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Ao primeiro dia 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; 

 Aurélio Pedro Monteiro Ferreira; 

 Carlos Alexandre de Carvalho Caetano; 

 Álvaro Miramar Botas Letra; 

 Mêlina Monteiro Mira Domingues; 

 Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 

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

relacionada.  
 
A Sr.ª Vereadora Lara Marques Lino comunicou em 27/06/2019, nos termos e ao abrigo 

do disposto nos artigos. 78.º e 79.º da Lei n.º 169/99 de 18/09 e sucessivas alterações, que, por 
motivos de baixa médica, estará ausente no período compreendido entre 28 de junho de 2019 
(inclusive) e 01 de julho de 2019 (inclusive) requerendo, como tal, a justificação da sua falta à 
presente reunião, sendo para o efeito substituída pelo candidato imediatamente a seguir na lista 
da CDU – Coligação Democrática Unitária, Álvaro Miramar Botas Letra. 
  

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 Maria Luísa Gomes Ferreira Santos – pretende falar sobre a construção de um 
armazém para guardar madeira em zona habitacional na Rua António Batista, Picassinos, 
em frente ao n.º 12.  
  
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Intervenção dos membros do executivo  
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ORDEM DO DIA 
 
 
 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 

1. Aprovação da ata n.º 11, da reunião ordinária do dia 07 de maio de 2019 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

2. Resumo de Tesouraria do dia 25 de junho de 2019 
 
APROVISIONAMENTO 

3. P.A. N.º 63/2019-AP/DDC – “Confeção e fornecimento de alimentação escolar e 
fornecimento de lanches para os 3 agrupamentos de escolas do concelho da Marinha 
Grande para período de setembro de 2019 a julho de 2020”. Abertura de procedimento de 
contratação pública. 
4. P.A. N.º 64/2019-AP/DDC – “Atividades de animação e apoio à família (AAAF), 
componente de apoio à família (CAF), e dinamização de bibliotecas escolares de 13 
setembro de 2019 a 31 de julho de 2020” - Abertura de procedimento de contratação pública. 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

5. "Requalificação da Rua Esquerda e Rua da Almoínha Velha - CP N.º 20/2017" - 
Aprovação da revisão de preços. 
6. "Beneficiação da Rua do Repouso - 2.ª Fase - CP N.º 04/2018" - Aprovação da revisão de 
preços. 
7. “Remodelação do Centro de Saúde da Marinha Grande – Concurso Público n.º 12/2018 – 
Aprovação do plano de trabalhos ajustado. 
8. “Remodelação do Centro de Saúde da Marinha Grande – Concurso Público n.º 12/2018 - 
Suspensão de trabalhos. 
9. “Remodelação do Centro de Saúde da Marinha Grande – Concurso Público n.º 12/2018 - 
Suspensão parcial dos trabalhos. 
10. Execução de Ramais Domésticos e Pluviais no Concelho da Marinha Grande - Concurso 
público n.º 05/2019. Aprovação de Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra. 
Ratificação de despacho 
11. Empreitada de: Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas da Amieira e 
Charneca da Amieira- Fase 2 - Concurso público n.º 13/2019 – Adjudicação 
12. Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas de Picassinos, Pedrulheira e 
Tojeira- Fase 1- Concurso público n.º 14/2019. Aprovação de Plano de Segurança e Saúde 
para a execução da obra. Ratificação de despacho 
13. Empreitada de: Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas de Picassinos, 
Pedrulheira e Tojeira- Fase 3 - Concurso público n.º 16/2019 - Adjudicação 
14. Reabilitação dos espaços exteriores - Escola de Casal de Malta -Concurso público n.º 
22/2019. Adjudicação 
15. Requalificação/Ampliação da Escola Básica da Moita - Concurso público n. º 05/2018. - 
Anulação da deliberação de 17 de junho de 2019 - Aprovação de trabalhos complementares 
e trabalhos a menos 
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DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

16. Isenção do pagamento de taxas 
17. Ratificação do despacho de isenção de taxas para a emissão de licenças - Agrupamento 
de Escolas Marinha Grande Poente 
18. Ratificação do despacho de isenção de taxas para a emissão de licenças – Associação 
de Dadores Benévolos de Sangue 
19. Ratificação do despacho de isenção de taxas para a emissão de licenças – Clube 
Recreativo Amieirinhense 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

20. Req.º nº 993/19, datado de 05/06/2019 - Proc.º n.º 154/18, datado de 27/04/2018 - Luís 
Humberto Pereira Paixão 
21. Req.º nº 976/19, datado de 03/06/2019 - Proc.º n.º 83/19, datado de 07/03/2019 - 
Estefânia Gomes Dinis 
22. Req.º nº 1045/19, datado de 17/06/2019 - Proc.º n.º 313/18, datado de 31/07/2018 - 
Caixa Económica Montepio Geral 
23. Req.º nº 929/19, datado de 28/05/2019 - Proc.º n.º 122/19, datado de 02/04/2019 - 
Plastimago - Transformadora de Plásticos Lda 
24. Req.º nº 470/19, datado de 12/03/2019 - Proc.º n.º 89/19, datado de 12/03/2019 - Micaela 
Margarida da Silva Delgado 
25. Req.º nº 619/19, datado de 03/04/2019 - Proc.º n.º87/19, datado de 11/03/2019 - Simões, 
Silva & Filhos Lda 
26. Req.º nº 1084/19, datado de 24/06/2019 - Proc.º n.º 93/19, datado de 13/03/2019 - N. 
Belchior, Lda. 
27. Req.º nº 963/19, datado de 31/05/2019 - Proc.º n.º 489/18, datado de 15/11/2018 - 
Sossego do Avozinho Lda 
28. Req.º nº 932/19, datado de 28/05/2019 - Proc.º n.º 262/18, datado de 09/07/2018 - 
Susana Biscaia Gonçalves e Venceslau Abreu Parreira 
29. Req.º nº 975/19, datado de 03/06/2019 - Proc.º n.º 245/18, datado de 28/06/2018 - 
Joaquim Sousa Silva 
30. Req.º nº 1078/19, datado de 21/06/2019 - Proc.º n.º 27/11, datado de 25/01/2011 - 
Chama de Sucesso - Comércio e Assistência Técnica de Gás, Lda. 
31. Req.º nº 907/19, datado de 23/05/2019 - Proc.º n.º 496/18, datado de 21/11/2018 - Mário 
Carvalheiro da Cruz e Maria Cristina Guerra Luís da Cruz 
32. Req.º nº 1952/18, datado de 29/10/2018 - Proc.º n.º 458/18, datado de 29/10/2018 - Artur 
da Silva Lopes de Almeida e Noémia Maria Marques Santiago 
33. Req.º nº 1021/19, datado de 12/06/2019 - Proc.º n.º 328/18, datado de 07/08/2018 - 
Sérgio Filipe Pedrosa Fazendeiro 
34. Req.º nº 1001/19, datado de 06/06/2019 - Proc.º n.º 201/19, datado de 06/06/2019 - 
Agostinho Teixeira Morgado 
35. E/5985/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de ramais domiciliários de gás natural - GALP ENERGIA 
36. E/6209/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de ramais domiciliários de gás natural - GALP ENERGIA 
37. Req.º nº 425/19, datado de 01/03/2019 - Proc.º n.º 187/2019, datado de 01/03/2019 - 
Arnaldo Domingues da Silva - Cabeça de Casal da Herança de 
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38. Req.º nº 147/19, datado de 24/01/2019 - Proc.º n.º 53/2019, datado de 24/01/2019 - 
Joaquim Marques da Silva e Arminda Davim da Silva 
39. Req.º nº 146/19, datado de 24/01/2019 - Proc.º n.º 52/2019, datado de24/01/2019 - 
Joaquim Marques da Silva e Arminda Davim da Silva 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
ATIVIDADE FÍSICA 

40. Admissão de candidaturas para atribuição de apoio ou benefícios a entidades de 
natureza desportiva 2019 
41. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2019 - Judo Clube 
da Marinha Grande - Hadjime Happy Days 2019. 
42. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2019 - Judo Clube 
da Marinha Grande - Participação nas Taças da Europa de Juniores e Estágios competitivos 
internacionais. 
43. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2019 - Industrial 
Desportivo Vieirense - Corridas da praia 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO   

44. Admissão de candidaturas para atribuição de apoio ou benefícios a entidades de 
natureza social 
45. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza social em 2019 - Associação 
Protetora de Animais da Marinha Grande - Proteção, defesa e auxílio de animais 
abandonados, negligenciados e/ou carenciados. 
46. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza social em 2019 - Associação 
Portuguesa de Deficientes – Plano de Atividades 2019. 
47. 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. 
48. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza social em 2019 - Associação 
Novo Olhar II – Funcionamento do Centro Sócio Sanitário Porta Azul + Loja Social. 
49. Protocolo de Cooperação Rede Local de Prevenção da Violência ao Longo do Ciclo da 
Vida-Concelho de Marinha Grande. 
50. Transferência habitacional do inquilino da atual fração sita na Avenida da Liberdade, 
Bloco M, 2.º frt esq para a fração sita na Rua António Lopes, n.º 18, Camarnal - Marinha 
Grande, por agravamento das condições de habitabilidade. 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 

51. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2019 - Associação 
Casa d´árvore-ABCNatur Projeto “Histórias ao Luar” 
52. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2019 - Associação 
Casa d´árvore-ABCNatur Atividade anual da Escola da Mata-Escola Comunitária na 
Natureza 
53. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2019 – Área cultural 
- Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio - Organização do 41º encontro de folclore 
54. Casa da Cultura Teatro Stephens - Pedido de cedência para o dia 22 de junho 
apresentado pelo Sport Operário Marinhense. 
55. Proposta de fixação de preço de bilhete para o espetáculo a decorrer em 19 de julho de 
2019 na Casa da Cultura Teatro Stephens 
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PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 
1. Sr.ª Maria Luísa Gomes Ferreira Santos – referiu que fala em nome pessoal e dos 
restantes moradores da Rua António Batista, em Picassinos. 
Informou que está agora a ser construído um armazém de madeiras em zona habitacional, 
na Rua António Batista, Picassinos, em frente ao n.º 12. Entre a sua casa e o armazém há 
uma estrada de um só sentido. Tem receio do futuro, porque para além da falta de estética, 
uma vez que a zona é de moradias, teme não vir a ter qualidade de vida, até porque são 
materiais inflamáveis. 
Já falou com o Arqt.º, disse-lhe que está legal, pelo que questionou a quem se deve dirigir 
para requerer a desvalorização patrimonial da sua casa, porque assim ninguém a compra. 
Terminou pedindo uma deslocação ao local para analisar a situação. 
  
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano respondeu o seguinte: 
 

 Informou que a Sr.ª Vereadora Alexandra já o tinha alertado para esta situação. Não 
conhecia, foi hoje averiguar e pediu à fiscalização para lá irem hoje de manhã. 
O processo foi aprovado pela Câmara em janeiro de 2017 e cumpre todas as 
regras. Talvez na altura se pudesse invocar a questão estética, como já aqui 
aconteceu há pouco tempo, mas não foi feito. Poder-se-ia invocar o art.º 121.º 
porque é uma construção industrial no meio urbano. 
Compreenda a indignação da D. Maria Luísa, neste momento o que resta é ir 
averiguar com a fiscalização, ver se está a ser cumprido de acordo com as regras, e 
se estiver tem que se tentar minimizar os danos, porque é difícil inverter a situação 
de uma coisa que foi legalizada e para a qual o proprietário criou expectativas. 
Terminou referindo que vê com alguma dificuldade que se possa inverter a situação, 
no entanto vai analisar melhor o processo. 

