 0,15m de espessura. O lancil deverá ser de calcário com as dimensões de  
0,15m (largura à vista) x 0,20m (altura)x0,15m (largura da base).  
 
f) Deverão ainda ser contactados os serviços da EDP pelo requerente de modo a 
reposicionar os postes da EDP de acordo com o alinhamento proposto.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 

 

 

17. Req.º nº 1038/19, datado de 14/06/2019 - Proc.º n.º 159/19, datado de 30/04/2019 - 
Auditerprise - Consultoria e Investimentos, S.A. 

 

613 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
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Presente requerimento n.º 1038/19, datado de 2019/06/14, constante do processo 
camarário n.º 159/19, subscrito por Auditerprise - Consultoria E Investimentos, S.A., 
com o NIPC 504880829, com sede em Alqueve, freguesia de Folques, concelho de Arganil, 
inerente ao pedido de licenciamento de Obras de Urbanização, tendo em vista dotar o 
prédio urbano sito na rua das Vergieiras, n.º 4, lugar de Embra, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 16524 inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo número 6134, da 
infraestrutura de Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas, face ao pedido de 
licenciamento da obra de “Alteração e Ampliação de um Edifício Habitacional com 4 Fogos 
e Construção de Garagens”, constante do processo camarário n.º 303/18, apresentado por 
Auditerprise - Consultoria E Investimentos, S.A.. 

Presente parecer técnico dos serviços datado de 2019/06/25, a enquadrar devidamente a 
pretensão, garantindo que se encontram reunidas as condições para que a mesma seja 
submetida a deliberação camarária. 

Após análise da pretensão, bem como do referido parecer técnico que sobre ela 
recaiu, a Câmara delibera: 

DEFERIR, nos termos do disposto no art. 26.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, que aprovou o Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação - RJUE, o pedido de licenciamento de Obras de 
Urbanização tendo em vista dotar o prédio sito na rua das Vergieiras, n.º 4, lugar de 
Embra, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 16524 inscrito na respetiva matriz 
predial urbana sob o artigo número 6134, da infraestrutura de Rede de Drenagem de 
Águas Residuais Domésticas, face ao pedido de licenciamento da obra de “Alteração 
e Ampliação de um Edifício Habitacional com 4 Fogos e Construção de Garagens”, 
constante do processo camarário n.º 303/18, apresentado por Auditerprise - 
Consultoria E Investimentos, S.A., com o condicionalismo da prestação de caução 
destinada a garantir a boa e regular execução das Obras de Urbanização, nos termos 
do art. 54.º do RJUE, no valor de € 4.489,46 (quatro mil quatrocentos e oitenta e nove 
euros e quarenta e seis cêntimos). 

Delibera ainda, nos termos do art. 53.º do RJUE, estabelecer um prazo de execução 
de 4 meses para a realização das respetivas obras de urbanização. 

Mais informa que deverá comunicar aos respetivos serviços, o início das obras de 
urbanização a levar a efeito. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 

18. Req.º nº 770/19, datado de 30/04/2019 - Proc.º n.º 303/18, datado de 24/07/2018 - 
Auditerprise - Consultoria e Investimentos, S.A. 

 

614 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 

 

Presente requerimento n.º 770/19, datado de 2019/04/30, constante do processo camarário 
n.º 303/18, subscrito por Auditerprise - Consultoria e Investimentos, S.A., com o NIPC 
504880829, com sede em Alqueve, freguesia de Folques, concelho de Arganil, referente ao 
pedido de licenciamento da obra de “Alteração e Ampliação de um Edifício Habitacional 
com 4 Fogos e Construção de Garagens”, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua 
das Vergieiras, n.º 4, lugar de Embra, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na  
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Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 16524 inscrito na 
respetiva matriz predial urbana sob o artigo número 6134. 

Presentes pareceres técnicos dos serviços datados de 2018/10/16 e 2019/05/06, referentes 
os projetos de arquitetura e das especialidades apresentados, respetivamente, a enquadrar 
devidamente a pretensão. 

Após a análise da pretensão e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 

DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou 
o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE,o pedido de licenciamento da 
obra de “Alteração e Ampliação de um Edifício Habitacional com 4 Fogos e 
Construção de Garagens”, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua das 
Vergieiras, n.º 4, lugar de Embra, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 16524 inscrito 
na respetiva matriz predial urbana sob o artigo número 6134, com o número de 
processo 303/18, com data de entrada em 2018/07/24, apresentado por Auditerprise - 
Consultoria e Investimentos, S.A., com o NIPC 504880829, com sede em Alqueve, 
freguesia de Folques, concelho de Arganil, com o seguinte condicionalismo: 

- Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 200,13m
2
, ao 

longo da frente do prédio confinante com a rua das Vergieiras, conforme 
configuração constante da peça gráfica correspondente à “Implantação Definitiva”, 
com o número “6A”, datada de “12/18”, entregue a coberto do requerimento n.º 
2283/18, datado de 2018/12/20, ficando a emissão da Autorização de Utilização, 
condicionada à apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo 
Predial, devidamente atualizada. 

Mais delibera informar a firma requerente que, nos termos do disposto no n.º 1 do 
art. 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um ano a contar da data da notificação, 
requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos 
instrutórios necessários. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 

 

 

19. Req.º nº 743/19, datado de 24/04/2019 - Proc.º n.º 300/18, datado de 23/07/2018 - 
Clotilde de Jesus Bazaréu - Cabeça de Casal da Herança 

 

615 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 

Presente processo camarário n.º 300/18, registado em 2018/07/23, referente ao pedido 
de licenciamento (legalização) da obra de alteração de moradia, (legalização) da obra 
de construção de um edifício anexo de uso complementar da habitação e 
(legalização) da obra de construção de muros, no prédio urbano sito na rua Isabel 
Valgrande Parracho, n.º 7, lugar de Talhões de Viera de Leira, Freguesia de Vieira de 
Leiria, concelho de Marinha Grande, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 3291, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 4922, 
apresentado por Maria Alice Caetano da Silva, com o NIF 105188603, residente na rua 
Isabel Valgrande Parracho, n.º 9, Talhões de Viera de Leira, Freguesia de Vieira de 
Leiria, concelho de Marinha Grande, Ramiro José Pereira Caetano, residente na 
Praceta  



 

Página 31 de 86 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 15/07/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 19 

 

 

 

 

 

Alfredo Zarcos, n.º 4, 4ª dtº, Barreiro, Alice Maria Pereira Caetano, residente na Quinta 
do Coutinho, freguesia e concelho de Moimenta da Beira, Abel Luís Pereira Caetano, 
residente na Rua do Farol, n.º 29, freguesia e concelho de Moimenta da Beira, Rosa 
Maria da Cunha Caetano, com o NIF 209127287, residente na Rua do Matadouro n.º 2 
B, na freguesia e concelho de Vidigueira, em representação de Alfredo Francisco 
Caetano, com o NIF 186262710, residente na Rua da Serrada, n.º 12, Fonte do Oleiro, 
na união de freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista, concelho de Leiria, herdeiros da 
herança aberta por óbito de Clotilde de Jesus Bazaréu, com o NIF 741011280, cujo 
projeto de arquitetura foi aprovado na Reunião de Câmara Municipal de 2018/11/26. 

Presentes projetos das especialidades, devidamente instruídos com declaração de 
responsabilidade do seu autor, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 
10.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação - RJUE, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, 
de 9 de setembro.  

Presente parecer técnico, datado de 2019/07/28, a informar que quanto aos projetos das 
especialidades encontram-se reunidas as condições para que a Câmara Municipal tome 
uma deliberação final sobre o pedido. 

Após análise do pedido, e considerando o parecer técnico que sobre ele recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 

- DEFERIR, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 23º do Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação - RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, 
o pedido de licenciamento (legalização) da obra de alteração de moradia, 
(legalização) da obra de construção de um edifício anexo de uso complementar da 
habitação e (legalização) da obra de construção de muros, no prédio urbano sito 
na rua Isabel Valgrande Parracho, n.º 7, lugar de Talhões de Viera de Leira, 
Freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, inscrito na matriz 
predial sob o artigo n.º 3291, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Marinha Grande sob o n.º 4922, constante do processo camarário n.º 300/18, 
registado em  2018/07/23,  apresentado por Maria Alice Caetano da Silva, com o NIF 
105188603, residente na rua Isabel Valgrande Parracho, n.º 9, Talhões de Viera de 
Leira, Freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, Ramiro José 
Pereira Caetano, residente na Praceta Alfredo Zarcos, n.º 4, 4ª dtº, Barreiro, Alice 
Maria Pereira Caetano, residente na Quinta do Coutinho, freguesia e concelho de 
Moimenta da Beira, Abel Luís Pereira Caetano, residente na Rua do Farol, n.º 29, 
freguesia e concelho de Moimenta da Beira, Rosa Maria da Cunha Caetano, com o 
NIF 209127287, residente na Rua do Matadouro n.º 2 B, na freguesia e concelho de 
Vidigueira, em representação de Alfredo Francisco Caetano, com o NIF 186262710, 
residente na Rua da Serrada, n.º 12, Fonte do Oleiro, na união de freguesias de 
Santa Eufémia e Boa Vista, concelho de Leiria, herdeiros da herança aberta por 
óbito de Clotilde de Jesus Bazaréu, com o NIF 741011280, cujo projeto de 
arquitetura foi aprovado na Reunião de Câmara Municipal de 2018/11/26. 

- Informar os requerentes do seguinte: 

1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, deveram, no prazo de 
um ano a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, 
apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

2 - Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 57.º do Regulamento Municipal da 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, a concessão da 
respetiva autorização de utilização, ficará dependente da realização de prévia 
vistoria municipal. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 

 

20. Req.º nº 980/19, datado de 03/06/2019 - Proc.º n.º 163/19, datado de 07/05/2019 - 
Jacinto Esperança Pereira, Lda. 

 

616 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 

 

Presente requerimento n.º 980/19, datado de 2019/06/03, constante do processo camarário 
n.º 163/19, subscrito por Jacinto Esperança Pereira, Lda., com o NIF 501986308, com 
sede em rua da Cruz, n.º 16, Casal dos Claros, freguesia de Amor, concelho de Leiria, 
referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de uma moradia 
unifamiliar e muros de vedação”, a incidir sobre um prédio urbano, sito em rua dos 
Pinheiros, lugar de Pedrulheira, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 6879 e inscrito na 
respetiva matriz predial urbana sob o artigo número 20485-P. 

Presentes pareceres técnicos dos serviços datados de 2019/06/27, referentes aos projetos 
de arquitetura e das especialidades apresentados, a enquadrar devidamente a pretensão. 

Após a análise da pretensão e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 

DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou 
o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de licenciamento da 
obra de “Construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação”, a incidir 
sobre um prédio urbano, sito em rua dos Pinheiros, lugar de Pedrulheira, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Marinha Grande sob o número 6879 e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob 
o artigo número 20485-P, com o número de processo 163/19, com data de entrada em 
2019/05/07, apresentado por Jacinto Esperança Pereira, Lda., com o NIF 501986308, 
com sede em rua da Cruz, n.º 16, Casal dos Claros, freguesia de Amor, concelho de 
Leiria,  com os seguintes condicionalismos: 

1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente um passeio na estrema confinante com a rua dos Pinheiros, com 
uma largura de 2,25m, através da colocação de blocos de betão, com as 
dimensões de 0,10mx0,20mx0,06m, após a execução da camada de base em tout-
venant com 0,15m de espessura. 

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 91,20m2, ao 
longo da frente do prédio confinante com a rua dos Pinheiros, conforme 
configuração constante da peça gráfica correspondente à “Planta de 
Implantação”, com o “Desenho n.º 1”, datada de “maio 2019”, entregue a coberto 
do requerimento n.º 803/19, datado de 2019/05/07, ficando a emissão da 
Autorização de Utilização, condicionada à apresentação de certidão emitida pela 
Conservatória do Registo Predial, devidamente atualizada. 

Mais delibera informar a firma requerente que, nos termos do disposto no n.º 1 do 
art. 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um ano a contar da data da notificação, 
requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos 
instrutórios necessários. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 

 

21. Req.º nº 2067/18, datado de 14/11/02018 - Proc.º n.º 477/18, datado de 09/11/2018 - 
Marisa Isabel Pimenta Gomes 

 

617 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente requerimento n.º 2067/18, datado de 2018/11/14, constante do processo 
camarário n.º 477/18, subscrito por Marisa Isabel Pimenta Gomes, com o NIF 224316990, 
com residência em largo da Alegria, n.º 14, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
referente ao pedido de licenciamento da obra de “Substituição de um muro existente por 
uma vedação e construção de um muro de vedação lateral”, a incidir sobre um prédio 
urbano, sito em rua António Campos Júnior, freguesia de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 8986 e inscrito na 
respetiva matriz predial urbana sob o artigo número 13800. 
 
Presente parecer técnico dos serviços a enquadrar devidamente a pretensão. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, 
a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou 
o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de licenciamento da 
obra de “Substituição de um muro existente por uma vedação e construção de um 
muro de vedação lateral”, a incidir sobre um prédio urbano, sito em rua António 
Campos Júnior, freguesia de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 8986 e inscrito na respetiva matriz predial 
urbana sob o artigo número 13800, com o número de processo 477/18, com data de 
entrada em 2018/11/09, apresentado por Marisa Isabel Pimenta Gomes, com o NIF 
224316990, com residência em largo da Alegria, n.º 14, freguesia e concelho de 
Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar a requerente que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º 
do RJUE, deverá, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a 
emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios 
necessários. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 

 

22. Req.º nº 969/19, datado de 03/06/2019 - Proc.º n.º 27/15, datado de 27/01/2015 - 
Maria Anália Leal Gomes Marques, Maria Judite Lameiro Gomes Marques e 
Sufesa – Gestão Imobiliária, Lda. 

 

618 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 

Presente requerimento n.º 969/19, datado de 2019//01/27, constante do processo 
camarário n.º 27/15, apresentado por Maria Anália Leal Gomes Marques, com o NIF 
149002610, residente na Rua da Ilha dos Amores, Lote 4.12 A 3º D.to, Lisboa, a solicitar a  
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emissão de certidão comprovativa em como o edifício de habitação coletiva, situado na 
Rua da Serraria n.º 23, n.º 25 e n.º 27, no lugar e Freguesia de Vieira de Leiria, concelho de 
Marinha Grande, erigido no prédio urbano inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 5655, 
registado na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 2675, para o 
qual foi emitido o Alvará de Obras de Legalização, Alteração e Demolição n.º 6/17, emitido 
em 2017/02/13, e Alvará de Autorização de Utilização n.º 60/17, datado de 2017/10/, reúne 
os requisitos para o edifício poder ser submetido ao Regime de Propriedade Horizontal, 
previsto nos artigos 1414.º e seguintes do Código Civil. 

Presente parecer técnico dos serviços, datado de 2019/07/02, propondo, assente no n.º 1 
do artigo 65º do Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do Município da 
marinha Grande, o deferimento da pretensão e a emissão de certidão comprovativa em 
como se encontram reunido os requisitos legais necessários à sujeição do edifício ao 
Regime de Propriedade Horizontal.   

Após análise do pedido de emissão de certidão comprovativa em como o edifício de 
habitação coletiva sito na situado na Rua da Serraria n.º 23, n.º 25 e n.º 27, no lugar e 
Freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, erigido no prédio urbano 
inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 5655, registado na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 2675, para o qual foi emitido o Alvará de 
Obras de Legalização, Alteração e Demolição n.º 6/17, emitido em 2017/02/13, e o 
Alvará de Autorização de Utilização n.º 60/17, datado de 2017/10/, apresentado por 
Maria Anália Leal Gomes Marques, com o NIF 149002610, residente na Rua da Ilha 
dos Amores, Lote 4.12 A 3º D.to, Lisboa, e considerando o parecer técnico que sobre 
ele recaiu, a Câmara Municipal delibera DEFERIR e mandar emitir a certidão 
requerida, para que o edifício possa ser submetido ao Regime de Propriedade 
Horizontal, nos termos previstos no artigo 1414.º e seguintes do Capítulo VI 
(Propriedade Horizontal) do Código Civil em vigor. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 

 

 

23. Req.º nº 924/19, datado de 27/05/2019 - Proc.º n.º 186/19, datado de 27/05/2019 - 
Elisabete Mota dos Santos e Tiago Rebelo Nunes 

 

619 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 

 

Presente requerimento n.º 924/19, registado em 2019/05/27, subscrito por Elisabete Mota 
dos Santos, com o NIF 232664048, e por Tiago Rebelo Nunes, com o NIF 231997680, 
residentes na Av. General Pedro Cardoso, n.º 2, bloco 3, 5.º Esq. Caldas da Rainha, 
constante do processo camarário n.º 186/19, registado em 2019/05/27, referente a pedido 
de licenciamento de obra de construção de uma moradia e muros de vedação, no 
prédio rústico sito na Rua do Tojal, lugar de Camarnal, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 9798, descrito na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 19680. 

Presente parecer técnico, datado de 2019/07/05 que refere não se encontrar o projeto apto 
para aprovação. 

 



 

Página 35 de 86 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 15/07/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 19 

 

 

 

 

 

Após análise do projeto de arquitetura apresentado pelo requerimento n.º 924/19, registado 
em 2019/05/27, subscrito por Elisabete Mota dos Santos, com o NIF 232664048, e por 
Tiago Rebelo Nunes, com o NIF 231997680, residentes na Av. General Pedro Cardoso, n.º 
2, bloco 3, 5.º Esq. Caldas da Rainha, constante do processo camarário n.º 186/19, 
registado em 2019/05/27, referente a pedido de licenciamento de obra de construção de 
uma moradia e muros de vedação, no prédio rústico sito na Rua do Tojal, lugar de 
Camarnal, freguesia e concelho de Marinha Grande, inscrito na matriz predial sob o artigo 
n.º 9798, descrito na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 19680, 
bem como o parecer técnico que sobre ele recaiu, a Câmara Municipal delibera 
NOTIFICAR os requerentes, nos termos do artigo 121.º e 122.º do Código do 
Procedimento Administrativo - CPA, para se pronunciarem em sede de AUDIÊNCIA 
PRÉVIA, por escrito, no prazo de 15 dias, sobre o presente projeto de indeferimento 
da pretensão, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 24º do Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação - RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, por o projeto de 
arquitetura violar norma legal aplicável, nomeadamente por não assegurar a 
satisfação das condições descritas na Secção 4.9. ponto n.º 4.9.6. do referido 
Decreto-Lei n.º 163/06, de 08/08, quanto a zona de manobra desobstruída da porta de 
entrada e por não demonstrar a satisfação de norma técnica de acessibilidade a 
pessoas com deficiência e mobilidade condicionada constante da Secção 3.3. ponto 
n.º 3.3.1 do referido Decreto-Lei n.º 163/06, de 08/08, quanto a zona de manobra no 
espaço de entrada da habitação. 

A Câmara Municipal delibera ainda informar: 

1- Assente na indicação constante na Memória Descritiva e Justificativa do projeto, 
os interessados devem indicar o número do alvará de loteamento que constituiu o 
lote, bem como completar a instrução do processo com o respetivo Extrato da Planta 
Síntese do Loteamento. 

2- Os índices e parâmetros urbanísticos descritos no item i) do Quadro Sinóptico, 
respeitam ao artigo 5.º n.º 8 do Regulamento do PDMMG, relativo à Restante Área 
Urbana do Aglomerado Urbano da Marinha Grande, quando, na realidade, o prédio 
delimitado em planta de localização, à escala 1/2000, encontra-se abrangido por 
plano municipal de ordenamento do território vigente (Plano Diretor Municipal da 
Marinha Grande – PDMMG), inserindo-se na Área de Reserva, cuja edificabilidade 
rege-se pelo artigo 9.º do Regulamento do PDM, transcrevendo-se: 

 

“Artigo 9º 

Área de Reserva 

 

Na área de reserva incluída no perímetro urbano da Marinha Grande, por não 
constituir uma área prioritária de construção, só é permitido o loteamento urbano 
e a construção quando devidamente justificado e se se encontrar apoiado por 
infra-estruturas existentes, arruamentos, abastecimento de água, rede de esgotos 
e energia eléctrica.” 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 

24. Req.º nº 1810/18, datado de 08/10/2018 - Proc.º n.º 425/18, datado de 08/10/2018 - 
Amélia Luz Pereira Saraiva 
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620 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 

Presente requerimento n.º 1810/18, registado em 2018/10/08, subscrito por Amélia Luz 
Pereira Saraiva, com o NIF 116958235, na qualidade de Cabeça de Casal da Herança 
aberta por óbito de Manuel Pereira Dias, com o NIF 743314450, com residência no Bairro 
Mariano, n.º 20, lugar de Matos, freguesia e concelho de Marinha Grande, constante do 
processo camarário n.º 425/18, registado em 2018/10/08, referente a pedido de 
licenciamento (legalização) da obra de construção de uma moradia e anexos, no Lote 
n.º 3 do Alvará de Loteamento n.º 03/89, alterado pelo Alvará de Loteamento Com Obras 
de Urbanização n.º 04/2001, relativo ao prédio urbano sito na Rua das Forcadas, n.º 151, 
lugar de Figueiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, inscrito na matriz predial sob o 
artigo n.º 10519, descrito na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 
4432. 

Presente parecer técnico, datado de 2019/03/14, que refere não se encontrar o projeto apto 
para aprovação. 

Presentes pareceres da Chefe de Unidade, datado de 2019/06/07, e da Chefe da Divisão 
da Gestão do Território, datado de 2019/06/12, bem como o Despacho do Vereador do 
Planeamento e Ordenamento do Território, datado de 2019/07/05.  

Após análise do projeto de arquitetura apresentado pelo requerimento n.º 1810/18, 
registado em 2018/10/08, subscrito por Amélia Luz Pereira Saraiva - com o NIF 116958235, 
na qualidade de Cabeça de Casal da Herança aberta por óbito de Manuel Pereira Dias, 
com o NIF 743314450, com residência no Bairro Mariano, n.º 20, lugar de Matos, freguesia 
e concelho de Marinha Grande, constante do processo camarário n.º 425/18, registado em 
2018/10/28, referente a pedido de licenciamento (legalização) da obra de construção de 
uma moradia e anexos, no Lote n.º 3, do Alvará de Loteamento n.º 03/89, alterado pelo 
Alvará de Loteamento Com Obras de Urbanização n.º 04/2001, relativo ao prédio urbano 
sito na Rua das Forcadas, n.º 151, lugar de Figueiras, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 10519, descrito na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 4432, bem como os pareceres da Chefe de 
Unidade, datado de 2019/06/07, e da Chefe da Divisão da Gestão do Território, datado de 
2019/06/12, bem como o Despacho do Vereador do Planeamento e Ordenamento do 
Território, datado de 2019/07/05, bem como os pareceres e despacho que sobre ele 
recaíram, a Câmara Municipal delibera NOTIFICAR a requerente, nos termos do artigo 
121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo - CPA, para se pronunciarem 
em sede de AUDIÊNCIA PRÉVIA, por escrito, no prazo de 15 dias, sobre o presente 
projeto de indeferimento da pretensão, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 24º 
do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação - RJUE, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de 
setembro, por o projeto violar norma legal aplicável, nomeadamente o Regulamento 
do Loteamento por área de construção superior à área de construção de 109 m2 
fixada no Regulamento do Loteamento, no Alvará de Loteamento n.º 03/89, alterado 
pelo Alvará de Loteamento Com Obras de Urbanização n.º 04/2001, para o Lote n.º 3, 
em questão.   
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 

 

 

25. Req.º nº 1139/19, datado de 02/07/2019 - Proc.º n.º 456/18, datado de 29/10/2018 - 
Ramiro Joaquim Antunes de Castro Fidalgo 
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621 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
 
Presente requerimento, com registo de entrada n.º 1139/19, datado de 02/07/2019 
apresentado por Ramiro Joaquim Antunes de Castro Fidalgo com o NIF 108240541, 
com morada em Rua José Afonso, n.º 19, S. Vicente, Braga, a solicitar a autorização de 
utilização para o edifício destinado a habitação, sito na Rua Central, n.º 79, Garcia, objeto 
de legalização de obra de alteração e ampliação, titulada pelo alvará de licença de 
legalização n.º 62/19, emitido em 25/06/2019. 
 
Presente parecer técnico datado de 08/07/2019, bem como despacho do do Vereador do 
Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada 
pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, a determinar a 
realização da vistoria prevista no n.º 6 do art.º 57.º do Regulamento Municipal de Edificação 
e Urbanização do Município da Marinha Grande. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 
do artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – 
RJUE – Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a 
composição da comissão que efetuará a vistoria ao edifício destinado a habitação, 
sito na Rua Central, n.º 79, Garcia, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
propriedade de Ramiro Joaquim Antunes de Castro Fidalgo com o NIF 108240541, 
com morada em Rua José Afonso, n.º 19, S. Vicente, Braga, com a seguinte 
composição: 
 
1) Membros efetivos 

Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Nuno Fernandes 

2) Membros suplentes 
Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Álvaro Letra 

 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

26. Req.º nº 1159/19, datado de 08/07/2019 - Proc.º n.º 241/19, datado de 08/07/2019 - 
Joaquim Henriques Martins 

 

622 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente requerimento, com registo de entrada n.º 1159/19, datado de 08/07/2019, 
apresentado por Joaquim Henriques Martins, com o NIF 145325849, com morada em 
Rua Nova do Cartaxo, n.º 4, Marinha Grande, a solicitar a autorização de utilização para o 
edifício destinado a habitação, sito na Rua do Alecrim, n.º 27, Comeira, cuja construção foi  
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licenciada no âmbito dos processos n.º 640/1981, titulada pelo alvará de construção n.º 
585, emitido em 04/05/1965, n.º 416, emitido em 26/08/1965, n.º 786, emitido em 
30/11/198, n.º 745, emitido em 08/06/1981. 
 
Presente parecer técnico datado de 08/07/2019, bem como despacho do Vereador do 
Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada 
pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, a determinar a 
realização da vistoria prevista na alínea a) do n.º2 do artigo 64.º do RJUE - Regime Jurídico 
de Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação 
dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 
do artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – 
RJUE – Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a 
composição da comissão que efetuará a vistoria ao edifício sito na Rua do Alecrim, 
n.º 27, Comeira, freguesia e concelho de Marinha Grande, propriedade de Joaquim 
Henriques Martins, com o NIF 145325849, com morada em Rua Nova do Cartaxo, n.º 
4, freguesia e concelho de Marinha Grande, com a seguinte composição: 
 
1) Membros efetivos 

Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Nuno Fernandes 

2) Membros suplentes 
Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Álvaro Letra 

 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 

 

 

27. Req.º nº 676/19, datado de 11/04/2019 - Proc.º n.º 524/18, datado de 07/12/2018 - 
Summercaravel Lda 

 
 

O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu que passaram 3 meses (10/4/2019) que os 
concessionários pagaram as taxas e pediram a isenção. Por diversas vezes questionaram 
se os concessionários já tinham sido reembolsados, tendo inclusivamente ouvido da parte 
da Sra. Presidente que já estava pago. 
Finalmente, o processo vem a reunião de Câmara, para se devolver a verba, o que se 
prova agora que não era verdade o que nos dizia a Sra. Presidente. 
 
 
A Srª Presidente esclareceu que a informação que lhe tinha sido dada não dizia respeito a 
este proprietário, mas sim a outro, daí a sua incorreção. 
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Respondidas todas as questões, a Srª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
 
623 - Presente requerimento com registo de entrada n.º 666/19, de 10-04-2019, 
apresentado por Summercaravel Lda, com sede na Rua Dr. António Luís Gomes, n.º 1, r/c 
Dto, Praia da Vieira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, em que é solicitada a 
isenção do pagamento das taxas devidas pelo licenciamento da construção de um apoio de 
praia, de que a requerente é concessionária, ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do artigo 119.º 
do Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, 
em substituição do então existente, destruido pelo furacão Leslie, que ocorreu nos dias 13 

e 14 de outubro de 2018 e devolução dos montantes já pagos. 

Considerando que : 

- Summercaravel Lda, com sede Rua Dr. António Luís Gomes, n.º 1, r/c Dto, Praia da 
Vieira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, apresentou um requerimento com registo 
de entrada n.º 666/19, de 10-04-2019, em que solicitou a isenção do pagamento das taxas 
devidas pelo licenciamento da construção de um apoio de praia, de que a requerente é 
concessionária, ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do artigo 119.º do Regulamento Municipal 
da Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, bem como a devolução dos 
valores correspondentes, por ela já pagos; 

- A construção do novo apoio de praia substitui o existente destruído pelo furacão Leslie, 

que ocorreu nos dias 13 e 14 de outubro de 2018 ; 

- A 10-04-2019 foi emitido o alvará de licença de obras de construção com o n.º 44/19, 
tendo a requerente pago, a título de taxas, no decurso do procedimento de licenciamento 
da referido apoio o montante de 729,37 euros, nos termos do regulamento Municipal da 
Edificação e Urbanização; 
 
- A fatura DRF 00/15107, de 07-12-2018, no valor de 250,00 euros, comprova que a 
requerente efetuou o pagamento da  taxa devida pela apresentação/apreciação do pedido 
de construção do apoio de praia;  
 
- A fatura DRF 00/3804, de 20-03-2019, no valor de 90,00 euros, comprova que efetuou o 
pagamento da taxa devida pela apresentação/apreciação dos projetos das especialidades; 
- A fatura DRF 00/4630, de 10-04-2019, comprova que pagou 389,37 euros, respeitantes à 
taxa devida pela emissão do alvará de licença de construção; 
 
- Ficou, igualmente, comprovado, através do inventário das unidades económicas 
danificadas pelo furacão Leslie no concelho, enviado à Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro a 18-10-2018, que o apoio de praia em questão foi 
danificado em consequência daquele fenómeno meteorológico; 
 
- A alínea b) do nº 2 do artigo 119.º do citado Regulamento Municipal da Edificação e 
Urbanização  preceitua que pode haver lugar à isenção do pagamento de taxas ou à sua 
redução em 50%, por deliberação fundamentada da Câmara Municipal, no caso de 
pessoas singulares ou coletivas, quando estejam em causa situações de calamidade; 

- A requerente é uma pessoa coletiva, os danos provocados pelo furacão Leslie no dito 
apoio encontram-se documentados e o lastro de destruição que deixou configura uma 
situação de calamidade. 
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Reunidos os pressupostos previstos na alínea b) do nº 2 do artigo 119.º do Regulamento 
Municipal da Edificação e Urbanização, a Câmara Municipal delibera, ao abrigo da citada 
norma, isentar do pagamento das taxas devidas pela realização da operação 
urbanística de construção do apoio de praia, no local já identificado, a sociedade 
Summercaravel Lda, com sede Rua Dr. António Luís Gomes, n.º 1, r/c Dto, Praia da 
Vieira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande num total de 729,37 euros 
(setecentos e vinte e nove euros e trinta e sete cêntimos), em virtude dos danos 
provocados pelo furacão Leslie, que atingiu o concelho nos dias 13 e 14 de outubro 
de 2018, configurarem uma situação de calamidade. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 

28. Req.º nº 2196/18, datado de 07/12/2018 - Proc.º n.º 523/18, datado de 07/12/2018 - 
Nau Frágil - Bar, Unipessoal, Lda 

 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu que passaram 3 meses (10/4/2019) que os 
concessionários pagaram as taxas e pediram a isenção. Por diversas vezes questionaram 
se os concessionários já tinham sido reembolsados, tendo inclusivamente ouvido da parte 
da Sra. Presidente que já estava pago. 
Finalmente, o processo vem a reunião de Câmara, para se devolver a verba, o que se 
prova agora que não era verdade o que nos dizia a Sra. Presidente. 
 
 
A Srª Presidente esclareceu que a informação que lhe tinha sido dada não dizia respeito a 
este proprietário, mas sim a outro, daí a sua incorreção. 
 
 
Respondidas todas as questões, a Srª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 

624 - Presente requerimento com o registo de entrada n.º 2196/18, apresentado por Nau 
Frágil - Bar, Unipessoal, Lda, em que é solicitada a isenção do pagamento das taxas 
devidas pelo licenciamento da construção de um apoio de praia de que a requerente é 
concessionária, situado no areal da Praia da Vieira, Freguesia de Vieira de Leiria, Concelho 
da Marinha Grande, em substituição do então existente, destruído pelo furacão Leslie, que 
ocorreu nos dias 13 e 14 de outubro de 2018. 