 
A munícipe disse que tem um pedido para ser atendida pela Sr.ª Presidente. 
 
A Sr.ª Presidente disse que se vai analisar o processo e que irá atendê-la depois. 

 
 
 
 



 
 
A Sr.ª Presidente deu por terminado o período de intervenção do público e interrompeu de 
seguida a reunião, das14:55 horas às 15:25 horas. 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 
A Sr.ª Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que pediram para intervir. 
 
 
A Srª. Vereadora Mêlina Mira cumprimentou todos os presentes, saudou a presença do 
Sr. Vereador Álvaro Letra, e tendo em conta que enviou a sua intervenção, passa-se a 
reproduzir o conteúdo da mesma: 

  
1. Tive acesso a um e-mail de um encarregado de educação de 2 filhos a 

frequentar o Ensino Básico, que vem residir em S. Pedro, e está preocupado com as 
deslocações de casa para a escola e vice-versa. 

  
2. Sabendo-se que o transporte escolar é gratuito para os alunos da educação pré-

escolar, básico e secundário, quando residam a mais de 3Km do estabelecimento de 
ensino que 
frequentam, venho questionar vereadora Célia como é feito este transporte para as 
Crianças e Jovens que residem em Sº Pedro de Moel e estudem na Marinha 
Grande? 

Pretendo também saber que tipo de viaturas são utilizadas para as Crianças 
e Jovens com menos de 12 anos de idade ou menos 135 cm de altura, e se 
o tipo de transporte é Coletivo de Passageiros ou de Transporte Escolar de 
Crianças? (Art. 20 n. 1 e 2 do DL21/2019-) 
  

3. No próximo fim-de-semana será assinalada a abertura da época balnear na Praia da 
Vieira. Esperam-se muitas pessoas, no entanto: 

- é de lamentar o estado das colunas de iluminação da avenida marginal: 
umas estão todas ferrugentas na sua base, outras tombadas, outras 
ferrugentas na base e sem luminárias, outras até têm luminárias mas não 
funcionam, outras com luminárias partidas….é um desmazelo total em toda a 
avenida. 
- é de lamentar também o estado em que se encontram os wc´s públicos: os 
tetos cheios de verdete, torneiras e loiças ferrugentas, o espaço exterior 
degradado. 
- é também de lamentar o estado da areia, apesar de andarem AGORA a 
limpar existem vidros subterrados, ainda da tempestade Leslie! É assim que 
tratamos os munícipes e os veraneantes, com este cartão de visita! “Bem-
vindos ao desleixo da praia da Vieira”, esse cartão de visita está elucidada 
na entrada da praia, com aquela casa das matas a cair aos bocados! 
Depois temos municípios vizinhos que investem já na próxima época balnear 
com instalação de informações em braile, para pessoas invisuais, e de um 
sistema de sinalética de para pessoas daltónicas. Ainda há municípios que 
pensam nas pessoas! Pena não sermos um exemplo a seguir!” 

 
 
O Sr. Vereador Álvaro Letra cumprimentou todos os presentes e referiu o seguinte: 
 

 Comunga da exposição da Sr.ª Vereadora Mêlina sobre a Praia da Vieira, e 
acrescentou que desde o início não foram muito felizes com a organização do evento 
da abertura da época balnear. Não correu bem. 
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 As crianças da IPSS Jardim dos Pequeninos, apesar de particular, têm direito a 
usufruir da piscina municipal. O protocolo celebrado com o IDV deve, na sua opinião, 
ser revisto, para haver lugar a que todas as crianças do concelho possam usufruir da 
piscina nas mesmas condições. 

 Assembleia de Freguesia de Vieira de Leiria – estava habituado a que fosse votado 
e aprovado o protocolo de delegação de competências, e este ano não foi aprovado. 
Dá os parabéns ao Presidente da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria pela 
coragem política em o fazer, ao não aceitar as condições da Câmara Municipal. 
Sendo da mesma família política, isto deixa-o preocupado, porque algo está mal. 

 Biblioteca na Praia da Vieira – nem tudo está mal, acha bem, mas parece-lhe que a 
sua localização não é a melhor, por estar mesmo junto à via pública. Deixa o alerta 
para a situação, que talvez possa ser resolvida com a colocação de um 
gradeamento. 

 Sr. Henrique Simãozinho – foi aprovado um voto na Assembleia de Freguesia de 
Vieira de Leiria. Recordou que quando era presidente da Assembleia de Freguesia 
enviou à Câmara uma proposta aí aprovada para que se atribuísse o nome de 
Acácio Pedrosa e José Grácio, ex-combatentes, e que foi uma proposta da CDU. 

 Terminou a sua intervenção pedindo que os Vereadores não sejam envolvidos no 
orçamento só na altura da aprovação. Entende que devem ser consultados 
antecipadamente, e assim as coisas correrão melhor para o executivo e os 
Vereadores da oposição passarão para os munícipes outra imagem. 

 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho cumprimentou todos os presentes e referiu o 
seguinte: 
 

 Manifestou o seu contentamento pela realização da última Assembleia Municipal na 
Vieira. A descentralização é boa e foi muito participada e com a colocação de 
questões muito pertinentes, como foi o caso das crianças utilizarem a piscina. 

 Largo da Passagem – foi uma questão também lá colocada e não esclarecida, pelo 
que pediu para consultar o processo existente na Câmara e também o novo projeto 
que está a ser delineado para lá, e se isso foi discutido com as pessoas da 
Passagem. 

 Observatório do Pinhal do Rei – é um assunto que a preocupa. Já na altura, antes do 
nosso incêndio e depois do incêndio do Pedrógão, pediu para se fazer uma reunião 
com a Proteção Civil, que se realizou, mas depois houve o incêndio. Isto prova que 
não fala só agora.  
Espera que a Sr.ª Presidente afine o discurso e que na Assembleia da República 
diga o que são as preocupações da população. 
O Observatório só emitiu um parecer, mais nada. Nunca decidiu sobre as iniciativas 
públicas da Sr.ª Presidente. A apresentação do relatório (só 2 PowerPoint) foi show-
off e era só para convidados.  

 Deputada municipal Etelvina, da CDU – o problema das obras do Centro de Saúde já 
é do conhecimento da Sr.ª Presidente, e não venha bater no peito com o que se fez 
porque isso também é obra da Comissão de Utentes. É preciso fazer as obras com 
urgência, porque não há condições para as consultas e para os utentes. 
Foi sugerido colocar contentores. O Governo diz que não tem dinheiro. Para a 
CMMG não há dinheiro porque sabe que a Câmara tem dinheiro, e assim a Marinha 
Grande paga obras da competência do Governo, e isso tem sido feito, com o voto da 
CDU, porque é para o bem dos nossos munícipes. Salientou a fraca negociação da 
Sr.ª Presidente, e considera inadmissível que o Governo diga que não tem dinheiro e 
que peçam à Câmara. 
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 Seguidamente colocou as seguintes questões: 

 Como está a antena de S. Pedro, que era provisória? 

 E os fios aéreos? 

 Há novidades sobre a piscina de S. Pedro? 

 O que falta fazer para receber o mapa do saneamento na Marinha Grande, que 
pediu na última reunião? 

 Como está a expansão da Zona Industrial da Marinha Grande e em que fase 
está a criação de novas zonas industriais? Há empresas a escolher concelhos 
vizinhos, o que é preocupante. 

 Qual a estratégia da CMMG para a mobilidade, designadamente no uso da 
bicicleta? Seria interessante fazer um debate com a Dr.ª Paula Teles, que lançou 
um livro sobre este tema, e com o munícipe Luís Silvestre, que se interessa 
também por este tema. 

 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira cumprimentou todos os presentes na sala e os que 
estão em casa, e sobre a intervenção da munícipe, referiu que a participação dos 
munícipes e os seus alertas são sempre bem-vindos. 
 
Seguidamente, e tendo em conta que o Sr. Vereador enviou a sua intervenção, passa-
se a reproduzir o conteúdo da mesma: 
  

1. FELICITAÇÕES 
1. Felicitar o marinhense André Barros, pelo premio atribuído na 17ª edição dos 

Independent Music Awards. De entre mais de 400 artistas, foi-lhe atribuído o 
premio "best music used in film/tv/game score", com o tema que compôs 
para a longa-metragem norte-americana LEDA  

2. Felicitar o judoca marinhense Nuno Saraiva, por se ter sagrado vice-
campeão europeu de judo, por equipas, em representação da seleção 
nacional. 

3. Sabemos que no desporto escolar o fundamental é participar, para que o 
desporto seja praticado por todos os jovens e os ajude a tornarem-se 
melhores cidadãos. No entanto, é sempre bom ganhar e por isso felicito a 
equipa de iniciadas femininas de andebol do Agrupamento de Escolas 
Marinha Grande Poente, por se terem tornado campeãs nacionais de 
desporto escolar.  

  
  

2. MUNICIPES 
É meu dever questionar sobre problemas que os munícipes que dão conhecimento. São eles 
a razão de eu estar aqui. Têm sido muitos os que me abordam (e cada vez mais) e por isso 
gostaria que me informassem, para dar lhes conhecimento. 
 

1. Um grupo de munícipes chamou-me a atenção para os blocos de cimento 
que estão a impedir a passagem na Volta aos 7, já estão removidos, 
contudo, continua lá o sinal vertical de trânsito proibido.  

Como devemos interpretar? Que os munícipes continuam a não poder usufruir dos 
espaços já limpos ou que os munícipes podem ir para lá para as autoridades depois 
mandarem autua-los. 
Peço à Sra. Presidente que já saber e duma vez por todas informem os munícipes. 
 

https://www.facebook.com/LedatheMovie/?__tn__=KH-R&eid=ARCM-5-EglriLxQKgaXxnArLqR621NH5zd9EbmJr3mBCSSXKHFlIwN9sC2ZT63XJ84ON-pP1UhdVyWjq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB31RNn3ggUgKAChNqTZAwbOtugo97qXeBpwq-wtwmfa9XWPxgi5dG2UifA-JK1kk8Dbh0pHKbNsJDvFMcUk65YzgLg6Fv8tIYtXGpsJl3_8IHLBf2RKAaVzhz7c3BcdV-WhqRM_nzC0dRJlyW11zVV-0EiMGC4i9BAmH9JFY0IbK3_bdFuYwD4RDkHWKQW0GHi8f7HEB0Tg3XDv2CXLpm4fRoX-x6GGWdLs_-sB1NfO5S7-XdcCHT9_q4KShHbEzqSqXXf2SUwpJJJAa-HjEik3R1Pnsah9NHogwqkDdQ56ya7cX1X0inCrwYYNqlVHI6SgvszEE8YNVP-opLQuleE1z7FPNvrYwF02g
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Ainda sobre o corte e limpeza, lembrar que estamos em pleno Verão, que existem 
enormes montes de restos de ramos e cravelhos na zona das Arvores, um autêntico 
paiol. Se tivermos um dia de temperaturas elevadas a probabilidade de arder o resto da 
mata é elevadíssima. Agora que temos novo presidente do ICNF, sugiro que a Sra. 
Presidente o alerte e o convide para uma reunião com todos os membros do executivo. 
 

2. Um munícipe tem um contador de água e a tubagem antes e depois do 
contador estão corroídos e a pingar. Questionou-me de quem é a 
responsabilidade da reparação.  

Perguntei ao vereador Caetano que, com celeridade me respondeu, o que desde já 
agradeço, que a responsabilidade é do munícipe. 
No mesmo dia relembrei que em dezembro passado deliberámos aqui na Câmara 
“suspender a cobrança aos utentes das tarifas pela execução dos ramais de água”. 
Perante esta deliberação suscitou a dúvida se não devíamos ter outra decisão, que não 
ser da responsabilidade do munícipe. 
Vai para duas semanas e não voltei a ter resposta. 
Então os ramais de água e saneamento, bem como os contadores não são agora da 
responsabilidade da Câmara? 
 

3. Os concessionários da Vieira que pagaram as taxas ainda não receberam. 
Afinal o que se passa? 

  
  
3. ASSUNTOS DIVERSOS 

1. Sra presidente há ou não estudo sobre o comboio de lata, que aqui foi 
deliberado no início de dezembro, e com certeza a Sra. Presidente pagou 
ainda em dezembro?  

Já o pedi na última reunião e não me foi entregue. 
  
2. Na reunião ordinária passada o vereador António Santos apresentou uma 

proposta concreta para ajudar a solucionar os problemas no Pinhal do Rei.  
Gostaria de saber o ponto de situação  

  
3. Apoiar os clubes e as associações que se substituem ao estado, é uma 

obrigação do estado e em particular das autarquias. Os subsídios financeiros 
são fundamentais para a atividade quotidiana, mas é extremamente 
importante ajudar na construção e manutenção das infraestruturas, bem 
como no auxílio das carrinhas no transporte dos atletas e participantes. 
 

Para além de todo este apoio aos clubes e associações, há que criar condições 
espalhadas pelo concelho para os munícipes, que, fora estão das instituições, possam 
também praticar desporto.  
Há tempos, pela vereadora Ana Monteiro, propusemos que fossem instaladas tabelas de 
basket por toda a cidade. Aliás, existem espaços disponíveis, apenas como exemplo, os 
polidesportivos abandonados no Parque Mártires do Colonialismo, o campo de futebol da 
Moita, o polidesportivo na Praia da Vieira, os dois campos de ténis em S. Pedro.  
Vem isto a propósito dum convite que recebi dum presidente de Câmara, para a 
inauguração duma infraestrutura desportiva de rua. Apenas uma nota que parece que 
devem ter entendido, naturalmente que o convite para uma inauguração destas não foi 
pela nossa presidente de Câmara. 
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Neste evento estava o presidente da câmara local e o presidente da Federação 
Portuguesa de Basquetebol, e foi assinado um protocolo no âmbito do projeto 3X3 
BASKET ART, que consiste na implantação dum espaço público desportivo para a 
pratica de street basket 3X3, na promoção de hábitos saudáveis de vida dos munícipes 
através da prática informal do basquetebol, numa variante do jogo mais simples de 
colher a adesão e participação de todos: o 3x3 que começa a afirmar-se como uma 
categoria de excelência no quadro da FIBA e será modalidade olímpica já em 2020. 
Aliás, nos campeonatos da europa que terminaram ontem já vimos esta modalidade. 
Como forma de potenciar a atratividade da iniciativa e a curiosidade dos mais jovens, 
pretende-se que esta operação se desenvolva num cenário exterior e urbano, decorado 
segundo um padrão de street art (por ex. com pinturas em graffiti) concebido e realizado 
preferencialmente por artistas locais. 
É ainda relevante que o SCM é o clube mais representativo da Associação de 
Basquetebol de Leiria, logo, esta modalidade está perfeitamente implantada na nossa 
terra. 
A minha proposta é que se contacte de imediato a FPB para instalar uma infraestrutura 
destas na Marinha Grande, e entrar no próximo ano no circuito nacional 3X3, porque 
este ano já não há tempo. 
O projeto pode ser visto no site: www.3x3basketart.pt/ 
Disponibilizo-me para ajudar no que for necessário, incluindo os contactos com a FPB. 

  
4. Vai haver mais um atraso nas obras do centro de saúde. Devia estar pronto 

neste momento e o novo prazo é julho 2020. 
 

O argumento mencionado na documentação é o seguinte: “só quando iniciaram as obras 
viram que existiam incompatibilidades entre o edifício existente e as soluções 
preconizadas”!!! 
As condições em que estão a trabalhar os profissionais do centro de saúde e o 
atendimento aos utentes é uma vergonha.  
Os munícipes há muito que me vinham fazendo queixas e eu quis ir saber. Há muitos 
anos que não tinha médico de familiar. Há uns tempos, informaram-me que já tinha 
médico de família e de imediato pensei que era uma boa oportunidade para ir verificar as 
condições. Fui a uma consulta com a minha mulher e encontrei um conjunto de jovens, 
desde a médica de família, o assistente e a enfermeira, muito competentes e com 
elevado potencial de crescimento profissional. Percebendo que não eram da Marinha, 
questionei sobre o seu grau de satisfação no seu trabalho, e o que ouvi, pude confirmar, 
sobretudo quanto às condições em que executam o seu trabalho. Era suposto eu ser 
recebido num consultório médico, mas o espaço onde fui atendido era uma sala exígua, 
com uma janela que não fechava, as paredes velhas e sujas; uma cadeira de 
ginecologista sem condições dignas nem privacidade, aliás havia na sala um biombo e 
pensei que seria para resguardar e garantir a privacidade, mas não, era para trancar a 
porta evitando que alguém entrasse. 
Os técnicos de saúde trabalham sem o mínimo de requisitos. É degradante dar consultas 
naquelas condições. Sra. Presidente não chega anunciar que temos médicos, se não 
têm condições para trabalhar. Depois ficamos surpreendidos que os médicos não 
queiram vir trabalhar para a Marinha. Pudera!! 
E quanto aos utentes, devíamos ter vergonha, que em pleno Séc. XXI, num país 
ocidental, expuséssemos os nossos concidadãos a situações tao humilhantes. 
É inconcebível o que está a acontecer no Centro de Saúde da Marinha Grande. 
Não basta ter médicos se não há condições para exercer medicina. Estamos a fazer 
obras, mas é inaceitável que estejamos mais um ano a dar consultas naquelas 
condições.  

http://www.3x3basketart.pt/
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Exijo que imediatamente os responsáveis do Centro de Saúde criem condições mínimas 
para prestarem o serviço medico à população marinhense.  
Sra. Presidente, sugiro que hoje mesmo, também exija a quem de direito, que criem 
condições para dar consultas. Arranjem outros espaços e outras salas; tragam 
contentores apropriados a dar consultas; façam o que entenderem, mas não deixem os 
cidadãos da Marinha, da Vieira e da Moita nestas condições. 
Os marinhenses merecem mais. Merecem ter cuidados de saúde com dignidade.” 

 
 

A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho pediu à Sr.ª Presidente que mande substituir as 
garrafas de água de plástico por garrafas de vidro. 
 
O Sr. Vereador Álvaro Letra pediu ao Sr. Vereador Carlos Caetano que faça uma reunião 
com os moradores da Passagem. 
 
 
 

CDRSP - Centro para o Desenvolvimento Rápido e Sustentado do Produto - 
agradecimento  
 
 

A Sr.ª Presidente referiu o seguinte: 
 

O CDRSP está a desenvolver bom trabalho na investigação e por esse motivo quer deixar 
aqui um louvor pelo seu trabalho, cujo conteúdo leu de seguida. 
Referiu que hoje está a decorrer no Edifício da Resinagem a 155.ª edição do "European 
Study Group with Industry (ESGI)" organizado pelo Centro para o Desenvolvimento Rápido e 
Sustentado do Produto (CDRSP) e o Departamento de Matemática da Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão (ESTG) do Politécnico de Leiria (IPLeiria), em parceria com a Rede 
Portuguesa de Matemática para a Indústria e Inovação (PT-MATHS-IN) e o Consórcio 
Europeu da Matemática na Indústria (ECMI), e que o Gabinete de Apoio ao Empresário e ao 
Empreendedorismo da Câmara Municipal da Marinha Grande está a apoiar. 
É um evento de cariz internacional, que se tem realizado ao longo dos vários anos por toda a 
Europa. Irá decorrer por 4 dias, em todos os locais com polos do IPL. 
A Sr.ª Presidente referiu que pretende deixar este agradecimento em ata, uma vez que o 
assunto não foi agendado. 
 
 

A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que se quer congratular pelo voto de louvor, e 
deixar um agradecimento ao então Presidente da Câmara, Alberto Cascalho, e ao executivo 
CDU, por ter trazido para o nosso concelho o IPL e o CDRSP, que como se comprova foi 
uma aposta ganha. 
 
 

A Sr.ª Presidente referiu que se todos concordarem, poder-se-á transformar este 
agradecimento num voto de louvor. 
 
 

O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu que considera o evento extremamente importante, 
participou a convite de uma empresa, e tem pena que a Câmara não tenha convidado todos 
os seus Vereadores.  
O desafio é adaptar as matemáticas à indústria, e tem pena que o evento não tenha sido 
mais divulgado. 
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Sobre as questões colocadas, a Sr.ª Presidente respondeu o seguinte: 
 

 Só vai responder à Sr.ª Vereadora Mêlina.  
Sobre a casa das Matas a cair aos bocados, na Praia da Vieira, a informação que 
tem é que ela estará incluída no programa REVIVE e brevemente poderá vir a estar 
disponível. 

 
 
Sobre as questões relativas às suas áreas, a Sr.ª Vereadora Célia Guerra respondeu o 
seguinte: 
 

 Sugeriu que o encarregado de educação venha aos serviços formalizar o pedido, 
para se poder analisar. 

 Ao Sr. Vereador Álvaro, sobre a abertura da época balnear – o evento foi discutido 
com as coletividades e a data de 6 e 7 foi escolhida por todos. O cartaz e a 
programação foram, em parte, sugeridos pelas coletividades e outras foram da 
Câmara. Não percebe quando diz que não correu bem, porque a Câmara de tudo 
tratou. Se alguma coisa não correu bem não foi da parte da Câmara. 
 

 Jardim dos Pequeninos – sobre este assunto a Sr.ª Vereadora disse o seguinte: 
“JARDIM DOS PEQUENINOS 
- A Associação de Promoção Social de Vieira de Leiria é uma Instituição de elevada 
relevância na comunidade de Vieira de Leiria.  
 
- a questão já foi colocada ao Município e está a ser tratada entre este e a Direção 
da Associação. 
 