Considerando que: 

- Nau Frágil - Bar, Unipessoal, Lda solicitou, através do requerimento com o registo de 
entrada n.º 2196/18,  a isenção do pagamento das taxas devidas pelo licenciamento da 
construção de um apoio de praia de que é concessionária, situado no areal da Praia da 
Vieira, Freguesia de Vieira de Leiria, Concelho da Marinha Grande, em substituição do 
então existente, destruido pelo furacão Leslie, que ocorreu nos dias 13 e 14 de outubro de 
2018; 

- A obra em causa foi licenciada por deliberação de 25-03-2019, tendo a requerente pago 
os  as taxas devidas, num total de de 729,37 euros,  nos termos do Regulamento Municipal 
da Edificação e Urbanização; 

- A fatura n.º 2/15106/18268, de 07-12-2018 comprova que efetuou o pagamento de 250,00 
euros referentes à taxa devida pela apresentação/apreciação do pedido de construção do 
mencionado apoio de praia; 
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- A fatura n.º 2/3671/3732, de 15-03-2019 euros comprova que a requerente pagou 90 
euros relativos à taxa devida pela apresentação/apreciação dos projetos de especialidades; 

- A fatura n.º 2/4477/4821, de 04-04-2019, comprova que pagou 389,37 euros, respeitantes 
à taxa devida pela emissão do alvará de licença de construção; 

- Ficou, igualmente, comprovado, através do inventário das unidades económicas 
danificadas pelo furacão Leslie no concelho, enviado à Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro a 18-10-2018, que o apoio de praia em questão foi 
danificado em consequência daquele fenómeno meteorológico; 

- A alínea b) do nº 2 do artigo 119.º do citado Regulamento Municipal da Edificação e 

Urbanização  preceitua que pode haver lugar à isenção do pagamento de taxas ou à sua 

redução em 50%, por deliberação fundamentada da Câmara Municipal, no caso de 

pessoas singulares ou coletivas, quando estejam em causa situações de calamidade; 

- A requerente é uma pessoa coletiva, os danos provocados pelo furacão Leslie no dito 

apoio encontram-se documentados e o lastro de destruição que deixou configura uma 

situação de calamidade, 

Reunidos os pressupostos previstos na alínea b) do nº 2 do artigo 119.º do Regulamento 
Municipal da Edificação e Urbanização, a Câmara Municipal delibera, ao abrigo da citada 
norma, isentar do pagamento das taxas devidas pela realização da operação 
urbanística de construção do apoio de praia, no local já identificado, a sociedade Nau 
Frágil - Bar, Unipessoal, Lda, com sede na Avenida Marginal, s/n, Praia da Vieira, 
Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande num total de 729,37 
euros (setecentos e vinte e nove euros e trinta e sete cêntimos), em virtude dos 
danos provocados pelo furacão Leslie, que atingiu o concelho nos dias 13 e 14 de 
outubro de 2018, configurarem uma situação de calamidade. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

29. Req.º nº 1779/18, datado de 02/10/2018 - Proc.º n.º 233/16, datado de 16/06/2016 - 
Dreamelement Unipessoal, Lda 

 
 
A Srª Presidente solicitou à Chefe de Divisão da Qualidade de Vida, Drª Inês Marrazes 
que prestasse esclarecimentos no âmbito deste processo. 
 
A Drª Inês Marrazes esclareceu que o requerente quer ser isentado de umas taxas que 
ainda não pagou e quer a devolução de outras que já pagou.  
No âmbito do regulamento em vigor, e uma vez que o requerente solicita no mesmo 
requerimento, pedidos de natureza diferente, que não poderão ser todos deferidos, é 
proposta a sua notificação para a audiência prévia. 
 
Prestados os esclarecimentos, a Srª Presidente colocou à votação a seguinte proposta: 
 

625 - Presente requerimento, com registo de entrada n.º 1779/18, de 02-10-2018, 
apresentado por Dreamelement Unipessoal, Lda, na qualidade de titular do processo n.º 
233/16 - referente à alteração de um edifício para instalação de uma unidade industrial num 
prédio sito no Largo da Alegria, n.º 3 e Travessa do Cotovelo, da Freguesia e Concelho da  
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Marinha Grande - em que solicita a isenção “do pagamento das taxas resultantes da 
atividade urbanística e conexas”, bem como a devolução “das já pagas” , que ascendem a 
780,86 €, “ao abrigo do art.º 119.º n.º 3 al c) do RMEU (Regulamento Municipal da 
Edificação e da Urbanização do Município da Marinha Grande), por se tratar de obra de 
reconstrução/alteração a realizar na Área do Centro Tradicional da Marinha Grande”. 

Presente informação jurídica, datada de 13-11-2018, e informação técnica, datada de 29-
10-2018, ambas sobre o assunto. 

Através do requerimento, com registo de entrada n.º 1779/18, de 02-10-2018, 
Dreamelement Unipessoal, Lda, na qualidade de titular do processo de licenciamento n.º 
233/16 - referente à alteração de um edifício para instalação de uma unidade industrial num 
prédio sito no Largo da Alegria, n.º 3 e Travessa do Cotovelo, da Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande - solicitou a isenção “do pagamento das taxas resultantes da atividade 
urbanística e conexas”, bem como a devolução “das já pagas” , que ascendem a 780,86 €. 

A Câmara Municipal apreciou o pedido, bem como a documentação que a requerente 
apresentou, comprovativa do pagamento de taxas municipais e concordando com os 
fundamentos de facto e de direito da informação jurídica sobre o assunto, datada de 
13-11-2018, que se dá aqui por integralmente reproduzida e que se anexa, delibera 
ouvir, por escrito, a requerente, já devidamente identificada, em sede de audiência 
prévia, nos termos dos artigos 121.º e 122.º, ambos do Código do Procedimento 
Administrativo, no prazo de 10 dias, a contar da data da notificação da presente 
deliberação, acerca da sua intenção de: 

1 - Deferir parcialmente o referido pedido, isentando-a do pagamento das taxas 
referentes às alterações executadas em obra, tituladas pelo alvará de alteração com 
o n.º 49/16, no valor de 65,00 euros e das respeitantes à emissão da 2.ª prorrogação 
do mencionado alvará, no valor de 150,00 euros; 

2- Proceder à devolução dos respetivos montantes, já pagos, como se comprova 
pelos recibos n.º 8951, de 25-07-2018 e n.º 7811, de 28-06-2018, ambos emitidos por 
esta Câmara Municipal.  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
30. Req.º nº 1335/18, datado de 19/07/2018 - Proc.º n.º 294/18, datado de 19/07/2018 - 

Morgado Ruivo & Filhos, Construções Civis, Lda. 

626 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 

Presente requerimento n.º 1335/18, datado de 2018/07/19, constante do processo 
camarário n.º 294/18, subscrito por Morgado Ruivo & Filhos, Construções Civis, Lda., 
com o NIPC n.º 501514546, com sede na rua da Relvinha, n.º 11, Machados, Boa Vista, 
freguesia de Santa Eufémia e Boa Vista, concelho de Leiria, inerente ao pedido de 
licenciamento para a “Alteração do Loteamento Urbano com Obras de Urbanização”, a 
incidir sobre os lotes designados por “Lote n.º 9” e “Lote n.º 10”, do loteamento urbano sito 
no lugar de Matos, Vergieiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, titulado pelo 
Alvará de Loteamento n.º 5/2005, datado de 6 de outubro de 2005. 
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Presente Processo Camarário n.º 1371/00, referente à “Operação de Loteamento Urbano 
com Obras de Urbanização”, levada a efeito no lugar de Matos, Vergieiras, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, à qual foi atribuído o Alvará de Loteamento n.º 5/2005, 
datado de 6 de outubro de 2005, emitido em nome de Morgado Ruivo & Filhos, 
Construções Civis, Lda. 

Presente informação técnica datada de 2019/06/05, a enquadrar devidamente a pretensão, 
garantindo que se encontram reunidas as condições para que a mesma seja sujeita a 
prévia discussão pública, antes de ser submetida a aprovação. 

Após análise da pretensão, bem como do referido parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara delibera SUJEITAR A DISCUSSÃO PÚBLICA o pedido para a “Alteração do 
Loteamento Urbano com Obras de Urbanização”, a incidir sobre os lotes designados 
por “Lote n.º 9” e “Lote n.º 10”, do loteamento urbano sito no lugar de Matos, 
Vergieiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, titulado pelo Alvará de 
Loteamento n.º 5/2005, datado de 6 de outubro de 2005, emitido em nome de 
Morgado Ruivo & Filhos, Construções Civis, Lda., com o NIPC n.º 501514546, com 
sede na rua da Relvinha, n.º 11, Machados, Boa Vista, freguesia de Santa Eufémia e 
Boa Vista, concelho de Leiria, em cumprimento do disposto no n.º 1 do art. 27.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 
n.º136/2014, de 9 de setembro e n.º 2 do art. 28.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 

 
INTERVENÇÃO CULTURAL 
 
 

31. Admissão de candidatura para atribuição de apoio ou benefícios a entidades de 
natureza cultural. Infraestruturas. 

 

627 - Presente grelha de classificação e relatório da Comissão de Apreciação das 
Candidaturas a Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou outra, nomeada pelo Despacho n.º 13/2019 de 1 de fevereiro de 2019 da 
Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, relativa à candidatura a seguir 
mencionada, nos termos dos artigos 13.º e 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou 
Outra, adiante designado por Regulamento. 

 
Considerando: 
 Que a classificação das candidaturas apenas releva para efeitos da avaliação do pedido 

de apoio e consequente admissão ou exclusão, não interferindo na definição dos apoios 
ou benefícios a conceder, conforme definido nos nºs 4 e 5, do artigo 13º do 
Regulamento; 

 Que nos termos do n.º 6 do artigo 13.º do regulamento, só são admitidas as 
candidaturas que tiverem obtido uma pontuação global igual ou superior a 25 pontos; 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO 
TIPO 

CANDIDATURA 

E/6052/2018 Cultural 
Associação Cultural e Recreativa 

da Comeira 

Conclusão da reabilitação 
das instalações da sede 

da associação 
Infraestruturas 
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 Que as candidaturas admitidas ficam selecionadas para a fase de definição do tipo de 

apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas da 
entidade concedente, conforme o disposto pelo n.º 5 do artigo 14.º e n.º 1 do artigo 15.º 
do regulamento, estando o mesmo limitado pela previsão em rubrica orçamental própria 
e pelas disponibilidades financeiras reais, em função dos compromissos totais 
assumidos pela entidade concedente, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro;  

 
 Que é proposto pela comissão de apreciação das candidaturas a Apoios ou Benefícios a 

Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, relatório e 
grelhas de avaliação com a pontuação parcial e classificação final, bem como cópia do 
despacho de nomeação da comissão de avaliação em anexo. 

 Que nos termos do n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento, a decisão final sobre a 
exclusão e admissão de candidaturas é tomada pela Câmara Municipal; 

 
Propõe-se, atendendo à classificação final obtida em sede de avaliação, a ADMISSÃO da 
candidatura abaixo referidas: 

 
A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera ao abrigo da alínea o) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual, e do n.º 4 e 6 do 
artigo 13.º e ainda do n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou Outra, admitir a candidatura acima referida, ficando a mesma 
selecionada para a fase de definição do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em 
função das disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente. 

 
Esta deliberação foi tomada por maioria com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores Aurélio Ferreira e Nuno Brito que proferiram a seguinte declaração de 
voto: 
 
 
“ A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva concelhia, que 

envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os objectivos e os resultados a 

obter. 

  

Passaram mais uns tempos sobre esta discussão em reunião de câmara e continua sem haver a 

revisão do regulamento. Contudo, reconhecemos o esforço de tipificação das áreas de apoio (cultural, 

social e desportiva), a clarificação de critérios, o estabelecimento de uma escala de pontuação a 

atribuir em função do cumprimento dos critérios (subjectivos). Registamos ainda com uma nota 

bastante positiva a forma como a informação técnica foi produzida, os documentos facultados e o 

registo das atas da reunião dos elementos do júri. 

  

Mas isto, ainda é muito pouco, tal como recomendam os auditores às contas, deve ser feita “a revisão 

do processo de atribuição de subsídios…”.  

    

Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada associação 

mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura para que seja clara a 

imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que todas as candidaturas  

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/6052/2018 Cultural 
Associação Cultural e Recreativa da 

Comeira 

Conclusão da reabilitação 
das instalações da sede 

da associação 
32,8 pontos 
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admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor 

corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será pago o apoio.  

 

A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve ocorrer antes da 

realização dos eventos. Naturalmente o pagamento será contra a apresentação dos justificativos das 

despesas. 

 

Somos incondicionalmente favorável a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. Representa 

a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento de um grupo de 

pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem desenvolver funções de particular 

relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do que queremos para o nosso concelho, 

continuamos a insistir na subjectividade e o livre arbítrio e permitir as mais diversas interpretações e 

comentários. 

 

Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não temos um 

regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao cumprimento dos mesmos e 

obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de avaliação, garantindo que o acto 

salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  

  

Por essa razão entendemos abstermo-nos nesta votação. “ 

 

Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 

32. Admissão de candidatura para atribuição de apoio ou benefícios a entidades de 
natureza cultural. 

 
O Sr. Vereador Álvaro Miramar Botas Letra não participou na apreciação e votação deste 
processo, tendo comunicado o seu impedimento, nos termos do previsto no artigo 69.º, n.º 
1, alínea a), do Código do Procedimento Administrativo, uma vez que é associado da 
Biblioteca de Instrução e Recreio da Praia da Vieira. 
 
A Sr.ª Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do mencionado 
Código. 
 
 
628 - Presente grelha de classificação e relatório da Comissão de Apreciação das 
Candidaturas a Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou outra, nomeada pelo Despacho n.º 13/2019 de 1 de fevereiro de 2019 da 
Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, relativa à candidatura a seguir 
mencionada, nos termos dos artigos 13.º e 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou 
Outra, adiante designado por Regulamento. 

 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO 
TIPO 

CANDIDATURA 

E/6653/2019 Cultural 
Biblioteca de Instrução e Recreio 

da Praia da Vieira 
Evento Passagem de ano é na 

Praia da Vieira 2019/2020 
Pontual 

E/6723/2019 Cultural 
Biblioteca de Instrução e Recreio 

da Praia da Vieira 
Bailes de Verão Pontual 
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Considerando: 
 Que a classificação das candidaturas apenas releva para efeitos da avaliação do pedido 

de apoio e consequente admissão ou exclusão, não interferindo na definição dos apoios 
ou benefícios a conceder, conforme definido nos nºs 4 e 5, do artigo 13º do 
Regulamento; 

 Que nos termos do n.º 6 do artigo 13.º do regulamento, só são admitidas as 
candidaturas que tiverem obtido uma pontuação global igual ou superior a 25 pontos; 

 Que as candidaturas admitidas ficam selecionadas para a fase de definição do tipo de 
apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas da 
entidade concedente, conforme o disposto pelo n.º 5 do artigo 14.º e n.º 1 do artigo 15.º 
do regulamento, estando o mesmo limitado pela previsão em rubrica orçamental própria 
e pelas disponibilidades financeiras reais, em função dos compromissos totais 
assumidos pela entidade concedente, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro;  

 Que é proposto pela comissão de apreciação das candidaturas a Apoios ou Benefícios a 
Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, relatório e 
grelhas de avaliação com a pontuação parcial e classificação final, bem como cópia do 
despacho de nomeação da comissão de avaliação em anexo. 

 Que nos termos do n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento, a decisão final sobre a 
exclusão e admissão de candidaturas é tomada pela Câmara Municipal; 

 
Propõe-se, atendendo à classificação final obtida em sede de avaliação, a ADMISSÃO da 
candidatura abaixo referidas: 

 
A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual, e do n.º 4 e 6 do 
artigo 13.º e ainda do n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou Outra, admitir a candidatura acima referida, ficando a mesma 
selecionada para a fase de definição do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em 
função das disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente. 
 
 

Esta deliberação foi tomada por maioria com 4 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores Aurélio Ferreira e Nuno Brito que proferiram a seguinte declaração de 
voto: 
 
 
“ A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva concelhia, que 

envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os objectivos e os resultados a 

obter. 

  

Passaram mais uns tempos sobre esta discussão em reunião de câmara e continua sem haver a 

revisão do regulamento. Contudo, reconhecemos o esforço de tipificação das áreas de apoio (cultural, 

social e desportiva), a clarificação de critérios, o estabelecimento de uma escala de pontuação a 

atribuir em função do cumprimento dos critérios (subjectivos). Registamos ainda com uma nota 

bastante positiva a forma como a informação técnica foi produzida, os documentos facultados e o 

registo das atas da reunião dos elementos do júri. 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/6653/2019 Cultural 
Biblioteca de Instrução e 

Recreio da Praia da Vieira 
Evento Passagem de ano é 

na Praia da Vieira 2019/2020  
34,1 pontos 

E/6723/2019 Cultural 
Biblioteca de Instrução e 

Recreio da Praia da Vieira 
Bailes de Verão 27,6 pontos 
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Mas isto, ainda é muito pouco, tal como recomendam os auditores às contas, deve ser feita “a revisão 

do processo de atribuição de subsídios…”.  

    

Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada associação 

mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura para que seja clara a 

imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que todas as candidaturas 

admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor 

corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será pago o apoio.  

 

A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve ocorrer antes da 

realização dos eventos. Naturalmente o pagamento será contra a apresentação dos justificativos das 

despesas. 

 

Somos incondicionalmente favorável a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. Representa 

a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento de um grupo de 

pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem desenvolver funções de particular 

relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do que queremos para o nosso concelho, 

continuamos a insistir na subjectividade e o livre arbítrio e permitir as mais diversas interpretações e 

comentários. 

 

Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não temos um 

regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao cumprimento dos mesmos e 

obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de avaliação, garantindo que o acto 

salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  

  

Por essa razão entendemos abstermo-nos nesta votação. “ 

 

Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 

33. Isenção de taxas de ingresso no Museu Joaquim Correia – ADESER II - 
Associação para o Desenvolvimento Económico e Social da Região da Marinha 
Grande, IPSS 

 
629 - Presente pedido de isenção de taxas de ingresso no Museu Joaquim Correia 
remetido pela ADESER II - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social da 
Região da Marinha Grande, IPSS, com o registo n.º E/6792/2019, datado de 12 de junho de 
2019. A visita será realizada com um grupo de crianças e jovens das salas de estudo da 
ADESER II, e encontra-se agendada para o dia 25 de julho de 2019. 
 
Considerando que: 
 
- A alínea c), do n.º 3, do artigo 14.º, do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças do 
Município da Marinha Grande define que ficam isentas do pagamento de taxas previstas no 
regulamento e respetiva tabela "As pessoas colectivas de utilidade pública e de 
solidariedade social, relativamente aos actos, factos ou actividades que visem 
exclusivamente a prossecução dos seus fins estatutários, desde que beneficiem de isenção 
ou redução de IRC, nos termos do art.º 10.º do Código de IRC e cuja sede se situe no 
concelho da Marinha Grande";  
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- Define a alínea a), do n.º 5, que as isenções previstas no artigo 14.º carecem de 
formalização de pedido fundamentado e acompanhado, designadamente de fotocópia 
simples de documento comprovativo da natureza jurídica das entidades e da sua finalidade 
estatutária; 
 
- Define ainda a alínea b), do n.º 5, que as isenções previstas na alínea C do n.º 3 do artigo 
14.º carecem de também de documento comprovativo de isenção de IRC; 
 
- Em anexo se encontra cópia do registo definitivo de alteração dos estatutos da ADESER 
II, realizado pela Direção-Geral da Segurança Social e datado de 20 de julho de 2016, nos 
quais se pode ler no artigo 2.º “A ADESER II (...) visa apoiar e promover o desenvolvimento 
integrado do Concelho da Marinha Grande e a melhoria do bem estar e da qualidade de 
vida da comunidade”. Na alínea a) do n.º 1 do mesmo artigo pode ainda ler-se que a 
ADESER II “tem como objetivo principal o apoio à infância e juventude” e “a preservação da 
identidade cultural”; 
 
- Em anexo se encontra cópia do registo de atividade da entidade no Portal das Finanças 
que comprova a isenção de IRC da ADESER II; 
 
- Com os documentos em anexo está comprovada a isenção de IRC, a natureza jurídica e a 
finalidade da entidade;  
 
- A entidade tem sede no concelho. 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande analisou a proposta, que se insere nas suas 
competências próprias atribuídas pelo n.º 6 do art.º 14.º do Regulamento e Tabela de 
Taxas do Município da Marinha Grande, e delibera isentar, ao abrigo do previsto no 
art.º 14.º, n.º 3, alínea b) do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças do Município 
da Marinha Grande, a ADESER II - Associação para o Desenvolvimento Económico e 
Social da Região da Marinha Grande, IPSS, do pagamento da taxas de ingresso no 
Museu Joaquim Correia, no dia 25 de julho de 2019, para um total de cerca de 45 
pessoas. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 
 

 
34. Isenção de taxas de ingresso no Museu do Vidro – Núcleo do Sporting Clube de 

Portugal da Marinha Grande 
 
630 - Presente pedido de isenção de taxas de ingresso no Museu do Vidro remetido pelo 
Núcleo do Sporting Clube de Portugal da Marinha Grande, com o registo n.º E/6377/2019, 
datado de 05 de junho de 2019. A visita será realizada no âmbito do 3.º aniversário do 
núcleo, e encontra-se agendada para o dia 22 de setembro de 2019. 
 
Considerando que: 
 
- A alínea b), do n.º 3, do artigo 14.º, do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças do 

Município da Marinha Grande define que ficam isentas do pagamento de taxas previstas no 

regulamento e respetiva tabela "(...) as associações culturais, desportivas ou recreativas 

legalmente constituídas se sem fins lucrativos, com sede no concelho da Marinha Grande,  
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relativamente aos atos, factos ou atividades que se destinem diretamente à prossecução 

dos seus fins estatutários."; 

 

- Define ainda a alínea a), do n.º 5, que as isenções previstas no artigo 14.º carecem de 

formalização de pedido fundamentado e acompanhado, designadamente de fotocópia 

simples de documento comprovativo da natureza jurídica das entidades e da sua finalidade 

estatutária; 

 

- Em anexo se encontra cópia da constituição da associação e respetivos estatutos, 

realizada a 28 de setembro de 2016, nos quais se pode ler no artigo 2.º que a mesma tem 

por objeto “a promoção cultural, educativa, recreativa e desportiva dos seus associados”; 

 

- Em anexo se encontra documento comprovativo da AT de inicio de atividade, onde se 

pode comprovar a isenção definitiva do regime de tributação de IRC; 

 

- Que em anexo se encontram os documentos que comprovam a natureza jurídica e a 

finalidade da entidade.  

 

- Que a entidade tem sede no concelho. 

 
A Câmara Municipal da Marinha Grande analisou a proposta, que se insere nas suas 
competências próprias atribuídas pelo n.º 6 do art.º 14.º do Regulamento e Tabela de 
Taxas do Município da Marinha Grande, e delibera isentar, ao abrigo do previsto no 
art.º 14.º, n.º 3, alínea b) do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças do Município 
da Marinha Grande, o Núcleo do Sporting Clube de Portugal da Marinha Grande, do 
pagamento da taxas de ingresso no Museu do Vidro, no dia 22 de setembro de 2019, 
para um total de cerca de 50 pessoas. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
TURISMO 
 

35. Adenda ao Contrato de Comodato - cedência das instalações do posto de 
turismo de São Pedro de Moel à SPM - Associação para a promoção do turismo 
de São Pedro de Moel 

 
 

Sobre este assunto, o Srº Vereador Aurélio Ferreira disse o seguinte: 
 

“ Ainda bem que a Protur abre o Posto de Turismo em S. Pedro, se não acontecia o mesmo 
que na Marinha. A Câmara não tem instalado nenhum posto de turismo. Se vier um 
visitante à Marinha para visitar, p.e. o Museu do Vidro, não tem um posto de turismo onde 
possa colher informações. 
 
A proposta agora apresentada refere que a Protur não pode ceder a utilização da internet 
ao público. Estou completamente em desacordo. 
 
Um turista que visite o posto de turismo não poderá usar a internet ? 
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Em vez de limitarmos a utilização da internet pelos cidadãos, na linha da evolução 
tecnológica das empresas e dos marinhenses, devíamos era estar a preparar o município 
para ser uma Smart City com internet grátis em todos os lugares públicos e para todos os 
cidadãos. Em vez da Sra. Presidente e do seu gabinete falarem e escreverem sobre Smart 
Cities, trabalhem para tornar, efectivamente, a Marinha Grande numa Smart City, e não 
como aqui querem fazer, em proibir a utilização de internet num espaço público da Câmara. 
 
Proponho que seja retirado desta adenda a impossibilidade de utilização de internet pelo 
público.” 
 
 

A Srª Presidente referiu que este protocolo já tem alguns anos e está em vigor. Disse que 
a Protur solicitou a alteração da cláusula respeitante às despesas com as comunicações. 
Efetivamente, o serviço de Internet disponível no posto de turismo é pago, uma vez que 
não temos condições, naquele espaço, para ter lá wifi gratuito.  
 
 
A Srª Vereadora Alexandra Dengucho questionou quais são os custos da internet com o 
atual contrato e propôs que se faça um estudo para saber quanto custa alargar o serviço de 
internet, para que se possa ter wifi gratuito no posto de turismo. Propôs ainda que se 
mantenha o ponto 1 para se isentar a Protur desta despesa e se retire o ponto 2 do 
contrato, dado que esta situação até nos envergonha, na era digital em que vivemos e num 
Concelho que está na vanguarda da tecnologia.  
 
 
A Srª Presidente respondeu que também concorda que o acesso à Internet seja 
disponibilizado gratuitamente ao público nos espaços e edifícios públicos, mas este é um 
contrato específico que não permite uma utilização livre e gratuita, sendo para uso próprio 
da Protur. Informou que a Câmara está a trabalhar num programa para ter wifi gratuito em 
todos os edifícios e espaços públicos. 
 
 
Perante as questões levantadas pelos Srs. Vereadores, a Srª Presidente pediu a 
presença do Dr. Orlando Cardona, da  Área das Tecnologias de Informação que veio 
prestar alguns esclarecimentos. 
 
 

O Dr. Orlando Cardona referiu que atualmente os equipamentos existentes nos postos de 
turismo não permitem o acesso à Internet de forma massiva, ou seja, ao público em geral. 
Informou que está em curso, um projeto com a CIMRL que tem como objetivo dotar os 
espaços e edifícios públicos com disponibilização de wireless gratuito e nessa altura já 
teremos capacidade para fazer a monitorização do tráfego dessas linhas, dado que temos 
obrigação legal de o fazer. 
Está também a decorrer uma candidatura “wifi for you” para virmos a utilizar a plataforma 
do turismo de Portugal. Podemos estudar uma solução a curto prazo para este processo. 
 
 
A Srª Vereadora Alexandra Dengucho sugeriu que se encontre, para curto prazo, uma 
solução confinada ao espaço do turismo, que dê resposta a quem usa este serviço. 
 
A Sr.ª Presidente frisou que o que está em causa é o ponto 2, sendo que a 
responsabilidade é da Câmara, mas também das pessoas da Protur que usam o serviço.  
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Todos percebemos que há um projeto global para o acesso wi fi, mas neste caso pontual, 
do posto de turismo de S. Pedro, vamos estudar a viabilidade de resolver esta questão a 
curto prazo. 
 
 

Prestados os esclarecimentos, a Srª Presidente colocou à votação a seguinte proposta: 
 

631 - Através de deliberação, datada de 22 de abril de 2016, a Câmara Municipal deliberou, 
no âmbito das competências previstas nas alíneas u) e ee) do n.º1, do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013 de 12 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 25/2015, de 30 de 
março, concordar com a cedência em regime de comodato, por um período de doze meses, 
das antigas instalações do Posto de Turismo de S. Pedro de Moel, freguesia e concelho da 
Marinha Grande, à SPM - Associação para a Promoção do Turismo de São Pedro de Moel. 
 
Presente contrato de comodato celebrado entre o Município da Marinha Grande e a SPM - 
Associação para a Promoção do Turismo de São Pedro de Moel, celebrado de 11 de maio 
de 2016, através do qual são estabelecidas as obrigações do segundo outorgante. 
 
Presente informação n.º 1376 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania - Área do 
Turismo, na qual se propõe a elaboração de uma alteração à cláusula 4.ª do Contrato de 
Comodato, de modo a que os custos de internet e telefone, sejam suportados pelo 
Município da Marinha Grande. 
 
Assim a Câmara Municipal apreciou a informação, com a qual concorda na íntegra, e 
delibera, de acordo com o artigo 173.º, do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro 
(Código do Procedimento Administrativo) alterar a cláusula 4.ª, do contrato de 
comodato, celebrado em 11 de maio de 2016, entre a Câmara Municipal da Marinha 
Grande e a SPM - Associação para a Promoção do Turismo de São Pedro de Moel, 
com a seguinte redação: 
 
Cláusula 4.ª 
Despesas 
1. São da responsabilidade da S.P.M. todas as despesas emergentes da sua 
utilização do espaço cedido, nomeadamente limpeza, consumíveis e outros, com 
exceção dos consumos de água, energia elétrica, gás, internet e telefone fixo; 
2. A S.P.M. não pode ceder a utilização de internet e telefone ao público em geral, 
sendo apenas para uso do Comodatário na sua atividade; 
 
Mais delibera aprovar a minuta da Adenda ao Contrato de Comodato, que se 
encontra em anexo. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
ATIVIDADE FÍSICA 
 

36. Admissão de candidaturas para atribuição de apoio ou benefícios a entidades de 
natureza desportiva. Infraestruturas. 

 
632 - Presente grelha de classificação e relatório da Comissão de Apreciação das 
Candidaturas a Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou outra, nomeada pelo Despacho da Sr.ª Presidente da Câmara Municipal da 
Marinha Grande, n.º 13/2019, de 01 de fevereiro de 2019, relativa às candidaturas a seguir  
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mencionadas, nos termos dos artigos 13.º e 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição 
de Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa 
ou Outra, adiante designado por Regulamento. 

 
 
Considerando: 
 
 Que a classificação das candidaturas apenas releva para efeitos da avaliação do pedido 

de apoio e consequente admissão ou exclusão, não interferindo na definição dos apoios 
ou benefícios a conceder, conforme definido nos nºs 4 e 5, do artigo 13º do 
Regulamento; 

 Que nos termos do n.º 6 do artigo 13.º do regulamento, só são admitidas as 
candidaturas que tiverem obtido uma pontuação global igual ou superior a 25 pontos; 

 Que as candidaturas admitidas ficam selecionadas para a fase de definição do tipo de 
apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas da 
entidade concedente, conforme o disposto pelo n.º 5 do artigo 14.º e n.º 1 do artigo 15.º 
do regulamento, estando o mesmo limitado pela previsão em rubrica orçamental própria 
e pelas disponibilidades financeiras reais, em função dos compromissos totais 
assumidos pela entidade concedente, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro;  

 Que é proposto pela comissão de apreciação das candidaturas a Apoios ou Benefícios a 
Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, relatório e 
grelhas de avaliação com a pontuação parcial e classificação final, bem como cópia do 
despacho de nomeação da comissão de avaliação em anexo. 

 Que nos termos do n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento, a decisão final sobre a 
exclusão e admissão de candidaturas é tomada pela Câmara Municipal; 

 
Propõe-se, atendendo à classificação final obtida em sede de avaliação, a ADMISSÃO das 
candidaturas abaixo referidas: 

 

 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO 
TIPO DE 

CANDIDATURA 

E/8903/2018 Desporto CD GARCIA PROJECTO SISTEMA DE REGA Infraestruturas 

E/11078/2018 Desporto 
AC 

MARINHENSE 
VEDAÇÃO - CAMPOS DE FUT 7 Infraestruturas 

E/1092/2019 Desporto SBR 1º JANEIRO PINTURA EXTERIOR DA COLETIVIDADE Infraestruturas 

E/1093/2019 Desporto SBR 1º JANEIRO REPARAÇÃO DO PISO DO SALÃO Infraestruturas 

E/2478/2019 Desporto 
"GD 

VIDREIROS" 
SUBSTITUIÇÃO ILUMINAÇÃO DO CAMPO 

DO TOJAL 
Infraestruturas 

E/3112/2019 Desporto 
CLUBE 

ATLETISMO DE 
M.GRANDE 

AQUISIÇÃO CARRINHA DE TRANSPORTE 
DE ATLETAS 

Infraestruturas 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/8903/2018 Desporto CD GARCIA PROJECTO SISTEMA DE REGA 26,5 

E/11078/2018 Desporto AC MARINHENSE VEDAÇÃO - CAMPOS DE FUT 7 26,5 

E/1092/2019 Desporto SBR 1º JANEIRO PINTURA EXTERIOR DA COLETIVIDADE 25,3 
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A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera ao abrigo da alínea o) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual, e do n.º 4 e 6 do 
artigo 13.º e ainda do n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou Outra, admitir e excluir as candidaturas acima referidas, ficando as 
admitidas selecionadas para a fase de definição do tipo de apoios ou benefícios a 
atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente. 
 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores Aurélio Ferreira e Nuno Brito que proferiram a seguinte declaração de 
voto: 
 
 
“ A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva concelhia, que 

envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os objectivos e os resultados a 

obter. 

 

Passaram mais uns tempos sobre esta discussão em reunião de câmara e continua sem haver a 

revisão do regulamento. Contudo, reconhecemos o esforço de tipificação das áreas de apoio (cultural, 

social e desportiva), a clarificação de critérios, o estabelecimento de uma escala de pontuação a 

atribuir em função do cumprimento dos critérios (subjectivos). Registamos ainda com uma nota 

bastante positiva a forma como a informação técnica foi produzida, os documentos facultados e o 

registo das atas da reunião dos elementos do júri. 

  

Mas isto, ainda é muito pouco, tal como recomendam os auditores às contas, deve ser feita “a revisão 

do processo de atribuição de subsídios…”.  

    

Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada associação 

mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura para que seja clara a 

imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que todas as candidaturas 

admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor 

corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será pago o apoio.  

 

A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve ocorrer antes da 

realização dos eventos. Naturalmente o pagamento será contra a apresentação dos justificativos das 

despesas. 

 

Somos incondicionalmente favorável a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. Representa 

a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento de um grupo de 

pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem desenvolver funções de particular 

relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do que queremos para o nosso concelho,  

 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/1093/2019 Desporto SBR 1º JANEIRO REPARAÇÃO DO PISO DO SALÃO 25,0 

E/2478/2019 Desporto "GD VIDREIROS" 
SUBSTITUIÇÃO ILUMINAÇÃO DO 

CAMPO DO TOJAL 
27,3 

E/3112/2019 Desporto 
CLUBE ATLETISMO DE 

MARINHA GRANDE 
AQUISIÇÃO CARRINHA DE 
TRANSPORTE DE ATLETAS 

26,0 
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continuamos a insistir na subjectividade e o livre arbítrio e permitir as mais diversas interpretações e 

comentários. 