- Quando afirmam existirem crianças que ficam numa sala enquanto outras vão à 
piscina, as que os pais “ podem pagar” 
 
Trata-se de um argumento falacioso, pois todas as crianças têm as mesmas 
atividades, dentro do seu programa normal, havendo outras que são disponibilizadas 
às famílias, mediante o pagamento de uma contraprestação, situação que é 
perfeitamente normal neste tipo de instituições no que às restantes atividades extra 
respeita, cujo custo é suportado pelas famílias. Parece que isso não é nenhuma 
novidade. 
 
- O caso concreto do Jardim dos Pequeninos da Associação de Promoção Social de 
Vieira de Leiria, está já a ser analisado (designadamente pelo Gab Jurídico) e é bom 
que se contextualize: 

 Trata-se apenas das crianças que frequentam o pré-escolar 
(não os da creche e ATL), pois o Jardim do Pequeninos, apesar de privado, 
integra a Rede Nacional do Pré-Escolar; 

 Existem crianças que frequentam o Pré-Escolar cujas famílias têm 
residência no concelho de Leiria; 

 
Tal contexto impõe, necessariamente, alguma ponderação e cuidado na análise do 
assunto, e é o que estamos a fazer.  
Mas independentemente de tudo isso, e sem estar a antecipar qualquer tipo de 
tomada de decisão, não esquecemos que as turmas do ensino pré-escolar da 
Associação de Promoção Social integram a rede pré-escolar nacional, e que, por tal 
motivo, o assunto merece ponderação e está ser objeto da nossa atenção. 
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Daí que se entendeu oportuno analisar a sua integração no Protocolo estabelecido 
entre o IDV e a CMMG, e, assim, ponderar a hipótese das crianças que frequentam 
o pré-escolar do Jardim dos Pequeninos poderem usufruir dos mesmos serviços 
disponibilizados às demais crianças da Rede Pública, em condições de igualdade. 
 
É por isso que estamos a envidar esforços para encontrar a solução adequada, 
cabendo-me informar que, no próximo dia 5/07, temos agendada uma reunião onde 
um dos assuntos a abordar será precisamente este.” 

 

 Biblioteca na Praia – é um mercadinho para a promoção da leitura, e por isso é que 
se adotou esta localização. 

 Atividades da Federação Portuguesa de Basquetebol – achou interessante e vai ver. 
Sobre os multidesportivos de S. Pedro e Vieira, cujo concurso terminou dia 24 de 
junho, informou que aí também vai haver basquetebol.  
 
 

A Sr.ª Presidente explicou à Sr.ª Vereadora Mêlina como é feita a inscrição das crianças 
para o transporte escolar. 
 
O Sr. Vereador Álvaro Letra pediu para usar da palavra em defesa da honra 
relativamente à época balnear. 
 

Disse que na primeira reunião, tal como a Sr.ª Vereadora sabe, 15 de junho não podia ser 
por causa das marchas. 
Depois, sobre a data de 6 e 7 de julho, a Sr.ª Vereadora ficou de saber com a Câmara de 
Leiria quando era a abertura da época balnear do Pedrógão. 
Sobre a requisição dos materiais disse que lhe calhou a si e que a Novadis lhe disse que 
houve interferência da Câmara e que este evento não seria relevante para eles. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra disse o seguinte: 
 

Em nenhum momento ficou de contactar a Câmara de Leiria, tendo clarificado que não 
houve qualquer interferência da técnica da Câmara na negociação com a Novadis.  
Este ano as coletividades quiseram fazer a negociação diretamente com a empresa, e assim 
a Câmara só fez a negociação para as Festas da Cidade. 
 
A Sr.ª Presidente disse o seguinte: 
 

 Chamou a atenção aos dois Vereadores para o facto de já terem ultrapassado o seu 
tempo de intervenção. 

 Clarificou o que o Sr. Vereador Álvaro Letra disse sobre a não aprovação do 
Protocolo na Assembleia de Freguesia de Vieira de Leiria, parecendo-lhe que aquilo 
que está em causa será a aceitação das competências no âmbito da 
descentralização governamental. É isto e não a passagem de competências da 
Câmara para a Freguesia. 

 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente deu a palavra ao Sr. Vereador Carlos Caetano, que 
respondeu o seguinte: 
 

 Centro de Saúde – todos falaram sobre este assunto, que também o preocupa, pelo 
que subscreve as preocupações dos Srs. Vereadores e também pede à Sr.ª 
Presidente que faça todas as diligências junto do Ministério da Saúde, no sentido de 
se criarem as melhores condições para os munícipes. Naquilo que puder, dentro dos 
seus pelouros, tudo fará. 
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Sobre as incongruências do projeto, tem que referir que ele é da autoria da ARS, e 
os técnicos da Câmara estão a acompanhar. Tem tido muitos problemas, que a 
Câmara tem vindo a resolver. 

 Iluminação da marginal – tem 72 pontos de luz, assumiu com a APA fazer uma 
remodelação no próximo ano, e que prevê repensar todo o espaço, e a substituição 
dos 72 candeeiros também está incluída nesse projeto. 

 WC’s – é uma questão que deveria estar resolvida e não está. 

 Areia – estão a ser feitas limpezas regulares, não sabia da questão dos vidros 
enterrados. 

 Em relação à proposta de atribuição de topónimos de dois vieirenses parece-lhe que 
um já foi atribuído, porque era um para a Praia e outro para a Vieira. Neste momento 
não sabe precisar. 

 Largo da Passagem – vai aceitar a sugestão do Sr. Vereador Álvaro para contactar 
as pessoas, porque é uma forma de trabalhar que lhe agrada. Vai seguir nesse 
sentido. 

 Antena da Vodafone em S. Pedro – deu uma informação de que eles tinham licença 
até ao fim de maio, mas foi confirmar e houve uma prorrogação de prazo, e agora é 
até 28 de julho. Já foram notificados de que a Câmara não vai prorrogar mais e que 
após esta data têm que a retirar. 

 Fibra da MEO – os cabos vão ser enterrados, no caso da obra da Rua Aníbal 
Bettencourt. Dos que estão mais no centro da povoação, há alguns que não se 
podem enterrar, e o que se irá fazer é tentar passá-los para sítios mais escondidos. 

 Piscina de S. Pedro – a Sr.ª Presidente tem mais informação. 

 Mapa de saneamento – vai fazer chegar à Sr.ª Vereadora Alexandra, porque há 
linhas que não estão ativas. Está a ser feito um mapa, que está quase pronto, e cujo 
link, para acompanhamento on-line, vai fazer chegar a todos. 

 Zonas industriais – neste momento estão previstas no concelho 8 zonas industriais 
na revisão do PDM, e isso tem que ser trabalhado. 

 Mobilidade – há alguns projetos dentro do PEDU, há vias cicláveis previstas na zona 
urbana da Marinha Grande, e que enumerou. 

 Informou que a partir da segunda quinzena de julho vai estar no concelho uma 
empresa privada que vai começar a instalar trotinetes elétricas, cujo projeto a 
Câmara também apoia, apesar de ser uma empresa privada. 

 
 
A Sr.ª Presidente respondeu o seguinte: 
 

 É verdade que a CMMG assume algumas obras da competência do Governo, mas 
essas obras têm financiamento, como foi o caso da Escola Guilherme Stephens. E 
do mesmo modo acontecerá com as Conservatórias, cuja verba será transferida. E 
com o Centro de Saúde também foi aprovado, ainda no mandato anterior, um 
protocolo para executar a obra, e só lamenta o atraso. 
A abertura dos concursos para colocação dos médicos foi feita no Ministério da 
Saúde, ainda com o anterior Ministro. 
Esclareceu ainda que não houve intenção de encerrar o Centro de Saúde da Moita, 
tratou-se apenas do atestado médico do funcionário. 
Não ficou indignada na Assembleia Municipal, apenas explicou as coisas como elas 
são. Vai continuar a insistir para que sejam colocados os contentores, embora não 
se possa comprometer neste assunto, que não é da competência da Câmara. 
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 Observatório – tem registado mais de 25 presenças em reuniões e em eventos. 
A semana passada esteve numa reunião na Secretaria de Estado das Florestas e já 
esteve com o novo Presidente do ICNF, e no âmbito do Museu da Floresta ele terá 
que vir à Marinha Grande. Quando souber a data informará. 
Em relação ao técnico que se demitiu do Observatório não se irá pronunciar. O que 
diz é aquilo que se decide dentro do Observatório. O Observatório tem 8 objetivos, e 
até agora todos eles têm sido cumpridos.  
Seguidamente a Sr.ª Presidente elencou as ações realizadas, e referiu que foi 
emitido o parecer, fizeram-se trabalhos e procederam à sua divulgação. 
Está tranquila com a pressão que tem sido feita junto do Governo, embora não seja 
tão rápida como se desejaria, mas as burocracias têm prazos, como é o caso da 
retirada dos matos. Também foi pedido a criação de 30 postos de trabalho, cujos 
concursos foram abertos, e agora também vão ser abertos mais para técnicos do 
ICNF. Por tudo isto não é verdade que não faça pressão junto do Governo.  
 
  

O Sr. Vereador Carlos Caetano lembrou o convite para a ação da Valorlis, para a criação 
de ilhas ecológicas, tendo deixado também o seu convite pessoal a todos os presentes. É 
uma sessão aberta, a realizar quinta-feira, às 18:30 horas, no Edifício da Resinagem. 
 
 
A Sr.ª Presidente informou o seguinte: 
 

 Tem o estudo do comboio de lata e vai enviá-lo ao Sr. Vereador Aurélio Ferreira. 

 Sobre o pagamento aos concessionários referiu que foi necessário recolher 
informação e na próxima reunião o assunto virá à reunião de Câmara. 

 Responsabilidade sobre o contador de água – o Sr. Vereador Carlos Caetano 
informou que do contador para dentro da propriedade é da responsabilidade do 
munícipe, e de fora é da responsabilidade da Câmara.  
Sobre as novas perguntas disse que vai responder-lhe depois. 
 
 
 





 
 
A Sr.ª Presidente deu por terminado o período de antes da ordem do dia, interrompendo de 
seguida a reunião, para um breve intervalo, das17:05 horas às 17:50 horas. 
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ORDEM DO DIA 
 
 
 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 

 
 
1. Aprovação da ata n.º 11, da reunião ordinária do dia 07 de maio de 2019 
 
547 - Presente a ata n.º11, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 07 de 
maio de 2019, cuja leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída. 
 
A Câmara delibera, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a sua redação final. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores Aurélio Ferreira e Álvaro Letra, por não terem estado presentes na reunião. 
 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

 
 
2. Resumo de Tesouraria do dia 25 de junho de 2019 
 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia vinte e cinco de junho de dois 
mil e dezanove, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Total de Disponibilidades”: 
15.461.176,09€ (quinze milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, cento e setenta e seis 
euros e nove cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
 
APROVISIONAMENTO 

 
 
3. P.A. N.º 63/2019-AP/DDC – “Confeção e fornecimento de alimentação escolar e 
fornecimento de lanches para os 3 agrupamentos de escolas do concelho da Marinha 
Grande para período de setembro de 2019 a julho de 2020”. Abertura de procedimento 
de contratação pública. 
 