 

Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não temos um 

regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao cumprimento dos mesmos e 

obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de avaliação, garantindo que o acto 

salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  

  

Por essa razão entendemos abstermo-nos nesta votação. “ 

 

Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
37. Admissão de candidaturas para atribuição de apoio ou benefícios a entidades de 

natureza desportiva 2019 
 
633 - Presente grelha de classificação e relatório da Comissão de Apreciação das 
Candidaturas a Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou outra, nomeada pelo Despacho da Sr.ª Presidente da Câmara Municipal da 
Marinha Grande, n.º 13/2019, de 01 de fevereiro de 2019, relativa às candidaturas a seguir 
mencionadas, nos termos dos artigos 13.º e 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição 
de Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa 
ou Outra, adiante designado por Regulamento. 
 
 

 
Considerando: 
 
 Que a classificação das candidaturas apenas releva para efeitos da avaliação do pedido 

de apoio e consequente admissão ou exclusão, não interferindo na definição dos apoios 
ou benefícios a conceder, conforme definido nos nºs 4 e 5, do artigo 13º do 
Regulamento; 

 Que nos termos do n.º 6 do artigo 13.º do regulamento, só são admitidas as 
candidaturas que tiverem obtido uma pontuação global igual ou superior a 25 pontos; 

 Que as candidaturas admitidas ficam selecionadas para a fase de definição do tipo de 
apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas da 
entidade concedente, conforme o disposto pelo n.º 5 do artigo 14.º e n.º 1 do artigo 15.º 
do regulamento, estando o mesmo limitado pela previsão em rubrica orçamental própria 
e pelas disponibilidades financeiras reais, em função dos compromissos totais 
assumidos pela entidade concedente, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro;  

 Que é proposto pela comissão de apreciação das candidaturas a Apoios ou Benefícios a 
Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, relatório e  
 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO 
TIPO DE 

CANDIDATURA 

E/3340/2019 Desporto 
CASA DO BENFICA DA 

MOITA E MARINHA 
GRANDE 

CAMPEONATO DO MUNDO DE PESCA 
COMPETIÇÃO MAR SURF-CASTING 

Pontual 

E/6477/2019 Desporto SBR 1º JANEIRO 
CONCURSO ANUAL DE PESCA 

DESPORTIVA 
Pontual 

E/7160/2019 Desporto 
GRUPO DESPORTIVO E 

RECREATIVO DAS 
FIGUEIRAS 

STEP BY STEP BEACH Pontual 
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grelhas de avaliação com a pontuação parcial e classificação final, bem como cópia do 
despacho de nomeação da comissão de avaliação em anexo. 
 Que nos termos do n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento, a decisão final sobre a 

exclusão e admissão de candidaturas é tomada pela Câmara Municipal; 
 
Propõe-se, atendendo à classificação final obtida em sede de avaliação, a ADMISSÃO das 
candidaturas abaixo referidas: 

 

 

 
A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual, e do n.º 4 e 6 do 
artigo 13.º e ainda do n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou Outra, admitir e excluir as candidaturas acima referidas, ficando as 
admitidas selecionadas para a fase de definição do tipo de apoios ou benefícios a 
atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente. 
 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores Aurélio Ferreira e Nuno Brito que proferiram a seguinte declaração de 
voto: 
 
 

“ A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva concelhia, que 

envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os objectivos e os resultados a 

obter. 

  

Passaram mais uns tempos sobre esta discussão em reunião de câmara e continua sem haver a 

revisão do regulamento. Contudo, reconhecemos o esforço de tipificação das áreas de apoio (cultural, 

social e desportiva), a clarificação de critérios, o estabelecimento de uma escala de pontuação a 

atribuir em função do cumprimento dos critérios (subjectivos). Registamos ainda com uma nota 

bastante positiva a forma como a informação técnica foi produzida, os documentos facultados e o 

registo das atas da reunião dos elementos do júri. 

 

Mas isto, ainda é muito pouco, tal como recomendam os auditores às contas, deve ser feita “a revisão 

do processo de atribuição de subsídios…”.  

    

Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada associação 

mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura para que seja clara a 

imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que todas as candidaturas 

admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor 

corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será pago o apoio.  

 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/3340/2019 Desporto 
CASA DO BENFICA DA 

MOITA E MARINHA 
GRANDE 

CAMPEONATO DO MUNDO DE 
PESCA COMPETIÇÃO MAR SURF-

CASTING 
28,3 

E/6477/2019 Desporto SBR 1º JANEIRO 
CONCURSO ANUAL DE PESCA 

DESPORTIVA 
27,8 

E/7160/2019 Desporto 
GRUPO DESPORTIVO E 

RECREATIVO DAS 
FIGUEIRAS 

STEP BY STEP BEACH 27,5 
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A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve ocorrer antes da 

realização dos eventos. Naturalmente o pagamento será contra a apresentação dos justificativos das 

despesas. 

 

Somos incondicionalmente favorável a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. Representa 

a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento de um grupo de 

pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem desenvolver funções de particular 

relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do que queremos para o nosso concelho, 

continuamos a insistir na subjectividade e o livre arbítrio e permitir as mais diversas interpretações e 

comentários. 

 

Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não temos um 

regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao cumprimento dos mesmos e 

obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de avaliação, garantindo que o acto 

salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  

  

Por essa razão entendemos abstermo-nos nesta votação. “ 

 

Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
38. Programa de funcionamento da atividade física para a 3.ª idade. Atribuição de 

apoio financeiro no ano de 2019 - Associação Social, Cultural e Desportiva de 
Casal Galego. 

 
 
634 - Presente Programa de Funcionamento da Atividade Física para a 3.ª Idade no ano de 
2019, aprovado através de deliberação de câmara municipal de 28 de maio de 2018; 
 
Presente a candidatura apresentada pela seguinte entidade: 
 

ENTIDADE NIF DATA DE 
ENTRADA 

Associação Social, Cultural e Desportiva de 
Casal Galego 

501 540 563 31 janeiro 2019 

 
Considerando que com este programa, promovido pelo Município da Marinha Grande, se 
pretende alcançar, para além dos benefícios fisiológicos identificados, melhorias ao nível 
da autoestima, autonomia, qualidade de vida, diminuição da ansiedade, stress e solidão 
das pessoas idosas do concelho da Marinha Grande. 
 
Considerando que o programa de Promoção da Atividade Física para a 3.ª Idade tem vindo 
a ser realizado desde 2006 pelo Município da Marinha Grande, em parceria com algumas 
entidades do concelho. 
 
Considerando que as atividades têm vindo a ser desenvolvidas, desde essa altura, por 
parte de um conjunto de associações do concelho da Marinha Grande, com uma 
distribuição geográfica alargada, tendo estas fidelizado uma parte do público-alvo. 
 
Considerando que as atividades estão a ser realizadas desde o início do ano de 2019 e 
que acarretam custos. 
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Considerando que as associações estão a dar continuidade a um programa que tem sido 
incentivado pelo Município da Marinha Grande, comprovando-se que o mesmo teve 
continuidade desde janeiro de 2019, na expetativa de receberem o apoio financeiro 
necessário à sua realização. 
 
Considerando que a entidade acima identificada se encontra em condições de beneficiar de 
apoio financeiro. 
 
Considerado que o apoio financeiro deveria ter sido atribuído antes do início da realização 
das atividades. 
 
Considerando os atrasos na entrega de documentação para que os clubes/associações 
reunissem as condições necessárias para trazer à Câmara a atribuição dos apoios 
financeiros. 
 
Considerando os atrasos verificados e acima expostos, e não podendo ser imputada aos 
parceiros a total responsabilidade pelos atrasos verificados. 
 
Considerando que o valor do apoio proposto de 1.520,00€ (mil e quinhentos e vinte euros), 
resulta da aplicação da cláusula 8.ª do Programa de Funcionamento da Atividade Física 
para a 3.ª Idade, para um total de 38 participantes. 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e delibera, 
ao abrigo da alínea u) do nº 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, publicado na Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a atribuição de um apoio 
financeiro à entidade abaixo designada, nos seguintes termos: 
 

ENTIDADE NIF VALOR 

Associação Social, Cultural e Desportiva de 
Casal Galego 

501 540 563 1.520,00€ 

 
A verba está prevista em Plano de Atividades Municipais na ação 2018/A/91. 
 
A Câmara Municipal delibera ainda aprovar a nova minuta de contrato em anexo, a 
celebrar com a entidade beneficiária, que estabelece os termos desta parceria. 
 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores Aurélio Ferreira e Nuno Brito que proferiram a seguinte declaração de 
voto: 
 
 
“ A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva concelhia, que 

envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os objectivos e os resultados a 

obter. 

  

Passaram mais uns tempos sobre esta discussão em reunião de câmara e continua sem haver a 

revisão do regulamento. Contudo, reconhecemos o esforço de tipificação das áreas de apoio (cultural, 

social e desportiva), a clarificação de critérios, o estabelecimento de uma escala de pontuação a 

atribuir em função do cumprimento dos critérios (subjectivos). Registamos ainda com uma nota 

bastante positiva a forma como a informação técnica foi produzida, os documentos facultados e o 

registo das atas da reunião dos elementos do júri. 
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Mas isto, ainda é muito pouco, tal como recomendam os auditores às contas, deve ser feita “a revisão 

do processo de atribuição de subsídios…”.  

    

Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada associação 

mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura para que seja clara a 

imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que todas as candidaturas 

admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor 

corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será pago o apoio.  

 

A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve ocorrer antes da 

realização dos eventos. Naturalmente o pagamento será contra a apresentação dos justificativos das 

despesas. 

 

Somos incondicionalmente favorável a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. Representa 

a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento de um grupo de 

pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem desenvolver funções de particular 

relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do que queremos para o nosso concelho, 

continuamos a insistir na subjectividade e o livre arbítrio e permitir as mais diversas interpretações e 

comentários. 

 

Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não temos um 

regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao cumprimento dos mesmos e 

obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de avaliação, garantindo que o acto 

salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  

  

Por essa razão entendemos abstermo-nos nesta votação. “ 

 

Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
39. Programa de funcionamento da atividade física para a 3.ª idade. Atribuição de 

apoio financeiro no ano de 2019 - Comissão De Reformados Pensionistas e 
Idosos   

 
O Sr. Vereador Álvaro Miramar Botas Letra não participou na apreciação e votação deste 
processo, tendo comunicado o seu impedimento, nos termos do previsto no artigo 69.º, n.º 
1, alínea a), do Código do Procedimento Administrativo, uma vez que faz parte dos órgãos 
sociais da Comissão de Reformados Pensionistas e Idosos da Freguesia de Vieira de 
Leiria. 
 
A Sr.ª Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do mencionado 
Código. 
 
635 - Presente Programa de Funcionamento da Atividade Física para a 3.ª Idade no ano 
de 2019, aprovado através de deliberação de câmara municipal de 28 de maio de 2018; 
 
Presente a candidatura apresentada pela seguinte entidade: 
 

ENTIDADE NIF DATA DE ENTRADA 

Comissão de Reformados Pensionistas e Idosos 
da Freguesia de Vieira de Leiria 

506 171 795  31 janeiro 2019 
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Considerando que com este programa, promovido pelo Município da Marinha Grande, se 
pretende alcançar, para além dos benefícios fisiológicos identificados, melhorias ao nível da 
autoestima, autonomia, qualidade de vida, diminuição da ansiedade, stress e solidão das 
pessoas idosas do concelho da Marinha Grande. 
 
Considerando que o programa de Promoção da Atividade Física para a 3.ª Idade tem vindo 
a ser realizado desde 2006 pelo Município da Marinha Grande, em parceria com algumas 
entidades do concelho. 
 
Considerando que as atividades têm vindo a ser desenvolvidas, desde essa altura, por 
parte de um conjunto de associações do concelho da Marinha Grande, com uma 
distribuição geográfica alargada, tendo estas fidelizado uma parte do público-alvo. 
 
Considerando que as atividades estão a ser realizadas desde o início do ano de 2019 e 
que acarretam custos. 
 
Considerando que as associações estão a dar continuidade a um programa que tem sido 
incentivado pelo Município da Marinha Grande, comprovando-se que o mesmo teve 
continuidade desde janeiro de 2019, na expetativa de receberem o apoio financeiro 
necessário à sua realização. 
 
Considerando que a entidade acima identificada se encontra em condições de beneficiar de 
apoio financeiro. 
 
Considerado que o apoio financeiro deveria ter sido atribuído antes do início da realização 
das atividades. 
 
Considerando os atrasos na entrega de documentação para que os clubes/associações 
reunissem as condições necessárias para trazer à Câmara a atribuição dos apoios 
financeiros. 
 
Considerando os atrasos verificados e acima expostos, e não podendo ser imputada aos 
parceiros a total responsabilidade pelos atrasos verificados. 
 
Considerando que o valor do apoio proposto de 1.600,00€ (mil e seiscentos euros), resulta 
da aplicação da cláusula 8.ª do Programa de Funcionamento da Atividade Física para a 3.ª 
Idade, para um total de 40 participantes. 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e delibera, 
ao abrigo da alínea u) do nº 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, publicado na Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a atribuição de um apoio 
financeiro à entidade abaixo designada, nos seguintes termos: 
 
ENTIDADE NIF VALOR 

Comissão de Reformados Pensionistas e 
Idosos da Freguesia de Vieira de Leiria 

506 171 795 1.600,00€ 

 
 
A verba está prevista em Plano de Atividades Municipais na ação 2018/A/91 
 
A Câmara Municipal delibera ainda aprovar a nova minuta de contrato em anexo, a 
celebrar com a entidade beneficiária, que estabelece os termos desta parceria. 
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Esta deliberação foi tomada por maioria com 4 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores Aurélio Ferreira e Nuno Brito que proferiram a seguinte declaração de 
voto: 
 
 
“ A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva concelhia, que 

envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os objectivos e os resultados a 

obter. 

  

Passaram mais uns tempos sobre esta discussão em reunião de câmara e continua sem haver a 

revisão do regulamento. Contudo, reconhecemos o esforço de tipificação das áreas de apoio (cultural, 

social e desportiva), a clarificação de critérios, o estabelecimento de uma escala de pontuação a 

atribuir em função do cumprimento dos critérios (subjectivos). Registamos ainda com uma nota 

bastante positiva a forma como a informação técnica foi produzida, os documentos facultados e o 

registo das atas da reunião dos elementos do júri. 

  

Mas isto, ainda é muito pouco, tal como recomendam os auditores às contas, deve ser feita “a revisão 

do processo de atribuição de subsídios…”.  

    

Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada associação 

mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura para que seja clara a 

imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que todas as candidaturas 

admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor 

corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será pago o apoio.  

 

A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve ocorrer antes da 

realização dos eventos. Naturalmente o pagamento será contra a apresentação dos justificativos das 

despesas. 

 

Somos incondicionalmente favorável a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. Representa 

a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento de um grupo de 

pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem desenvolver funções de particular 

relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do que queremos para o nosso concelho, 

continuamos a insistir na subjectividade e o livre arbítrio e permitir as mais diversas interpretações e 

comentários. 

 

Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não temos um 

regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao cumprimento dos mesmos e 

obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de avaliação, garantindo que o acto 

salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  

  

Por essa razão entendemos abstermo-nos nesta votação. “ 

 

Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
40. Programa de funcionamento da atividade física para a 3.ª idade. Atribuição de 

apoio financeiro no ano de 2019 - Associação Portuguesa de Doentes de 
Parkinson - Delegação de Leiria  
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636 - Presente Programa de Funcionamento da Atividade Física para a 3.ª Idade no ano 
de 2019, aprovado através de deliberação de câmara municipal de 28 de maio de 2018; 
 
Presente a candidatura apresentada pela seguinte entidade: 
 

ENTIDADE NIF DATA DE 
ENTRADA 

Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson 
– Delegação Distrital de Leiria 

504 058 550 24 janeiro 2019 

 
Considerando que com este programa, promovido pelo Município da Marinha Grande, se 
pretende alcançar, para além dos benefícios fisiológicos identificados, melhorias ao nível 
da autoestima, autonomia, qualidade de vida, diminuição da ansiedade, stress e solidão 
das pessoas idosas do concelho da Marinha Grande. 
 
Considerando que o programa de Promoção da Atividade Física para a 3.ª Idade tem vindo 
a ser realizado desde 2006 pelo Município da Marinha Grande, em parceria com algumas 
entidades do concelho. 
 
Considerando que as atividades têm vindo a ser desenvolvidas, desde essa altura, por 
parte de um conjunto de associações do concelho da Marinha Grande, com uma 
distribuição geográfica alargada, tendo estas fidelizado uma parte do público-alvo. 
 
Considerando que as atividades estão a ser realizadas desde o início do ano de 2019 e 
que acarretam custos. 
 
Considerando que as associações estão a dar continuidade a um programa que tem sido 
incentivado pelo Município da Marinha Grande, comprovando-se que o mesmo teve 
continuidade desde janeiro de 2019, na expetativa de receberem o apoio financeiro 
necessário à sua realização. 
 
Considerando que a entidade acima identificada se encontra em condições de beneficiar de 
apoio financeiro. 
 
Considerado que o apoio financeiro deveria ter sido atribuído antes do início da realização 
das atividades. 
 
Considerando os atrasos na entrega de documentação para que os clubes/associações 
reunissem as condições necessárias para trazer à Câmara a atribuição dos apoios 
financeiros. 
 
Considerando os atrasos verificados e acima expostos, e não podendo ser imputada aos 
parceiros a total responsabilidade pelos atrasos verificados. 
 
Considerando que o valor do apoio proposto de 880,00€ (oitocentos e oitenta euros), 
resulta da aplicação da cláusula 8.ª do Programa de Funcionamento da Atividade Física 
para a 3.ª Idade, para um total de 22 participantes. 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e delibera, 
ao abrigo da alínea u) do nº 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, publicado na Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a atribuição de um apoio 
financeiro à entidade abaixo designada, nos seguintes termos: 
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ENTIDADE NIF VALOR 

Associação Portuguesa de Doentes 
de Parkinson – Delegação Distrital 
de Leiria 

504 058 550 880,00€ 

 
A verba está prevista em Plano de Atividades Municipais na ação 2018/A/91 
 
A Câmara Municipal delibera ainda aprovar a nova minuta de contrato em anexo, a 
celebrar com a entidade beneficiária, que estabelece os termos desta parceria. 
 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores Aurélio Ferreira e Nuno Brito que proferiram a seguinte declaração de 
voto: 
 
 
“ A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva concelhia, que 

envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os objectivos e os resultados a 

obter. 

  

Passaram mais uns tempos sobre esta discussão em reunião de câmara e continua sem haver a 

revisão do regulamento. Contudo, reconhecemos o esforço de tipificação das áreas de apoio (cultural, 

social e desportiva), a clarificação de critérios, o estabelecimento de uma escala de pontuação a 

atribuir em função do cumprimento dos critérios (subjectivos). Registamos ainda com uma nota 

bastante positiva a forma como a informação técnica foi produzida, os documentos facultados e o 

registo das atas da reunião dos elementos do júri. 

  

Mas isto, ainda é muito pouco, tal como recomendam os auditores às contas, deve ser feita “a revisão 

do processo de atribuição de subsídios…”.  

    

Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada associação 

mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura para que seja clara a 

imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que todas as candidaturas 

admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor 

corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será pago o apoio.  

 

A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve ocorrer antes da 

realização dos eventos. Naturalmente o pagamento será contra a apresentação dos justificativos das 

despesas. 

 

Somos incondicionalmente favorável a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. Representa 

a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento de um grupo de 

pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem desenvolver funções de particular 

relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do que queremos para o nosso concelho, 

continuamos a insistir na subjectividade e o livre arbítrio e permitir as mais diversas interpretações e 

comentários. 

 

Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não temos um 

regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao cumprimento dos mesmos e 

obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de avaliação, garantindo que o acto 

salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  

  

Por essa razão entendemos abstermo-nos nesta votação. “ 
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Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
41. Programa de funcionamento da atividade física para a 3.ª idade. Atribuição de 

apoio financeiro no ano de 2019 - Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande  
 
 
637 - Presente Programa de Funcionamento da Atividade Física para a 3.ª Idade no ano 
de 2018, aprovado através de deliberação de câmara municipal de 28 de maio de 2018; 
 
Presente a candidatura apresentada pela seguinte entidade: 
 

ENTIDADE NIF DATA DE ENTRADA 

Santa Casa da Misericórdia da 
Marinha Grande 

500 892 113 24 janeiro 2019 

 
 
Considerando que com este programa, promovido pelo Município da Marinha Grande, se 
pretende alcançar, para além dos benefícios fisiológicos identificados, melhorias ao nível 
da autoestima, autonomia, qualidade de vida, diminuição da ansiedade, stress e solidão 
das pessoas idosas do concelho da Marinha Grande. 
 
Considerando que o programa de Promoção da Atividade Física para a 3.ª Idade tem vindo 
a ser realizado desde 2006 pelo Município da Marinha Grande, em parceria com algumas 
entidades do concelho. 
 
Considerando que as atividades têm vindo a ser desenvolvidas, desde essa altura, por 
parte de um conjunto de associações do concelho da Marinha Grande, com uma 
distribuição geográfica alargada, tendo estas fidelizado uma parte do público-alvo. 
 
Considerando que as atividades estão a ser realizadas desde o início do ano de 2019 e 
que acarretam custos. 
 
Considerando que as associações estão a dar continuidade a um programa que tem sido 
incentivado pelo Município da Marinha Grande, comprovando-se que o mesmo teve 
continuidade desde janeiro de 2019, na expetativa de receberem o apoio financeiro 
necessário à sua realização. 
 
Considerando que a entidade acima identificada se encontra em condições de beneficiar de 
apoio financeiro. 
 
Considerado que o apoio financeiro deveria ter sido atribuído antes do início da realização 
das atividades. 
 
Considerando os atrasos na entrega de documentação para que os clubes/associações 
reunissem as condições necessárias para trazer à Câmara a atribuição dos apoios 
financeiros. 
 
Considerando os atrasos verificados e acima expostos, e não podendo ser imputada aos 
parceiros a total responsabilidade pelos atrasos verificados. 
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Considerando que o valor do apoio proposto de 2.000,00€ (dois mil euros), resulta da 
aplicação da cláusula 8.ª do Programa de Funcionamento da Atividade Física para a 3.ª 
Idade, para um total de 50 participantes. 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e delibera, 
ao abrigo da alínea u) do nº 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, publicado na Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a atribuição de um apoio 
financeiro à entidade abaixo designada, nos seguintes termos: 
 

ENTIDADE NIF VALOR 

Santa Casa da Misericórdia da Marinha 
Grande 

500 892 113 2.000,00€ 

 
A verba está prevista em Plano de Atividades Municipais na ação 2018/A/91 
 
A Câmara Municipal delibera ainda aprovar a nova minuta de contrato em anexo, a 
celebrar com a entidade beneficiária, que estabelece os termos desta parceria. 

 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores Aurélio Ferreira e Nuno Brito que proferiram a seguinte declaração de 
voto: 
 
 
“ A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva concelhia, que 

envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os objectivos e os resultados a 

obter. 

  

Passaram mais uns tempos sobre esta discussão em reunião de câmara e continua sem haver a 

revisão do regulamento. Contudo, reconhecemos o esforço de tipificação das áreas de apoio (cultural, 

social e desportiva), a clarificação de critérios, o estabelecimento de uma escala de pontuação a 

atribuir em função do cumprimento dos critérios (subjectivos). Registamos ainda com uma nota 

bastante positiva a forma como a informação técnica foi produzida, os documentos facultados e o 

registo das atas da reunião dos elementos do júri. 

  

Mas isto, ainda é muito pouco, tal como recomendam os auditores às contas, deve ser feita “a revisão 

do processo de atribuição de subsídios…”.  

    

Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada associação 

mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura para que seja clara a 

imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que todas as candidaturas 

admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor 

corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será pago o apoio.  

 

A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve ocorrer antes da 

realização dos eventos. Naturalmente o pagamento será contra a apresentação dos justificativos das 

despesas. 

 

Somos incondicionalmente favorável a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. Representa 

a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento de um grupo de 

pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem desenvolver funções de particular 

relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do que queremos para o nosso concelho,  
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continuamos a insistir na subjectividade e o livre arbítrio e permitir as mais diversas interpretações e 

comentários. 

 

Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não temos um 

regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao cumprimento dos mesmos e 

obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de avaliação, garantindo que o acto 

salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  

  

Por essa razão entendemos abstermo-nos nesta votação. “ 

 

Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
42. Programa de funcionamento da atividade física para a 3.ª idade. Atribuição de 

apoio financeiro no ano de 2019 - Sociedade Instrução e Recreio 1º Maio  
 
 
638 - Presente Programa de Funcionamento da Atividade Física para a 3.ª Idade no ano 
de 2019, aprovado através de deliberação de câmara municipal de 28 de maio de 2018; 
 
Presente a candidatura apresentada pela seguinte entidade: 
 
ENTIDADE NIF DATA DE ENTRADA 

Sociedade Instrução e Recreio 1º de Maio 501 056 467 31 janeiro 2019 

 
Considerando que com este programa, promovido pelo Município da Marinha Grande, se 
pretende alcançar, para além dos benefícios fisiológicos identificados, melhorias ao nível 
da autoestima, autonomia, qualidade de vida, diminuição da ansiedade, stress e solidão 
das pessoas idosas do concelho da Marinha Grande. 
 
Considerando que o programa de Promoção da Atividade Física para a 3.ª Idade tem vindo 
a ser realizado desde 2006 pelo Município da Marinha Grande, em parceria com algumas 
entidades do concelho. 
 
Considerando que as atividades têm vindo a ser desenvolvidas, desde essa altura, por 
parte de um conjunto de associações do concelho da Marinha Grande, com uma 
distribuição geográfica alargada, tendo estas fidelizado uma parte do público-alvo. 
 
Considerando que as atividades estão a ser realizadas desde o início do ano de 2019 e 
que acarretam custos. 
 
Considerando que as associações estão a dar continuidade a um programa que tem sido 
incentivado pelo Município da Marinha Grande, comprovando-se que o mesmo teve 
continuidade desde janeiro de 2019, na expetativa de receberem o apoio financeiro 
necessário à sua realização. 
 
Considerando que a entidade acima identificada se encontra em condições de beneficiar de 
apoio financeiro. 
 
Considerado que o apoio financeiro deveria ter sido atribuído antes do início da realização 
das atividades. 
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Considerando os atrasos na entrega de documentação para que os clubes/associações 
reunissem as condições necessárias para trazer à Câmara a atribuição dos apoios 
financeiros. 
 
Considerando os atrasos verificados e acima expostos, e não podendo ser imputada aos 
parceiros a total responsabilidade pelos atrasos verificados. 
 
Considerando que o valor do apoio proposto de 600,00€ (seiscentos euros), resulta da 
aplicação da cláusula 8.ª do Programa de Funcionamento da Atividade Física para a 3.ª 
Idade, para um total de 15 participantes. 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e delibera, 
ao abrigo da alínea u) do nº 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, publicado na Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a atribuição de um apoio 
financeiro à entidade abaixo designada, nos seguintes termos: 
 

ENTIDADE NIF VALOR 

Sociedade Instrução e Recreio 1º de Maio 501 056 467 600,00€ 

 
 
A verba está prevista em Plano de Atividades Municipais na ação 2018/A/91 
 
A Câmara Municipal delibera ainda aprovar a nova minuta de contrato em anexo, a 
celebrar com a entidade beneficiária, que estabelece os termos desta parceria. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores Aurélio Ferreira e Nuno Brito que proferiram a seguinte declaração de 
voto: 
 
 

“ A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva concelhia, que 

envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os objectivos e os resultados a 

obter. 

  

Passaram mais uns tempos sobre esta discussão em reunião de câmara e continua sem haver a 

revisão do regulamento. Contudo, reconhecemos o esforço de tipificação das áreas de apoio (cultural, 

social e desportiva), a clarificação de critérios, o estabelecimento de uma escala de pontuação a 

atribuir em função do cumprimento dos critérios (subjectivos). Registamos ainda com uma nota 

bastante positiva a forma como a informação técnica foi produzida, os documentos facultados e o 

registo das atas da reunião dos elementos do júri. 

  

Mas isto, ainda é muito pouco, tal como recomendam os auditores às contas, deve ser feita “a revisão 

do processo de atribuição de subsídios…”.  

    

Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada associação 

mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura para que seja clara a 

imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que todas as candidaturas 

admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor 

corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será pago o apoio.  

 

A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve ocorrer antes da 

realização dos eventos. Naturalmente o pagamento será contra a apresentação dos justificativos das 

despesas. 
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Somos incondicionalmente favorável a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. Representa 

a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento de um grupo de 

pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem desenvolver funções de particular 

relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do que queremos para o nosso concelho, 

continuamos a insistir na subjectividade e o livre arbítrio e permitir as mais diversas interpretações e 

comentários. 

 

Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não temos um 

regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao cumprimento dos mesmos e 

obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de avaliação, garantindo que o acto 

salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  

  

Por essa razão entendemos abstermo-nos nesta votação. “ 

 

Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
43. Programa de funcionamento da atividade física para a 3.ª idade. Atribuição de 

apoio financeiro no ano de 2019 - Associação Sindical União Dos Reformados, 
Pensionistas e Idosos 

 
639 - Presente Programa de Funcionamento da Atividade Física para a 3.ª Idade no ano 
de 2019, aprovado através de deliberação de câmara municipal de 28 de maio de 2018; 
 
Presente a candidatura apresentada pela seguinte entidade: 
 
 

ENTIDADE NIF DATA DE ENTRADA 

Associação Sindical União dos 
Reformados, Pensionistas e 
Idosos 

502 870 419 18 janeiro 2019 

 
Considerando que com este programa, promovido pelo Município da Marinha Grande, se 
pretende alcançar, para além dos benefícios fisiológicos identificados, melhorias ao nível 
da autoestima, autonomia, qualidade de vida, diminuição da ansiedade, stress e solidão 
das pessoas idosas do concelho da Marinha Grande. 
 
Considerando que o programa de Promoção da Atividade Física para a 3.ª Idade tem vindo 
a ser realizado desde 2006 pelo Município da Marinha Grande, em parceria com algumas 
entidades do concelho. 
 
Considerando que as atividades têm vindo a ser desenvolvidas, desde essa altura, por 
parte de um conjunto de associações do concelho da Marinha Grande, com uma 
distribuição geográfica alargada, tendo estas fidelizado uma parte do público-alvo. 
 
Considerando que as atividades estão a ser realizadas desde o início do ano de 2019 e 
que acarretam custos. 
 
Considerando que as associações estão a dar continuidade a um programa que tem sido 
incentivado pelo Município da Marinha Grande, comprovando-se que o mesmo teve 
continuidade desde janeiro de 2019, na expetativa de receberem o apoio financeiro 
necessário à sua realização. 
 



 

Página 68 de 86 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 15/07/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 19 

 
 
 
 
 
 
 
Considerando que a entidade acima identificada se encontra em condições de beneficiar de 
apoio financeiro. 
 
Considerado que o apoio financeiro deveria ter sido atribuído antes do início da realização 
das atividades. 
 
Considerando os atrasos na entrega de documentação para que os clubes/associações 
reunissem as condições necessárias para trazer à Câmara a atribuição dos apoios 
financeiros. 
 
Considerando os atrasos verificados e acima expostos, e não podendo ser imputada aos 
parceiros a total responsabilidade pelos atrasos verificados. 
 
Considerando que o valor do apoio proposto de 1.600,00€ (mil e seiscentos euros), resulta 
da aplicação da cláusula 8.ª do Programa de Funcionamento da Atividade Física para a 3.ª 
Idade, para um total de 40 participantes. 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e delibera, 
ao abrigo da alínea u) do nº 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, publicado na Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a atribuição de um apoio 
financeiro à entidade abaixo designada, nos seguintes termos: 
 

ENTIDADE NIF VALOR 

Associação Sindical União dos 
Reformados, Pensionistas e Idosos 

502 870 419 1.600,00€ 

 
A verba está prevista em Plano de Atividades Municipais na ação 2018/A/91. 
 
 
A Câmara Municipal delibera ainda aprovar a minuta de contrato em anexo, a 
celebrar com a entidade beneficiária, que estabelece os termos desta parceria. 

 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores Aurélio Ferreira e Nuno Brito que proferiram a seguinte declaração de 
voto: 
 
 
“ A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva concelhia, que 

envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os objectivos e os resultados a 

obter. 

  

Passaram mais uns tempos sobre esta discussão em reunião de câmara e continua sem haver a 

revisão do regulamento. Contudo, reconhecemos o esforço de tipificação das áreas de apoio (cultural, 

social e desportiva), a clarificação de critérios, o estabelecimento de uma escala de pontuação a 

atribuir em função do cumprimento dos critérios (subjectivos). Registamos ainda com uma nota 

bastante positiva a forma como a informação técnica foi produzida, os documentos facultados e o 

registo das atas da reunião dos elementos do júri. 

  

Mas isto, ainda é muito pouco, tal como recomendam os auditores às contas, deve ser feita “a revisão 

do processo de atribuição de subsídios…”.  
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Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada associação 

mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura para que seja clara a 

imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que todas as candidaturas 

admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor 

corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será pago o apoio.  

 

A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve ocorrer antes da 

realização dos eventos. Naturalmente o pagamento será contra a apresentação dos justificativos das 

despesas. 