Processo retirado da ordem do dia, em virtude de a Assembleia Municipal ainda não ter 
deliberado conceder autorização prévia favorável para a assunção de compromissos 
plurianuais relativos à contratação. 
 
 
4. P.A. N.º 64/2019-AP/DDC – “Atividades de animação e apoio à família (AAAF), 
componente de apoio à família (CAF), e dinamização de bibliotecas escolares de 13 
setembro de 2019 a 31 de julho de 2020” - Abertura de procedimento de contratação 
pública. 
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Processo retirado da ordem do dia, em virtude de a Assembleia Municipal ainda não ter 
aprovado a 3.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2019. 
 

 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 
 
 

5. "Requalificação da Rua Esquerda e Rua da Almoínha Velha - CP N.º 20/2017" - 
Aprovação da revisão de preços. 
 
548 - Presente informação da DQV com a ref.ª LS-26.2019, de 10 de maio, que se dá por 
integralmente reproduzida, na qual se propõe a aprovação da revisão de preços da 
empreitada designada por “REQUALIFICAÇÃO DA RUA ESQUERDA E RUA DA 
ALMOÍNHA VELHA”, no valor de 15.202,91 €, dos trabalhos do contrato inicial, e no valor de 
2.035,21€, dos trabalhos do contrato adicional N.º 46/2018, perfazendo o valor de total de 
17.238,12€, que acresce o IVA à taxa legal em vigor. 

 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, do art. 382º, n.º 1, do Código dos 
Contratos Públicos e do Decreto – Lei N.º 6/04, de 6 de janeiro, no âmbito da 
empreitada de “REQUALIFICAÇÃO DA RUA ESQUERDA E RUA DA ALMOÍNHA 
VELHA”, em que é cocontratante a firma “CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, 
SA”, delibera aprovar a revisão de preços no valor de 17.238,12€ (dezassete mil, 
duzentos e trinta e oito euros e doze cêntimos), que acresce IVA à taxa legal em vigor. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
6. "Beneficiação da Rua do Repouso - 2.ª Fase - CP N.º 04/2018" - Aprovação da 
revisão de preços. 
 
549 - Presente informação da DQV com a ref.ª LS-17.2019, de 8 de abril, que se dá por 
integralmente reproduzida, na qual se propõe a aprovação da revisão de preços da 
empreitada designada por “BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO - 2ª FASE”, no valor de 
4.782,64€ (quatro mil, setecentos e oitenta e dois euros e sessenta e quatro cêntimos), que 
acresce o IVA à taxa legal em vigor. 

 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, do art. 382º, n.º 1, do Código dos 
Contratos Públicos e do Decreto – Lei N.º 6/04, de 6 de janeiro, no âmbito do contrato 
de empreitada de “BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO - 2ª FASE”, em que é 
cocontratante a firma “CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, SA”, delibera aprovar a 
revisão de preços no valor de 4.782,64€ (quatro mil, setecentos e oitenta e dois euros e 
sessenta e quatro cêntimos), que acresce IVA à taxa legal em vigor. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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7. “Remodelação do Centro de Saúde da Marinha Grande – Concurso Público n.º 
12/2018 – Aprovação do plano de trabalhos ajustado. 

 
550 - Presente Plano de Trabalhos ajustado, apresentado pela firma adjudicatária “CANAS - 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA”. 

 
Presente informação técnica com a ref.ª LF/2019-04, datada de 12.06.2019, através da qual 
se propõe a aprovação do plano de trabalhos ajustado. 

 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, e do art. 361º, n.º 3, do Código dos 
Contratos Públicos, no âmbito do contrato de empreitada de “REMODELAÇÃO DO 
CENTRO DE SAÚDE DA MARINHA GRANDE”, em que é cocontratante a firma “CANAS 
- ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA”, delibera aprovar o plano de trabalhos ajustado. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

8. “Remodelação do Centro de Saúde da Marinha Grande – Concurso Público n.º 
12/2018 - Suspensão de trabalhos. 
 
Processo retirado da ordem do dia. 
 
 

9. “Remodelação do Centro de Saúde da Marinha Grande – Concurso Público n.º 
12/2018 - Suspensão parcial dos trabalhos. 
 
Processo retirado da ordem do dia. 
 
 
10. Execução de Ramais Domésticos e Pluviais no Concelho da Marinha Grande - 
Concurso público n.º 05/2019. Aprovação de Plano de Segurança e Saúde para a 
execução da obra. Ratificação de despacho 
 
551 - A sr.ª Presidente apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente informação de ref.ª 17PG/2019 de 14/06/2019;  
 
Presente despacho n.º 231/2019, com o seguinte teor: 
 
“Presente Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra em epígrafe, apresentado 
pela firma adjudicatária “CONSTRUÇÕES DA CANCELINHA, L.DA”. 
 
Presente informação da DQV, com a ref.ª PG17/2019, que atesta a conformidade do Plano 
de Segurança e Sáude apresentado à estrutura estipulada no ponto 2. do art. 11º do Decreto 
- Lei N.º 273/03, de 29 de outubro, e às restantes exigências legais aplicáveis. 
 
Considerando que cabe ao dono da obra aprovar o plano de segurança e saúde para a 
execução da obra, nos termos do artigo 12º do referido Decreto – Lei. 
 
Assim, aprovo o plano de segurança e saúde para a execução da empreitada designada por 
“EXECUÇÃO DE RAMAIS DOMÉSTICOS E PLUVIAIS NO CONCELHO DA MARINHA 
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GRANDE – CONCURSO PÚBLICO N.º 05/2019”, de acordo com o disposto no artigo 12º, 
n.º 1, do Decreto – Lei N.º 273/2003, de 29 de outubro. 
 
Mais designo como coordenador de segurança o técnico Pedro Gomes, de acordo com o 
artigo 9º, n.º 2, do citado Decreto – Lei, com efeitos à data da informação técnica por este 
subscrita e que fica anexa a este despacho. 
 
O presente despacho deve ser ratificado pela Câmara Municipal na sua próxima reunião.” 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera ratificar o despacho n.º 231/2019, de acordo com 
os artigos 33.º, n.º 1. al. f) e 35.º, n.º 3, ambos do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 
 
11. Empreitada de: Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas da Amieira e 
Charneca da Amieira- Fase 2 - Concurso público n.º 13/2019 – Adjudicação 
 
552 - O sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação:  
 
Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada “Rede de Saneamento de 
Águas Residuais Domésticas da Amieira e Charneca da Amieira- Fase 2”, constituído por 
relatórios preliminar e final, propondo a adjudicação da empreitada ao concorrente António 
Emílio Gomes & Filhos, Ld.ª, pelo valor de 351.469,16€ (trezentos e cinquenta e um mil, 
quatrocentos e sessenta e nove euros e dezasseis cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal 
em vigor, e prazo de execução de 180 dias. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar aqueles documentos, concordando com os 
fundamentos de fato e de direito dos mesmos, e tendo sido realizada audiência prévia, 
delibera adjudicar à proposta apresentada pelo concorrente António Emílio Gomes & 
Filhos, Ld.ª, pelo valor de 351.469,16€ (trezentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e 
sessenta e nove euros e dezasseis cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, e 
prazo de execução de 180 dias, a empreitada de “Rede de Saneamento de Águas 
Residuais Domésticas da Amieira e Charneca da Amieira- Fase 2”, de acordo com os 
artigos 148.º, 73.º n.º 1 e 36.º, n.º 1, todos do Código dos Contratos Públicos, em 
conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei nº. 197/99, de 08 de Junho 
e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
 
Mais delibera aprovar a minuta do contrato a celebrar, de acordo com o artigo 98.º, n.º 
1, do Código dos Contratos Públicos. 
 
Delibera ainda designar como diretor de fiscalização o eng.º Luís Silva, coadjuvado 
pela eng.ª Edite Moniz, nos termos do artigo 344.º, n.º2, do Código dos Contratos 
Públicos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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12. Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas de Picassinos, Pedrulheira e 
Tojeira- Fase 1- Concurso público n.º 14/2019. Aprovação de Plano de Segurança e 
Saúde para a execução da obra. Ratificação de despacho 
  
553 - A sr.ª Presidente apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente informação de ref.ª 16PG/2019 de 14/06/2019; 
 
Presente despacho n.º 230/2019, com o seguinte teor: 
 
“Presente Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra em epígrafe, apresentado 
pela firma adjudicatária “LUSOSICO-CONSTRUÇÕES, S.A.”. 
 
Presente informação da DQV, com a ref.ª PG16/2019, que atesta a conformidade do Plano 
de Segurança e Sáude apresentado à estrutura estipulada no ponto 2. do art. 11º do Decreto 
- Lei N.º 273/03, de 29 de outubro, e às restantes exigências legais aplicáveis. 
 
Considerando que cabe ao dono da obra aprovar o plano de segurança e saúde para a 
execução da obra, nos termos do artigo 12º do referido Decreto – Lei. 
 
Assim, aprovo o plano de segurança e saúde para a execução da empreitada designada por 
“REDE DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DE PICASSINOS, 
PEDRULHEIRA E TOJEIRA - FASE 1 – CONCURSO PÚBLICO N.º 14/2019”, de acordo 
com o disposto no artigo 12º, n.º 1, do Decreto – Lei N.º 273/2003, de 29 de outubro. 
 
Mais designo como coordenador de segurança o técnico Pedro Gomes, de acordo com o 
artigo 9º, n.º 2, do citado Decreto – Lei, com efeitos à data da informação técnica por este 
subscrita e que fica anexa a este despacho. 
 
O presente despacho deve ser ratificado pela Câmara Municipal na sua próxima reunião.” 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera ratificar o despacho n.º 230/2019, de acordo com 
os artigos 33.º, n.º 1. al. f) e 35.º, n.º 3, ambos do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
13. Empreitada de: Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas de 
Picassinos, Pedrulheira e Tojeira- Fase 3 - Concurso público n.º 16/2019 - Adjudicação 
  
554 - O sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação:  
 
Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada “Rede de Saneamento de 
Águas Residuais Domésticas de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira- Fase 3”, constituído por 
relatórios preliminar e final, propondo a adjudicação da empreitada ao concorrente Pinto & 
Bráz, Ld.ª, pelo valor de 187.261,44€ (cento e oitenta e sete mil, duzentos e sessenta e um 
euros e quarenta e quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, e prazo de 
execução de 90 dias. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar aqueles documentos, concordando com os 
fundamentos de fato e de direito dos mesmos, e tendo sido realizada audiência prévia, 
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delibera adjudicar à proposta apresentada pelo concorrente Pinto & Bráz, Ld.ª, pelo 
valor de 187.261,44€ (cento e oitenta e sete mil, duzentos e sessenta e um euros e 
quarenta e quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de 
execução de 90 dias, a empreitada de “Rede de Saneamento de Águas Residuais 
Domésticas de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira- Fase 3”, de acordo com os artigos 
148.º, 73.º n.º 1 e 36.º, n.º 1, todos do Código dos Contratos Públicos, em conjugação 
com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei nº. 197/99, de 08 de Junho e com o 
artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
 
Mais delibera aprovar a minuta do contrato a celebrar, de acordo com o artigo 98.º, n.º 
1, do Código dos Contratos Públicos. 
 