 

Somos incondicionalmente favorável a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. Representa 

a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento de um grupo de 

pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem desenvolver funções de particular 

relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do que queremos para o nosso concelho, 

continuamos a insistir na subjectividade e o livre arbítrio e permitir as mais diversas interpretações e 

comentários. 

 

Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não temos um 

regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao cumprimento dos mesmos e 

obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de avaliação, garantindo que o acto 

salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  

  

Por essa razão entendemos abstermo-nos nesta votação. “ 

 

Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
44. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2019 - Grupo 

Desportivo e Recreativo Das Figueiras - Step By Step Beach  

O Vereador Aurélio referiu o seguinte: 

“ Esta iniciativa é da maior relevância e merece ser apoiada. A associação diz que o 
orçamento é de 4.200,00€, pede apoio à Câmara de 4.200,00€, e a atribuição é de 
2.000,00€ - Qual o critério ? 

Concordamos em pleno com esta e outras candidaturas para apoios aos clubes e 
associações. No entanto, não podemos concordar com a discricionariedade deste 
regulamento que temos. Sem prejuízo para o projeto, pois nem este, nem qualquer outro 
apoio, alguma vez deixou de ser atribuído por responsabilidade dos vereadores do MPM, 
mas porque discordando dos CRITÉRIOS, vamos continuar a abster-nos, com declaração 
de voto, até este executivo permanente decidir alterar os regulamentos, que tanto 
prejudicam as associações.” 

A Srª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
 
640 - Presente deliberação, na qual a Câmara Municipal decidiu, ao abrigo da alínea u) do 
n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e do n.º 4 e 6 do artigo 13.º, e do 
n.º 4 do artigo 14.º, do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios ou Benefícios a  
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Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, admitir a 
candidatura abaixo indicada, ficando a mesma selecionada para a fase de definição do tipo 
de apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas da 
entidade concedente: 
 
Atividade pontual:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/7160/2019  504075330 
GRUPO DESPORTIVO 
E RECREATIVO DAS 

FIGUEIRAS 
STEP BY STEP BEACH 27,5 

 
Presente informação com registo I/1449/2019, de 09 de maio de 2019, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, 
nesta fase, a entidade GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DAS FIGUEIRAS 
preenche os requisitos previstos no art.º 6.º do Regulamento, propondo a atribuição de 
apoio financeiro, para a organização do evento designado por “STEP BY STEP BEACH”. 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento, o montante dos apoios a atribuir a cada 
candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da educação, 
cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento, nos termos da alínea f), do 
n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro na sua redação atual, que 
conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para apoiar as atividades 
de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e outras de interesse municipal, bem 
como para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos 
termos das alíneas u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/189; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de 
Atividades Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio 
financeiro a atribuir;  
 
Atendendo a que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade 
Tributária e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da 
Marinha Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao 
abrigo da competência conferida pela alínea u) do nº 1, do artigo 33.º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição 
de Apoios e Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou Outra, delibera conceder o seguinte apoio financeiro: 
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Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18º e 20º, nº 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato- Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  

 
Esta deliberação foi tomada por maioria com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores Aurélio Ferreira e Nuno Brito que proferiram a seguinte declaração de 
voto: 
 
 
“ A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva concelhia, que 

envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os objectivos e os resultados a 

obter. 

  

Passaram mais uns tempos sobre esta discussão em reunião de câmara e continua sem haver a 

revisão do regulamento. Contudo, reconhecemos o esforço de tipificação das áreas de apoio (cultural, 

social e desportiva), a clarificação de critérios, o estabelecimento de uma escala de pontuação a 

atribuir em função do cumprimento dos critérios (subjectivos). Registamos ainda com uma nota 

bastante positiva a forma como a informação técnica foi produzida, os documentos facultados e o 

registo das atas da reunião dos elementos do júri. 

  

Mas isto, ainda é muito pouco, tal como recomendam os auditores às contas, deve ser feita “a revisão 

do processo de atribuição de subsídios…”.  

    

Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada associação 

mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura para que seja clara a 

imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que todas as candidaturas 

admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor 

corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será pago o apoio.  

 

A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve ocorrer antes da 

realização dos eventos. Naturalmente o pagamento será contra a apresentação dos justificativos das 

despesas. 

 

Somos incondicionalmente favorável a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. Representa 

a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento de um grupo de 

pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem desenvolver funções de particular 

relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do que queremos para o nosso concelho, 

continuamos a insistir na subjectividade e o livre arbítrio e permitir as mais diversas interpretações e 

comentários. 

 

Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não temos um 

regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao cumprimento dos mesmos e 

obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de avaliação, garantindo que o acto 

salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  

  

Por essa razão entendemos abstermo-nos nesta votação. “ 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO VALOR 

E/7160/2019  504075330 

GRUPO 
DESPORTIVO E 

RECREATIVO DAS 
FIGUEIRAS 

STEP BY STEP 
BEACH 

27,5 
2018/A/1

89 
2.000,00€ 
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Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  
 

 
45. Apreciação de candidaturas apresentadas entre 28 de novembro de 2018 e 31 de 

maio de 2019 relativas ao Apoio à Natalidade e à Família no Concelho da Marinha 
Grande, e relativas a crianças nascidas desde 1 de janeiro de 2018 

 
641 - Presente informação n.º I/1292/2019 datada de 18 de junho de 2019 da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, dando conta da apreciação de 73 (setenta e três) 
processos de candidatura, conforme estabelece o Regulamento de Apoio à Natalidade e à 
Família no Concelho da Marinha Grande, publicado no Diário da República, 2º série, nº 
207 de 26 de outubro de 2018. 
 
Foram analisados 73 (setenta e três) processos de candidatura no âmbito do Regulamento 
de Apoio à Natalidade e à Família no Concelho da Marinha Grande, que deram entrada 
entre o dia 28 de novembro de 2018 e o dia 31 de maio de 2019, relativos a crianças 
nascidas desde 1 de janeiro de 2018, conforme estabelece o nº 1 do artigo 4º do citado 
Regulamento. 
 
Considerando que dos 73 (setenta e três) processos que deram entrada ao abrigo da 
alínea a) ou b) do n. 3 do artigo 4º do citado regulamento, 69 (sessenta e nove) processos 
de candidatura cumprem as condições de atribuição do incentivo consagradas nas alíneas 
a) a f), do artigo 5.º do Regulamento de Apoio à Natalidade e Apoio à Família no 
Concelho da Marinha Grande, designadamente as candidaturas constantes e identificadas 
no Anexo A; 
 
Considerando que a atribuição e pagamento do incentivo à natalidade ao primeiro 
progenitor requerente, nos 69 (sessenta e nove) processos de candidatura foi calculado 
com base nas alíneas a) a c) do nº 1 do artigo 6.º do Regulamento de Apoio à Natalidade e 
Apoio à Família no Concelho da Marinha Grande, designadamente os montantes 
constantes no anexo A;  
 
Considerando que dos 73 (setenta e três) processos que deram entrada, ao abrigo da 
alínea a) ou b) do  nº 3 do artigo 4º do citado Regulamento, 1 (uma) candidatura, não foi 
acompanhada de toda a documentação exigida conforme estabelece o artigo 7º do 
Regulamento de Apoio  à Natalidade e Apoio à Família, devendo  ser realizada a audiência 
prévia aos interessados, com vista à comunicação da intenção de indeferimento, de acordo 
com o preceituado no nº 1 e no nº 2 do artigo 121º do Código do Procedimento 
Administrativo publicado em 7 de janeiro de 2015, designadamente a candidatura 
constante no Anexo B; 
 
Considerando que dos 73 (setenta e três) processos que deram entrada, ao abrigo da 
alínea a) ou b) do  nº 3 do artigo 4º do citado Regulamento, 3 (três) candidaturas, as 
mesmas não cumprem cumulativamente com todas condições previstas nas alíneas a) a f) 
do artigo nº 5  do Regulamento de Apoio à Natalidade e Apoio à Família, devendo ser 
realizada a audiência prévia aos interessados, com vista à comunicação da intenção de 
indeferimento, de acordo com o preceituado no nº 1 e no nº 2 do artigo 121º do Código do 
Procedimento Administrativo publicado em 7 de janeiro de 2015, designadamente as 
candidaturas constantes e identificadas no Anexo C; 
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Deste modo e atendendo a que:  
a) Os processos originais a que se refere a informação se encontram na Divisão de 

Desenvolvimento da Cidadania, com a respetiva documentação; 
b) A dotação financeira necessária está prevista na Ação 2018/A/88. 
 
A Câmara Municipal analisou a presente informação e delibera: 
 

a) Ao abrigo da alínea v) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e de acordo com o disposto no artigo 10.º do Regulamento de 
Apoio à Natalidade e Apoio à Família no Concelho da Marinha Grande, 
publicado no Diário da República, 2º série, nº 207 de 26 de outubro de 2018, 
deferir 69 (sessenta e nove) candidaturas, mencionadas nesta deliberação, 
constantes nos documentos em anexo A; 

b) A atribuição e pagamento do incentivo à natalidade ao primeiro progenitor 
requerente, nos processos identificados, calculado com base nas alíneas a) a 
c) do nº 1 do artigo 6.º do Regulamento de Apoio à Natalidade e Apoio à 
Família no Concelho da Marinha Grande, designadamente os constantes no 
anexo A; 

c) A realização de audiência prévia de acordo com o preceituado nº 1 e no nº 2 
do artigo 121º do Código do Procedimento Administrativo publicado em 7 de 
janeiro de 2015, pelas razões supra indicadas e existindo intenção de 
indeferimento, designadamente às candidaturas constantes no Anexo B e C;  

d) Definir as datas limite de entrega dos documentos comprovativos de 
despesa, a saber: 

 
 

Data limite de entrega de documentos para 1.ª 
Tranche 

Até 30/08/2019 

Data limite de entrega de documentos para 2.ª 
Tranche 

Até 30/10/2019 

 
Mais delibera que a não apresentação dos referidos documentos dentro dos prazos 
estabelecidos, determina a caducidade automática da presente deliberação. 
 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
46. Admissão de candidaturas para atribuição de apoio ou benefícios a entidades de 

natureza social. Infraestruturas 
 
642 - Presente grelha de classificação e relatório da Comissão de Apreciação das 
Candidaturas a Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou outra, nomeada pelo Despacho n.º 13/2019, de 01 de fevereiro de 2019, da 
Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, relativa às candidaturas a seguir 
mencionadas, nos termos dos artigos 13.º e 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição 
de Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa 
ou Outra, adiante designado por Regulamento. 
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Considerando: 

 Que a classificação das candidaturas apenas releva para efeitos da avaliação do pedido 
de apoio e consequente admissão ou exclusão, não interferindo na definição dos apoios 
ou benefícios a conceder, conforme definido nos nºs 4 e 5, do artigo 13º do 
Regulamento; 

 Que nos termos do n.º 6 do artigo 13.º do regulamento, só são admitidas as 
candidaturas que tiverem obtido uma pontuação global igual ou superior a 25 pontos; 

 Que as candidaturas admitidas ficam selecionadas para a fase de definição do tipo de 
apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas da 
entidade concedente, conforme o disposto pelo n.º 5 do artigo 14.º e n.º 1 do artigo 15.º 
do regulamento, estando o mesmo limitado pela previsão em rubrica orçamental própria 
e pelas disponibilidades financeiras reais, em função dos compromissos totais 
assumidos pela entidade concedente, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro;  

 Que é proposto pela comissão de apreciação das candidaturas a Apoios ou Benefícios a 
Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, relatório e 
grelhas de avaliação com a pontuação parcial e classificação final, bem como cópia do 
despacho de nomeação da comissão de avaliação em anexo. 

 Que nos termos do n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento, a decisão final sobre a 
exclusão e admissão de candidaturas é tomada pela Câmara Municipal; 

 
Propõe-se, atendendo à classificação final obtida em sede de avaliação, a Admissão das 
candidaturas abaixo referidas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual, e do n.º 4 e 6 do 
artigo 13.º e ainda do n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva,  

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO 
TIPO 

CANDIDATURA 
ADMITIDO / 
EXCLUÍDO 

E/8821/2018 Social 
Corpo Nacional de 

Escutas- Agrupamento 
36- Mª G 

Instalação de “escada de 
emergência” e sentido de 
abertura da porta traseira 

Infraestruturas Admitido 

E/6481/2019 Social 
Associação Social, 

Cultural e Desportiva de 
Casal Galego 

Implementação de 
equipamento “Software 

Softgold” 
Infraestruturas Admitido 

E/7377/2019 Social 

Associação Portuguesa 
de Pais e Amigos do 
Cidadão Deficiente 

Mental  

Aquisição de Viatura de 9 
lugares adaptada 

infraestruturas Admitido 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 
Admitido/ 
Excluído 

E/8821/2018 Social 
Corpo Nacional de 

Escutas- Agrupamento 36- 
Mª G 

Instalação de “escada de 
emergência” e sentido de 
abertura da porta traseira 

29,6 Admitido 

E/6481/2019 Social 
Associação Social, Cultural 

e Desportiva de Casal 
Galego 

Implementação de 
equipamento “Software 

Softgold” 
30,1 Admitido 

E/7377/2019 Social 
Associação Portuguesa de 
Pais e Amigos do Cidadão 

Deficiente Mental  

Aquisição de Viatura de 9 
lugares adaptada 

35,8 Admitido 
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Recreativa ou Outra, admitir as candidaturas acima referidas, ficando as mesmas 
selecionadas para a fase de definição do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em 
função das disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente. 
 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores Aurélio Ferreira e Nuno Brito que proferiram a seguinte declaração de 
voto: 
 
 
“ A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva concelhia, que 

envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os objectivos e os resultados a 

obter. 

  

Passaram mais uns tempos sobre esta discussão em reunião de câmara e continua sem haver a 

revisão do regulamento. Contudo, reconhecemos o esforço de tipificação das áreas de apoio (cultural, 

social e desportiva), a clarificação de critérios, o estabelecimento de uma escala de pontuação a 

atribuir em função do cumprimento dos critérios (subjectivos). Registamos ainda com uma nota 

bastante positiva a forma como a informação técnica foi produzida, os documentos facultados e o 

registo das atas da reunião dos elementos do júri. 

  

Mas isto, ainda é muito pouco, tal como recomendam os auditores às contas, deve ser feita “a revisão 

do processo de atribuição de subsídios…”.  

    

Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada associação 

mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura para que seja clara a 

imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que todas as candidaturas 

admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor 

corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será pago o apoio.  

 

A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve ocorrer antes da 

realização dos eventos. Naturalmente o pagamento será contra a apresentação dos justificativos das 

despesas. 

 

Somos incondicionalmente favorável a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. Representa 

a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento de um grupo de 

pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem desenvolver funções de particular 

relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do que queremos para o nosso concelho, 

continuamos a insistir na subjectividade e o livre arbítrio e permitir as mais diversas interpretações e 

comentários. 

 

Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não temos um 

regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao cumprimento dos mesmos e 

obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de avaliação, garantindo que o acto 

salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  

  

Por essa razão entendemos abstermo-nos nesta votação. “ 

 

Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
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47. Admissão e exclusão de candidaturas para atribuição de apoio ou benefícios a 

entidades de natureza social. 
 
O Sr. Vereador Álvaro Miramar Botas Letra não participou na apreciação e votação deste 
processo, tendo comunicado o seu impedimento, nos termos do previsto no artigo 69.º, n.º 
1, alínea a), do Código do Procedimento Administrativo, uma vez que faz parte dos órgãos 
sociais da Comissão De Reformados Pensionistas e Idosos da freguesia de Vieira de 
Leiria. 
 
A Sr.ª Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do mencionado 
Código. 
 
 
643 - Presente grelha de classificação e relatório da Comissão de Apreciação das 
Candidaturas a Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou outra, nomeada pelo Despacho n.º 13/2019, de 01 de fevereiro de 2019, da 
Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, relativa às candidaturas a seguir 
mencionadas, nos termos dos artigos 13.º e 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição 
de Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa 
ou Outra, adiante designado por Regulamento. 
 

 
Considerando: 
 Que a classificação das candidaturas apenas releva para efeitos da avaliação do pedido 

de apoio e consequente admissão ou exclusão, não interferindo na definição dos apoios 
ou benefícios a conceder, conforme definido nos nºs 4 e 5, do artigo 13º do 
Regulamento; 

 Que nos termos do n.º 6 do artigo 13.º do regulamento, só são admitidas as 
candidaturas que tiverem obtido uma pontuação global igual ou superior a 25 pontos; 

 Que as candidaturas admitidas ficam selecionadas para a fase de definição do tipo de 
apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas da 
entidade concedente, conforme o disposto pelo n.º 5 do artigo 14.º e n.º 1 do artigo 15.º 
do regulamento, estando o mesmo limitado pela previsão em rubrica orçamental própria 
e pelas disponibilidades financeiras reais, em função dos compromissos totais 
assumidos pela entidade concedente, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro;  

 Que é proposto pela comissão de apreciação das candidaturas a Apoios ou Benefícios a 
Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, relatório e 
grelhas de avaliação com a pontuação parcial e classificação final, bem como cópia do 
despacho de nomeação da comissão de avaliação em anexo. 