Delibera ainda designar como diretor de fiscalização o eng.º Luís Silva, coadjuvado 
pela eng.ª Edite Moniz, nos termos do artigo 344º., nº.2, do Código dos Contratos 
Públicos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
14. Reabilitação dos espaços exteriores - Escola de Casal de Malta -Concurso público 
n.º 22/2019. Adjudicação 
 
555 - A Sr.ª Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada de “Reabilitação dos 
Espaços Exteriores-Escola de Casal de Malta”, em que se integram os relatórios preliminar e 
final, propondo a adjudicação da empreitada à proposta apresentada pelo concorrente 
Franco & Ruben Construções, Ld.ª, pelo valor de 161.407,90€ (cento e sessenta e um mil, 
quatrocentos e sete euros e noventa cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor e 
prazo de execução de 90 dias. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar aqueles documentos e concordando com os 
fundamentos de facto e de direito dos mesmos, e tendo sido realizada audiência 
prévia, delibera adjudicar a empreitada de “Reabilitação dos Espaços Exteriores-
Escola de Casal de Malta” à proposta apresentada pelo concorrente Franco & Ruben 
Construções, Ld.ª, pelo valor de 161.407,90€ (cento e sessenta e um mil, quatrocentos 
e sete euros e noventa cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor e prazo de 
execução de 90 dias, de acordo com os artigos 148.º, 73.º n.º 1 e 36.º, n.º 1, todos do 
Código dos Contratos Públicos, em conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
 
Delibera ainda, aprovar a minuta do contrato a celebrar, nos termos do artigo 98.º, n.º 
1, do Código dos Contratos Públicos, que se dá por integralmente reproduzida. 
 
Mais delibera designar como diretor de fiscalização o eng.º Jorge Junqueira, 
coadjuvado pela eng.ª Carla Lucas, nos termos do artigo 344.º, n.º2, do Código dos 
Contratos Públicos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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15. Requalificação/Ampliação da Escola Básica da Moita - Concurso público n. º 
05/2018. - Anulação da deliberação de 17 de junho de 2019 - Aprovação de trabalhos 
complementares e trabalhos a menos 
 
556 - Na reunião de 17/06/2019 foi deliberada a aprovação dos trabalhos a menos e dos 
trabalhos complementares propostos pela informação MA.11.2019, de 14 de junho. 
 
Porém, e por lapso, previamente à tomada de decisão não foi efetuada a respetiva inscrição 
orçamental nem foi efetuado o cabimento da despesa na dotação correspondente. 
 
Estabelecendo: 
 - o nº 1 do artigo 4º da Lei das Finanças Locais, na sua atual redação, que os municípios 
estão sujeitos às normas consagradas na Lei do Enquadramento Orçamental; 
-a alínea b) do nº 6 do artigo 42º da Lei do Enquadramento Orçamental que nenhuma 
despesa pode ser autorizada sem que disponha de inscrição orçamental e tenha cabimento 
na respetiva dotação; 
- a alínea d) do nº 2.3.4.2. do POCAL que as despesas só podem ser cativadas, assumidas, 
autorizadas e pagas se, para além de serem legais, estiverem inscritas no orçamento e com 
dotação igual ou superior ao cabimento e ao compromisso, respetivamente; 
O ato deliberativo, por desconforme às normas financeiras supra descritas, não possui 
aptidão jurídica para a produção de efeitos (artº 162º nº 1). 
 
Assim, subsiste reapreciar e tomar nova decisão. 
 
Para o efeito são presente as informações com referência MA.11.2019 e MA.13.2019, de 28 
de maio de 2019 e de 26 de junho de 2019, respetivamente, que se dão por integralmente 
reproduzidas, relativas à empreitada de “Requalificação/Ampliação da Escola Básica da 
Moita” adjudicada à empresa ARLINDO LOPES DIAS UNIPESSOAL,LDA, nas quais se 
propõe: 
 
- a aprovação de trabalhos a menos, no valor de 6.405,08 euros  (seis mil, quatrocentos e 
cinco euros e oito cêntimos ); 
- a aprovação de trabalhos complementares de natureza não prevista, no valor de 23.862,77 
euros  (vinte e três mil, oitocentos e sessenta e dois euros e setenta e sete cêntimos ), 
acrescidos de IVA à taxa de 6%; 
- a aprovação de trabalhos complementares de natureza não prevista no valor de 4.503,86 
euros  (quatro mil, quinhentos e três euros e oitenta e seis cêntimos), acrescidos de IVA à 
taxa de 6%,  a serem suportados 50% pela entidade adjudicante e 50% pelo adjudicatário; 
- a notificação ao empreiteiro para apresentação de plano de trabalho atualizado; 
- alteração ao projeto de gás natural. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera no âmbito da empreitada de 
“Requalificação/Ampliação da Escola Básica da Moita” :  
 
- nos termos do nº 2 do artº 162º do Código do Procedimento Administrativo:  

- declarar nula a deliberação tomada a 17-06-2019; 
 
nos termos da alínea f) do nº 1 do artigo 33º da lei 75/2013, de 12 de setembro em 
conjugação com a alínea b) do nº 18º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, na sua 
atual redação e artigos 370º; do artigo 378º e 379.º, todos do Código dos Contratos 
Públicos: 
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- a aprovação de trabalhos a menos, no valor de 6.405,08 euros (seis mil, quatrocentos 
e cinco euros e oito cêntimos), de acordo com o artigo 379º do Código dos Contratos 
Públicos (CCP); 
- a aprovação de trabalhos complementares de natureza não prevista, no valor de 
23.862,77 euros  (vinte e três mil, oitocentos e sessenta e dois euros e setenta e sete 
cêntimos), acrescidos de IVA à taxa de 6%,  de acordo com os n.º 1 e al. a) e b) do n.º 2 
do artigo 370.º do Código dos Contratos Públicos (CCP); 
- a aprovação de trabalhos complementares de natureza não prevista no valor de 
4.503,86 euros  (quatro mil, quinhentos e três euros e oitenta e seis cêntimos), 
acrescidos de IVA à taxa de 6%,  a serem suportados 50% ela entidade adjudicante e 
50% pelo adjudicatário, de acordo com o n.º 3 do artigo 378º do Código dos Contratos 
Públicos (CCP); 
- a notificação ao empreiteiro para apresentação de plano de trabalho atualizado em 
conformidade com o disposto no nº 3 do artigo 361º do CCP; 
- alteração ao projeto de gás natural; 
- aprovar a minuta de contrato adicional a celebrar, em anexo. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 
 

 
16. Isenção do pagamento de taxas 
 
557 - A Sra. Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
O Clube Recreativo Amieirinhense, solicitou à Câmara Municipal a isenção do pagamento 
das taxas municipais, para a realização da atividade a seguir elencada: 

- Licença especial de ruído para festa anual a realizar nos dias 5, 6 e 7 de julho de 
2019; 

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

A Fábrica da Igreja Paroquial da Marinha Grande, 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 Padroeira da Igreja de S. 
Pedro de Moel a realizar nos dias 19, 20 e 21 de julho de 2019; 
- Utilização das vias públicas para a realização de atividades de caráter desportivo, 
festivo ou outras que possam afetar o trânsito normal;  
- Licença para a colocação de publicidade. 
 

A Associação Cultural e Recreativa de Comeira, 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 realização da festa anual nos dias 12, 13 e 14 de 
julho de 2019; 
- Licença para a colocação de publicidade. 
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A SPM - Associação para a Promoção do Turismo de S. Pedro de Moel, solicitou à 
Câmara Municipal a isenção do pagamento das taxas municipais, para a realização das 
atividades a seguir elencadas: 

- Licença especial de ruído para a realização atividades de verão no âmbito da época 
balnear 2019; 
-Licença para a colocação de publicidade; 
- Utilização das vias públicas para a realização de atividades de caráter desportivo, 
festivo ou outras que possam afetar o trânsito normal;  
-Ocupação de espaço público. 

 
Presente as informações nº 58/AF, 59/LB, 60/AF e 61/AF de 26 de junho 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 o Clube Recreativo 
Amieirinhense, a Fábrica da Igreja Paroquial da Marinha Grande, a Associação Cultural 
e Recreativa de Comeira, a SPM - Associação para a Promoção do Turismo de S. Pedro 
de Moel, do pagamento das taxas devidas pela emissão das licenças especiais de 
ruído, das licenças de recinto improvisado, 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 e da licença 
de ocupação de espaço público. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
17. Ratificação do despacho de isenção de taxas para a emissão de licenças - 
Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente 
 
558 - A Sra. Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Através da E/6233/2019, o Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, solicitou a 
isenção das taxas para a emissão de autorização para a utilização das vias públicas para a 
realização de atividades de caráter desportivo, festivo ou outras que possam afetar o trânsito 
normal, ao abrigo do disposto no artigo 14.º, n.º 3, alínea b), do Regulamento de Taxas do 
Município da Marinha Grande, em vigor no Município da Marinha Grande. 
 
Considerando que a iniciativa se realizou no dia 14 de junho de 2019; 
Considerando que a câmara reuniu ordinariamente no dia 17 de junho de 2019;  
Considerando que o evento pretende dinamizar e promover o convívio da comunidade 
escolar; 
Considerando que até à data do evento não foi possível reunir extraordinariamente a 
Câmara; 
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Considerando a faculdade prevista no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na redação atual, a Sr.ª Presidente proferiu despacho de deferimento, 
relativamente à isenção do pagamento das taxas, ficando este ato sujeito a ratificação na 
primeira reunião realizada após a sua prática.  
 
Face ao exposto, a Câmara Municipal delibera, nos termos do disposto no artigo 35º, 
n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o despacho da Presidente da 
Câmara, datado de 12 de junho de 2019, respeitante à isenção das taxas pela 
autorização para a utilização das vias públicas para a realização de atividades de 
caráter desportivo, festivo ou outras que possam afetar o trânsito normal, requerido 
pelo Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, para a realização do passeio de 
bicicletas.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
18. Ratificação do despacho de isenção de taxas para a emissão de licenças – 
Associação de Dadores Benévolos de Sangue 
 
559 - A Sra. Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Através da E/6844/2019, a Associação de Dadores Benévolos de Sangue, solicitou a isenção 
de taxas para a emissão da licença especial de ruído, para a emissão da licença de 
instalação e funcionamento de recinto improvisado e para a autorização para a utilização das 
vias públicas para a realização de atividades de caráter desportivo, festivo ou outras que 
possam afetar o trânsito normal, ao abrigo do disposto no artigo 14.º, n.º 3, alínea b), do 
Regulamento de Taxas do Município da Marinha Grande, em vigor no Município da Marinha 
Grande. 
 
Considerando que a iniciativa se realizou no dia 16 de junho de 2019; 
Considerando que a câmara reuniu ordinariamente no dia 17 de junho de 2019;  
Considerando que o evento pretende dinamizar o convívio entre os dadores de sangue e 
promover a angariação de novos dadores; 
Considerando que até à data do evento não foi possível reunir extraordinariamente a 
Câmara; 
Considerando a faculdade prevista no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na redação atual, a Sr.ª Presidente proferiu despacho de deferimento, 
relativamente à isenção do pagamento das taxas, ficando este ato sujeito a ratificação na 
primeira reunião realizada após a sua prática.  
 
Face ao exposto, a Câmara Municipal delibera, nos termos do disposto no artigo 35º, 
n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o despacho da Presidente da 
Câmara, datado de 12 de junho de 2019, respeitante à isenção das taxas para a 
emissão da licença especial de ruído, para a emissão da licença de instalação e 
funcionamento de recinto improvisado e para a autorização para a utilização das vias 
públicas para a realização de atividades de caráter desportivo, festivo ou outras que 
possam afetar o trânsito normal, requeridas pela Associação de Dadores Benévolos de 
Sangue, para comemoração do dia mundial do dador de sangue. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 



 

Página 27 de 78 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 01/07/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
19. Ratificação do despacho de isenção de taxas para a emissão de licenças – Clube 
Recreativo Amieirinhense 
 
560 - A Sra. Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Através da E/6887/2019, o Clube Recreativo Amieirinhense, solicitou a isenção das taxas 
para a emissão de licença especial de ruído e para a autorização para a utilização das vias 
públicas para a realização de atividades de caráter desportivo, festivo ou outras que possam 
afetar o trânsito normal, ao abrigo do disposto no artigo 14.º, n.º 3, alínea b), do 
Regulamento de Taxas do Município da Marinha Grande, em vigor no Município da Marinha 
Grande. 
 
Considerando que a iniciativa se realizou nos dias 14, 15 e 16 de junho de 2019; 
Considerando que a câmara reuniu ordinariamente no dia 17 de junho de 2019;  
Considerando que o evento pretende dinamizar e promover o convívio da população e 
manter a tradição que já conta com 14 edições; 
Considerando que até à data do evento não foi possível reunir extraordinariamente a 
Câmara; 
Considerando a faculdade prevista no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na redação atual, a Sr.ª Presidente proferiu despacho de deferimento, 
relativamente à isenção do pagamento das taxas, ficando este ato sujeito a ratificação na 
primeira reunião realizada após a sua prática.  
 
Face ao exposto, a Câmara Municipal delibera, nos termos do disposto no artigo 35º, 
n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o despacho da Presidente da 
Câmara, datado de 13 de junho de 2019, respeitante à isenção das taxas para a 
emissão de licença especial de ruído e para a autorização para a utilização das vias 
públicas para a realização de atividades de caráter desportivo, festivo ou outras que 
possam afetar o trânsito normal, requeridas pelo Clube Recreativo Amieirinhense, para 
a realização do 15º desfile de marchas populares.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 
 

 
20. Req.º nº 993/19, datado de 05/06/2019 - Proc.º n.º 154/18, datado de 27/04/2018 - Luís 
Humberto Pereira Paixão 
 
561 - Presente requerimento n.º 993/19, datado de 2019/06/05, constante do processo 
camarário n.º 154/18, subscrito por Luís Humberto Pereira Paixão, com o NIF 185622445, 
com residência em avenida José Henriques Vareda, n.º 14, 1.º dt. A, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Pintura de fachada, 
reconstrução de muro frontal e legalização de alteração e ampliação”, a incidir sobre um 
prédio urbano, sito na rua da Alegria, n.º 18, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 17886 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 10380. 
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Presente parecer técnico dos serviços datado de 2019/06/06, 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 pedido de 
licenciamento da obra de “Pintura de fachada, reconstrução de muro frontal e 
legalização de alteração e ampliação”, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua da 
Alegria, n.º 18, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 17886 e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo número 10380, com o número de processo 154/18, com data de 
entrada em 2018/04/27, apresentado por Luís Humberto Pereira Paixão, com o NIF 
185622445, com residência em avenida José Henriques Vareda, n.º 14, 1.º dt. A, 
freguesia e concelho de Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar os requerentes que, nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º 
do RJUE, deverá 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. 
 
 
21. Req.º nº 976/19, datado de 03/06/2019 - Proc.º n.º 83/19, datado de 07/03/2019 - 
Estefânia Gomes Dinis 
 
562 - Presente requerimento n.º 976/19, datado de 2019/06/03, constante do processo 
camarário n.º 83/19, subscrito por Estefânia Gomes Dinis, com o NIF 209487712, residente 
em rua Principal, n.º 40, lugar de Pilado, freguesia e concelho de Marinha Grande, referente 
ao pedido de licenciamento da obra de “Legalização de alteração de moradia unifamiliar, 
ampliação de anexos e muros de vedação”, incluindo a “Demolição de muros de 
vedação”, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua Principal, lugar de Pilado, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 11805 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 20371-
P. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2019/06/13, 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 pedido de 
licenciamento da obra “Legalização de alteração de moradia unifamiliar, ampliação de 
anexos e muros de vedação”, incluindo a “Demolição de muros de vedação”, a incidir 
sobre um prédio urbano, sito na rua Principal, lugar de Pilado, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob  
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o número 11805 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 20371-P, com 
o número de processo 83/19, com data de entrada em 2019/03/07, apresentado por 
Estefânia Gomes Dinis, com o NIF 209487712, residente em rua Principal, n.º 40, lugar 
de Pilado, freguesia e concelho de Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar a requerente do seguinte: 
1. Nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º do RJUE, deverá apresentar os projetos 

das especialidades necessários, no prazo de seis meses a contar da data da 
notificação do ato da aprovação do projeto de arquitetura. 

2. Nos termos do disposto no n.º 6 do art. 57.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, a concessão da 
autorização de utilização referente a obras legalizadas é sempre precedida de 
vistoria municipal. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
22. Req.º nº 1045/19, datado de 17/06/2019 - Proc.º n.º 313/18, datado de 31/07/2018 - 
Caixa Económica Montepio Geral 
 
563 - Presentes requerimentos n.º 1413/18, n.º 306/19 e n.º 1045/19, registado em 
2018/07/31, 2019/02/11 e 2019/06/17, respetivamente, constantes do processo camarário n.º 
313/18, registado em 2018/07/31, referente a pedido de licenciamento (legalização) da 
obra de construção de uma moradia e muros de vedação, erigidos no prédio urbano 
situado na Rua do Fagundo n.º 170, lugar do Fagundo, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 20307 e descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 10187, apresentado por Caixa Económica 
Montepio Geral, com o NIPC 500792615, com sede na Rua Áurea, n.º 219 a 291, Lisboa. 
 
Presente parecer técnico datado de 2019/06/18, que refere que o projeto de arquitetura se 
apresenta apto para decisão favorável. 
 
Presente parecer técnico datado de 2017/12/21, anexo ao processo camarário n.º 481/17, a 
preconizar a execução de passeio em toda a frente do prédio. 
 
Após análise do projeto de arquitetura e considerando o parecer técnico que sobre ele 
recaiu, bem como o parecer a preconizar a execução de passeio na frente do prédio, 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 313/18, registado em 2018/07/31, 
referente a pedido de licenciamento (legalização) da obra de construção de uma 
moradia e muros de vedação, erigidos no prédio urbano situado na Rua do Fagundo 
n.º 170, lugar do Fagundo, freguesia e concelho de Marinha Grande, inscrito na matriz 
predial sob o artigo n.º 20307 e descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Marinha Grande sob o n.º 10187, apresentado por Caixa Económica Montepio Geral, 
com o NIPC 500792615, com sede na Rua Áurea, n.º 219 a 291, Lisboa, com o 
condicionalismos de executar um passeio em toda a frente do prédio, vindo a rematar 
junto ao muro do prédio vizinho, conforme “Proposta de Implantação, desenho n.º 
04A”, apresentado a coberto do requerimento n.º 306/19, registado em 2019/02/11, o  
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referido passeio deverá ter 1,5m de largura, executado em blocos retangulares de 
betão (1,20x0,10x0,06) assentes em base de Tout-Venant com 0,15m de espessura e 
lancil de betão com uma espessura de 0,15m. 
 
- Informar a interessada que devem apresentar, no prazo máximo de seis meses a 
contar da data da notificação, 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. 
 
 
23. Req.º nº 929/19, datado de 28/05/2019 - Proc.º n.º 122/19, datado de 02/04/2019 - 
Plastimago - Transformadora de Plásticos Lda 
 
564 - Presente pedido com o registo n.º 929/19, datado de 28/05/2019, relativo a legalização, 
ampliação e alteração de uma unidade industrial sita na rua da Indústria Metalúrgica, 
Cumeiras, Embra, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha 
Grande sob o n.º 2566, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 10661, da freguesia 
e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 122/19, 
com data de entrada de 02/04/2019, apresentado por Plastimago - Transformadora de 
Plásticos Lda, com o NIPC 501 293 779, com sede na estrada de Leiria, n.º 208, Embra, 
freguesia e concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do respetivo projeto de 
arquitetura; 
 
Presente processo de regularização extraordinária, com o n.º 492/15, apresentado a 
23/12/2015 pela mesma empresa, a exercer a sua atividade nesta unidade, o qual obteve, 
em reunião de Conferência Decisória realizada a 22/03/2017, deliberação favorável 
condicionada; 
 
Presente informação técnica, datada de 24/06/2019, que atesta encontrar-se o projeto de 
arquitetura relativo à ampliação e alteração pretendida das ampliações, efetuadas na 
unidade industrial em causa, 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 relativo à legalização, ampliação e alteração de uma unidade 
industrial sita na rua da Indústria Metalúrgica, Cumeiras, Embra, no prédio registado 
na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 2566, inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo n.º 10661, da freguesia e concelho da Marinha 
Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 122/19, com data de entrada 
de 02/04/2019, apresentado por Plastimago - Transformadora de Plásticos Lda, com o 
NIPC 501 293 779, com sede na estrada de Leiria, n.º 208, Embra, freguesia e concelho 
da Marinha Grande; 
 
Mais delibera informar que a aprovação do presente processo se encontra 
condicionada à apresentação, no prazo de seis meses a contar da data da notificação 
da presente decisão, dos projetos de especialidade aplicáveis, nos termos do disposto 
no n.º 4 do mesmo articulado legal. 
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Delibera, igualmente, informar que, após obtenção do título de autorização de 
utilização, que ficará dependente da realização de prévia vistoria municipal, 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, deverá proceder 
à atualização dos elementos constantes no respetivo licenciamento industrial, nos 
termos do disposto no Capítulo IV - regime das alterações aos estabelecimentos 
industriais - do Sistema da Indústria Responsável (SIR), publicado em anexo ao 
Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 
73/2015, de 11 de maio. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 
 

24. Req.º nº 470/19, datado de 12/03/2019 - Proc.º n.º 89/19, datado de 12/03/2019 - 
Micaela Margarida da Silva Delgado 

 
565 - Presente requerimento n.º 470/19, datado de 2019/03/12, constante do processo 
camarário n.º 89/19, subscrito por Micaela Margarida da Silva Delgado, com o NIF 
236043889, com residência em rua da Pega, n.º 1, lugar de Pataias, freguesia de Pataias, 
concelho de Alcobaça, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de 
moradia unifamiliar e muros de vedação”, a incidir sobre um prédio rústico, sito na rua 
esquerda, lugar de Almoinha Velha, freguesia de Moita, concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob o número 60 e inscrito na 
matriz predial rústica da freguesia de Moita sob o artigo número 57. 