 Que nos termos do n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento, a decisão final sobre a 
exclusão e admissão de candidaturas é tomada pela Câmara Municipal; 

 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO 
TIPO 

CANDIDATURA 
ADMITIDO / 
EXCLUÍDO 

E/8919/2018 Social 
APD- Associação 

Portuguesa de Deficientes 
Desporto para todos Anual Admitido 

E/8962/2018 Social 
Associação Social, Cultural 

e Desportiva de Casal 
Galego 

Apoio Social- SAD/C. 
Dia e Centro de 

Convívio 
Anual Admitido 

E/8897/2018-C Social 
Comissão de Reformados 
Pensionistas e Idosos de 

Vieira de Leiria 
Almoço de Natal Pontual Excluído 



 

Página 77 de 86 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 15/07/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Propõe-se, atendendo à classificação final obtida em sede de avaliação, a Admissão e a 
Exclusão das candidaturas abaixo referidas: 
 
 

 
A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual, e do n.º 4 e 6 do 
artigo 13.º e ainda do n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou Outra, admitir as candidaturas acima referidas, ficando as mesmas 
selecionadas para a fase de definição do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em 
função das disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente. 
 
Mais delibera, excluir as candidaturas acima referidas determinando a realização de 
audiência prévia escrita dos interessados, conforme previsto nos artigos 121.º e 
122.º do CPA - Código de Procedimento Administrativo. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria com 4 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores Aurélio Ferreira e Nuno Brito que proferiram a seguinte declaração de 
voto: 
 
 
“ A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva concelhia, que 

envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os objectivos e os resultados a 

obter. 

  

Passaram mais uns tempos sobre esta discussão em reunião de câmara e continua sem haver a 

revisão do regulamento. Contudo, reconhecemos o esforço de tipificação das áreas de apoio (cultural, 

social e desportiva), a clarificação de critérios, o estabelecimento de uma escala de pontuação a 

atribuir em função do cumprimento dos critérios (subjectivos). Registamos ainda com uma nota 

bastante positiva a forma como a informação técnica foi produzida, os documentos facultados e o 

registo das atas da reunião dos elementos do júri. 

  

Mas isto, ainda é muito pouco, tal como recomendam os auditores às contas, deve ser feita “a revisão 

do processo de atribuição de subsídios…”.  

    

Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada associação 

mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura para que seja clara a 

imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que todas as candidaturas 

admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor 

corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será pago o apoio.  

 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 
ADMITIDO / 
EXCLUÍDO 

E/8919/201
8 

Social 
APD- Associação 

Portuguesa de Deficientes 
Desporto para todos 31,3 Admitido 

E/8962/201
8 

Social 
Associação Social, Cultural 

e Desportiva de Casal 
Galego 

Apoio Social- SAD/C. Dia e 
Centro de Convívio 

34,1 Admitido 

E/8897/201
8-C 

Social 
Comissão de Reformados  
Pensionistas e Idosos de 

Vieira de Leiria 
Almoço de Natal 23,1 Excluído 
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A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve ocorrer antes da 

realização dos eventos. Naturalmente o pagamento será contra a apresentação dos justificativos das 

despesas. 

 

Somos incondicionalmente favorável a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. Representa 

a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento de um grupo de 

pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem desenvolver funções de particular 

relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do que queremos para o nosso concelho, 

continuamos a insistir na subjectividade e o livre arbítrio e permitir as mais diversas interpretações e 

comentários. 

 

Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não temos um 

regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao cumprimento dos mesmos e 

obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de avaliação, garantindo que o acto 

salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  

  

Por essa razão entendemos abstermo-nos nesta votação. “ 

 

Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
48. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza social em 2019 - 

Comissão de Reformados e Pensionistas e Idosos - 60+   
 
O Sr. Vereador Álvaro Miramar Botas Letra não participou na apreciação e votação deste 
processo, tendo comunicado o seu impedimento, nos termos do previsto no artigo 69.º, n.º 
1, alínea a), do Código do Procedimento Administrativo, uma vez que faz parte dos órgãos 
sociais da Comissão De Reformados Pensionistas e Idosos da freguesia de Vieira de 
Leiria. 
 
A Sr.ª Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do mencionado 
Código. 
 
644 - Presente deliberação de 22 de abril de 2019, na qual a Câmara Municipal decidiu, ao 
abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e do n.º 4 
e 6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou 
Outra, admitir a candidatura abaixo indicada, ficando a mesma selecionada para a fase de 
definição do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades 
financeiras e físicas da entidade concedente:  
 
Atividade Anual:  

 
 
Presente informação com n.º de registo I/1068/2019, de 8 de julho, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que,  

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/8897/201
8-A 

506171795 
Comissão de Reformados e Pensionistas 
e Idosos 

60+ 25,4 pontos 
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nesta fase, a entidade Comissão de Reformados e Pensionistas e Idosos preenche os 
requisitos previstos no art.º 6.º do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, 
para o Programa 60+. Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento, o montante dos 
apoios a atribuir a cada candidatura é determinado em função da ponderação dos 
seguintes fatores: 
 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da educação, 
cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento, nos termos da alínea f), do 
n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro na sua redação atual, que 
conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para apoiar as atividades 
de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e outras de interesse municipal, bem 
como para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos 
termos das alíneas u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/89; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de 
Atividades Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio 
financeiro a atribuir;  
 
Atendendo a que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade 
Tributária e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da 
Marinha Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
 
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao 
abrigo da competência conferida pela alínea u) do nº 1, do artº 33 da Lei nº 75/2013 de 
12 de setembro e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios e 
Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, 
delibera conceder o seguinte apoio financeiro:  

 
 
Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18º e 20º, nº 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato- Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria com 4 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores Aurélio Ferreira e Nuno Brito que proferiram a seguinte declaração de 
voto: 
 
 
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/8897/20
18-A  

506171795 

Comissão de 
Reformados e 
Pensionistas e 
Idosos 

60+ 25,4 pontos 
2018/A/
89 

4.000€ 
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“ A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva concelhia, que 

envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os objectivos e os resultados a 

obter. 

  

Passaram mais uns tempos sobre esta discussão em reunião de câmara e continua sem haver a 

revisão do regulamento. Contudo, reconhecemos o esforço de tipificação das áreas de apoio (cultural, 

social e desportiva), a clarificação de critérios, o estabelecimento de uma escala de pontuação a 

atribuir em função do cumprimento dos critérios (subjectivos). Registamos ainda com uma nota 

bastante positiva a forma como a informação técnica foi produzida, os documentos facultados e o 

registo das atas da reunião dos elementos do júri. 

  

Mas isto, ainda é muito pouco, tal como recomendam os auditores às contas, deve ser feita “a revisão 

do processo de atribuição de subsídios…”.  

    

Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada associação 

mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura para que seja clara a 

imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que todas as candidaturas 

admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor 

corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será pago o apoio.  

 

A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve ocorrer antes da 

realização dos eventos. Naturalmente o pagamento será contra a apresentação dos justificativos das 

despesas. 

 

Somos incondicionalmente favorável a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. Representa 

a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento de um grupo de 

pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem desenvolver funções de particular 

relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do que queremos para o nosso concelho, 

continuamos a insistir na subjectividade e o livre arbítrio e permitir as mais diversas interpretações e 

comentários. 

 

Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não temos um 

regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao cumprimento dos mesmos e 

obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de avaliação, garantindo que o acto 

salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  

  

Por essa razão entendemos abstermo-nos nesta votação. “ 

 

Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
49. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza social em 2019 - 

Associação de Dadores Benévolos de Sangue- Plano de Atividades e Orçamento 
para 2019 

 
 
645 - Presente deliberação de 4 de junho de 2019, na qual a Câmara Municipal decidiu, ao 
abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e do n.º 4 
e 6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou 
Outra, admitir a candidatura abaixo indicada, ficando a mesma selecionada para a fase de  
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definição do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades 
financeiras e físicas da entidade concedente:  
 
Atividade pontual:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/8955/2018  501061029 
 Associação de 

Dadores Benévolos 
de Sangue 

Plano de atividades e 
Orçamento para 2019. 

38,6 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/1065/2019, de 20 de maio, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, 
nesta fase, a entidade Associação de Dadores Benévolos de Sangue preenche os 
requisitos previstos no art.º 6.º do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, 
para o Plano de atividades e Orçamento para 2019. Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do 
Regulamento, o montante dos apoios a atribuir a cada candidatura é determinado em 
função da ponderação dos seguintes fatores: 
 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da educação, 
cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento, nos termos da alínea f), do 
n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro na sua redação atual, que 
conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para apoiar as atividades 
de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e outras de interesse municipal, bem 
como para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos 
termos das alíneas u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/85; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de 
Atividades Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio 
financeiro a atribuir;  
 
Atendendo a que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade 
Tributária e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da 
Marinha Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao 
abrigo da competência conferida pela alínea o) do nº 1, do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição 
de Apoios e Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou Outra, delibera conceder o seguinte apoio financeiro:  

 

REGISTO 
NIF 

ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO 
DELIBERA

ÇÃO 

E/8955/2018  
50106102

9 

 Associação de 
Dadores Benévolos 

de Sangue 

Plano de 
atividades e 

Orçamento para 
2019. 

38,6 pontos 2018/A/85 4.000,00€ 
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Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18º e 20º, nº 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato- Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  

 
Esta deliberação foi tomada por maioria com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores Aurélio Ferreira e Nuno Brito que proferiram a seguinte declaração de 
voto: 
 
 

“ A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva concelhia, que 

envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os objectivos e os resultados a 

obter. 

  

Passaram mais uns tempos sobre esta discussão em reunião de câmara e continua sem haver a 

revisão do regulamento. Contudo, reconhecemos o esforço de tipificação das áreas de apoio (cultural, 

social e desportiva), a clarificação de critérios, o estabelecimento de uma escala de pontuação a 

atribuir em função do cumprimento dos critérios (subjectivos). Registamos ainda com uma nota 

bastante positiva a forma como a informação técnica foi produzida, os documentos facultados e o 

registo das atas da reunião dos elementos do júri. 

  

Mas isto, ainda é muito pouco, tal como recomendam os auditores às contas, deve ser feita “a revisão 

do processo de atribuição de subsídios…”.  

    

Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada associação 

mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura para que seja clara a 

imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que todas as candidaturas 

admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor 

corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será pago o apoio.  

 

A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve ocorrer antes da 

realização dos eventos. Naturalmente o pagamento será contra a apresentação dos justificativos das 

despesas. 

 

Somos incondicionalmente favorável a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. Representa 

a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento de um grupo de 

pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem desenvolver funções de particular 

relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do que queremos para o nosso concelho, 

continuamos a insistir na subjectividade e o livre arbítrio e permitir as mais diversas interpretações e 

comentários. 

 

Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não temos um 

regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao cumprimento dos mesmos e 

obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de avaliação, garantindo que o acto 

salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  

  

Por essa razão entendemos abstermo-nos nesta votação. “ 

 

Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
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50. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza social em 2019 - Corpo 

Nacional de Escutas (CNE) - Agrupamento 36 - Marinha Grande - Picos De 
Europa’2019- Na Descoberta de Pelágio das Astúrias 

 
646 - Presente deliberação de 01 de julho  de 2019, na qual a Câmara Municipal decidiu, 
ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e do n.º 
4 e 6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou 
Outra, admitir a candidatura abaixo indicada, ficando a mesma selecionada para a fase de 
definição do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades 
financeiras e físicas da entidade concedente:  
 
Atividade pontual:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/4015/2019  500972052 

Corpo Nacional de 
Escutas (CNE)- 

Agrupamento 36- Marinha 
Grande 

Picos de Europa’2019- Na 
descoberta de Pelágio das 

Astúrias! 
25,6 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/1434/2019, de 08 de julho, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, 
nesta fase, a entidade Corpo Nacional de Escutas (CNE)- Agrupamento 36- Marinha 
Grande, preenche os requisitos previstos no art.º 6.º do Regulamento, propondo a 
atribuição de apoio financeiro, para a ida aos Picos de Europa’2019- Na descoberta de 
Pelágio das Astúrias! 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento, o montante dos apoios a atribuir a cada 
candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da educação, 
cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento, nos termos da alínea f), do 
n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro na sua redação atual, que 
conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para apoiar as atividades 
de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e outras de interesse municipal, bem 
como para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos 
termos das alíneas u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/89; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de 
Atividades Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio 
financeiro a atribuir;  
 
Atendendo a que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade 
Tributária e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da 
Marinha Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
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A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao 
abrigo da competência conferida pela alínea u) do nº 1, do artigo 33 da Lei nº 75/2013 
de 12 de setembro e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios 
e Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou 
Outra, delibera conceder o seguinte apoio financeiro:  
 

 
Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18º e 20º, nº 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato- Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  

 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores Aurélio Ferreira e Nuno Brito que proferiram a seguinte declaração de 
voto: 
 
 
“ A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva concelhia, que 

envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os objectivos e os resultados a 

obter. 

  

Passaram mais uns tempos sobre esta discussão em reunião de câmara e continua sem haver a 

revisão do regulamento. Contudo, reconhecemos o esforço de tipificação das áreas de apoio (cultural, 

social e desportiva), a clarificação de critérios, o estabelecimento de uma escala de pontuação a 

atribuir em função do cumprimento dos critérios (subjectivos). Registamos ainda com uma nota 

bastante positiva a forma como a informação técnica foi produzida, os documentos facultados e o 

registo das atas da reunião dos elementos do júri. 

  

Mas isto, ainda é muito pouco, tal como recomendam os auditores às contas, deve ser feita “a revisão 

do processo de atribuição de subsídios…”.  

    

Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada associação 

mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura para que seja clara a 

imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que todas as candidaturas 

admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor 

corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será pago o apoio.  

 

A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve ocorrer antes da 

realização dos eventos. Naturalmente o pagamento será contra a apresentação dos justificativos das 

despesas. 

 

Somos incondicionalmente favorável a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. Representa 

a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento de um grupo de 

pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem desenvolver funções de particular 

relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do que queremos para o nosso concelho,  
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continuamos a insistir na subjectividade e o livre arbítrio e permitir as mais diversas interpretações e 

comentários. 

 

Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não temos um 

regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao cumprimento dos mesmos e 

obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de avaliação, garantindo que o acto 

salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  

  

Por essa razão entendemos abstermo-nos nesta votação. “ 

 

Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 

 
APOIO JURÍDICO 
 
 

51. Responsabilidade civil extracontratual - Pedido de indemnização por danos em 
veículo automóvel - Tempestade “Leslie” – Apreciação – Proposta de 
Indeferimento – Audiência Prévia. 

 
 

647 - A Sr.ª Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presentes requerimentos apresentados em 18-10-2018, 23-10-2018 e 16-04-2019, por Luís 
Manuel Ferreira Manso, com registos de entrada E/9592/2018, E/9890/2018 e 
E/4089/2019, nos quais requereu o ressarcimento de danos causados no seu veículo 
automóvel, por um caixote do lixo que no dia 13 de outubro de 2018, cerca das 22H00, 
voava na estrada que liga Marinha Grande a Escoura-Pilado, onde circulava, e que por 
ação do forte temporal que então se fazia sentir no concelho - tempestade pós-tropical 
Leslie - foi arremessado contra a sua viatura, danificando-a. 
 
Presentes as informações produzidas internamente pelos serviços intervenientes no 
processo. 
 
Presente Informação jurídica n.º I/1363/2019-FO, de 27-06-2019, na qual se apreciam os 
factos invocados, as provas produzidas e o direito aplicável ao caso e se conclui pela não 
verificação cumulativa de todos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual 
subjetiva (das pessoas coletivas públicas no domínio dos atos de gestão pública): não se 
verificou o pressuposto da existência de um ato ilícito, por ação ou omissão nem se 
verificou o pressuposto da culpa do Município no evento causador dos danos do 
requerente. 
 
A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de 
direito constantes da citada informação n.º I/1383/2019 - FO, que fica anexa à 
presente ata e que aqui se dá para todos os legais efeitos por integralmente 
reproduzida, delibera notificar o requerente, Luís Manuel Ferreira Manso, do presente 
projeto de decisão final de indeferimento do seu pedido, concedendo-lhe o prazo de 
10 dias úteis a contar do recebimento da notificação, para dizer por escrito, o que se 
lhe oferecer sobre o mesmo, nos termos do previsto nos artigos 121.º e 122.º do 
CPA-Código do Procedimento Administrativo. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 





 




E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 17h10. 
 

No final foi elaborada esta ata, que eu, Paula Cristina Ascenso Moreira, técnica superior, 
vou assinar, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 
 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 
 
 

 
A Secretária da reunião, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