 
Presentes pareceres técnicos dos serviços datados de 2019/06/24 e 2019/06/18, referentes 
ao projeto de arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, 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 pedido de 
licenciamento da obra “Construção de moradia unifamiliar e muros de vedação”, a 
incidir sobre um prédio rústico, sito na rua esquerda, lugar de Almoinha Velha, 
freguesia de Moita, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Alcobaça sob o número 60 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 
número 57, com o número de processo 89/19, com data de entrada em 2019/03/12, 
apresentado por Micaela Margarida da Silva Delgado, com o NIF 236043889, com 
residência em rua da Pega, n.º 1, lugar de Pataias, freguesia de Pataias, concelho de 
Alcobaça, deferir o mesmo. 

 
Mais delibera informar a requerente 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. 
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25. Req.º nº 619/19, datado de 03/04/2019 - Proc.º n.º87/19, datado de 11/03/2019 - 
Simões, Silva & Filhos Lda 
 
566 - Presente pedido com o registo n.º 619/19, datado de 03/04/2019, relativo a 
construção de edifício destinado a habitação coletiva, comércio e serviços e 
respetivos anexo e muros de vedação, no prédio sito no lote 7A, na rua dos Pintores de 
Vidro, Embra, Marinha Grande, registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha 
Grande sob o n.º 13241 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 19435-P, da 
freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 
87/19, com data de entrada de 11/03/2019, apresentado por Simões, Silva & Filhos Lda, 
com o NIPC 502 041 480, com sede na rua dos Vasos, n.º 5, Cruz d’Areia, freguesia de 
Leiria, Pousos, Barreira e Cortes e concelho de Leiria, a solicitar a aprovação do projeto de 
arquitetura e respetiva sujeição ao regime de propriedade horizontal; 

 
Presente loteamento com alvará n.º 04/2000, em vigor; 
 
Presente informação técnica, datada de 26/06/2019, que atesta encontrar-se o pedido 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 relativo a construção de edifício destinado a habitação coletiva, 
comércio e serviços e respetivos anexo e muros de vedação, no prédio sito no lote 7A, 
na rua dos Pintores de Vidro, Embra, Marinha Grande, registado na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 13241 e inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo n.º 19435-P, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta 
o processo de licenciamento n.º 87/19, com data de entrada de 11/03/2019, 
apresentado por Simões, Silva & Filhos Lda, com o NIPC 502 041 480, com sede na rua 
dos Vasos, n.º 5, Cruz d’Areia, freguesia de Leiria, Pousos Barreira e Cortes e 
concelho de Leiria. 

 
Delibera igualmente mandar emitir certidão comprovativa de que o projeto de 
arquitetura aprovado se encontra elaborado de modo a assegurar a constituição do 
regime de propriedade horizontal no edifício a construir, nos termos em que o mesmo 
se encontra elaborado. 
 
Mais delibera informar o requerente que o licenciamento da presente operação 
urbanística fica condicionada à apresentação, no prazo de seis meses a contar da data 
da notificação da presente decisão, dos projetos de especialidade aplicáveis, em 
condições de ser aceites, nos termos previstos no n.º 4 do artigo 20º do RJUE. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 
 
26. Req.º nº 1084/19, datado de 24/06/2019 - Proc.º n.º 93/19, datado de 13/03/2019 - N. 
Belchior, Lda. 

 
567 - Presente pedido com o registo n.º 1084/19, datado de 24/06/2019, relativo a 
construção de um edifício industrial, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial  
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da Marinha Grande sob o n.º 20498 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 
20366-P, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 93/19, com data de entrada de 13/03/2019, apresentado por N. Belchior, 
Lda, com o NIPC 500 200 157, com sede na AV. Vidreiro, n.º 45, Marinha Grande, freguesia 
e concelho da Marinha Grande, cujo processo foi aprovado em reunião de câmara de 
05/06/2019, a solicitar a aprovação da redução da área de construção, nos termos dos 
elementos entregues em aditamento; 
 
Presente informação técnica, datada de 26/06/2019, que atesta encontrar-se o processo, nos 
termos decorrentes do presente aditamento, 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, a alteração ao pedido de 
licenciamento relativo a construção de um edifício industrial, no prédio registado na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 20498 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo n.º 20366-P, da freguesia e concelho da Marinha 
Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 93/19, com data de entrada 
de 13/03/2019, apresentado por N. Belchior, Lda, com o NIPC 500 200 157, com sede na 
AV. Vidreiro, n.º 45, Marinha Grande, freguesia e concelho da Marinha Grande. 
 
Mais delibera 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 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. 

3.- 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. 
 
 
27. Req.º nº 963/19, datado de 31/05/2019 - Proc.º n.º 489/18, datado de 15/11/2018 - 
Sossego do Avozinho Lda 
 
568 - Presente pedido com o registo n.º 963/19, datado de 31/05/2019, relativo a legalização 
e demolição de edificações existentes, destinadas a armazém, sitas na rua de Leiria, na 
localidade do Boco, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha 
Grande sob o n.º 4883 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º2937, da freguesia 
de Vieira de Leiria e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 489/18, com data de entrada de 15/11/2018, apresentado por Sossego Do 
Avozinho Lda, com o NIPC 507 928 393, com sede no Lameiro, freguesia de Monte Real e  
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Carvide e concelho de Leiria, cujo projeto de arquitetura foi aprovado em reunião de câmara 
de 11/02/2019; 
 
Presente informação técnica, datada de 13/06/2019, que atesta encontrarem-se os projetos 
de especialidade apresentados em condições de serem aceites. 
 
Presente informação técnica, datada de 17/06/2019, que atesta encontrar-se o processo em 
condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23º 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 demolição de edificações existentes, destinadas a armazém, sitas na rua 
de Leiria, na localidade do Boco, no prédio registado na Conservatória do Registo 
Predial da Marinha Grande sob o n.º 4883 e inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo n.º2937, da freguesia de Vieira de Leiria e concelho da Marinha Grande, a que se 
reporta o processo de licenciamento n.º 489/18, com data de entrada de 15/11/2018, 
apresentado por Sossego Do Avozinho Lda, com o NIPC 507 928 393, com sede no 
Lameiro, freguesia de Monte Real e Carvide e concelho de Leiria. 
 
Mais delibera 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 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. 
3 – 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. 
4.- 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. 
 
 
28. Req.º nº 932/19, datado de 28/05/2019 - Proc.º n.º 262/18, datado de 09/07/2018 - 
Susana Biscaia Gonçalves e Venceslau Abreu Parreira 
 
569 - Presente processo camarário n.º 262/18, registado em 2018/07/09, apresentado por 
Susana Biscaia Gonçalves, com o NIF 175993530, e por Venceslau Abreu Parreira, com 
o NIF 116423609, residentes na Rua Professor Barbosa Soeiro, n.º 7, 1.º B, Lumiar, Lisboa, 
referente pedido de licenciamento de obra de construção de uma moradia e construção  
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de um muro, a erigir no prédio misto situado no Beco das Palheiras, lugar do Barqueiro, 
freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo n.º 1270 e na matriz predial rústica sob o artigo n.º 1176, descrito na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 3814, cujo projeto de 
arquitetura foi aprovado com condicionalismos na reunião de Câmara Municipal de 
2019/02/25. 
 
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 2019/05/10, 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 2018/10/30, quanto às condições a serem observadas 
na execução de berma/valeta e passeio. 
 
Presente aditamento à componente arquitetura apresentado a coberto do requerimento n.º 
932/18, registado em 20189/05/28, que, conforme parecer técnico datado de 2019/06/17, 
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: 
 
1- 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, 
pedido de licenciamento de obra de construção de uma moradia e construção de um 
muro, a erigir no prédio misto situado no Beco das Palheiras, lugar do Barqueiro, 
freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo n.º 1270 e na matriz predial rústica sob o artigo n.º 1176, descrito 
na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 3814, constante do 
processo camarário n.º 262/18, registado em 2018/07/09, cujo projeto de arquitetura foi 
aprovado com condicionalismos na reunião de Câmara Municipal de 2019/02/25, 
apresentado por Susana Biscaia Gonçalves, com o NIF 175993530, e por Venceslau 
Abreu Parreira, com o NIF 116423609, residentes na Rua Professor Barbosa Soeiro, n.º 
7, 1.º B, Lumiar, Lisboa. 
 
2- Informar que mantém a decisão de aceitar a cedência para domínio público da faixa 
de terreno com a área de 41,75 m2, situada ao longo da frente do prédio confinante 
com o Beco das Palheiras, conforme descrição e configuração constante da peça 
gráfica correspondente à “Planta de Implantação, Cedência e Arranjos Exteriores - 
Desenho n.º 02.03 de Março de 2019” entregue a coberto do requerimento n.º 932/19, 
registado em 2019/05/28, ficando a emissão da Autorização de Utilização, condicionada 
à apresentação da certidão emitida Conservatória do Registo Predial, devidamente 
atualizada. 
 
3- Informar os interessados do seguinte: 
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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 com 0.40m de largura, em calçada de calcário ou granito 
com dimensões de 0,10mx0,10mx0,10m, após execução de uma base em tout-venant 
com uma espessura mínima de 0,20m. A berma deverá ser executada de modo a fazer 
uma valeta suave com um fio de água ao meio da berma em calçada. 
e) De modo a dar continuidade aos materiais aplicados em passeios na rua, deverá ser 
executada 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  0,13 m (largura à 
vista) x 0,20m (altura) x 0,13m (largura da base).  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
29. Req.º nº 975/19, datado de 03/06/2019 - Proc.º n.º 245/18, datado de 28/06/2018 - 
Joaquim Sousa Silva 
 
570 - Presente pedido com o registo n.º 975/19, datado de 3/06/2019, relativo a 
licenciamento de construção de uma estação de lavagem de automóveis, no prédio 
registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 18168 e inscrito 
na matriz predial rústica sob o artigo n.º 4419, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a 
que se reporta o processo de licenciamento n.º 245/18, com data de entrada de 28/06/2018, 
apresentado por Joaquim Sousa Silva, com o NIF 129143600, residente na rua dos 
Outeirinhos, n.º 115, Engenho, freguesia e concelho da Marinha Grande. 
 
Presente informação técnica, datada de 7/06/2019, que atesta encontrarem-se os projetos de 
especialidade apresentados em condições de serem aceites. 
 
Presente informação técnica, datada de 25/06/2019, que atesta 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 
construção de uma estação de lavagem de automóveis, no prédio registado na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 18168 e inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo n.º 4419, da freguesia e concelho da Marinha  
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Grande, que se reporta ao processo de licenciamento n.º 245/18, com data de entrada 
de 28/06/2018, apresentado por Joaquim Sousa Silva, com o NIF 129143600, residente 
na rua dos Outeirinhos, n.º 115, Engenho, freguesia e concelho da Marinha Grande. 
 
Delibera, igualmente, aceitar a cedência para domínio público da área de 155,79 m2 
destinada a passeio e arruamento públicos, devendo, a pedido do requerente, ser 
emitida a respetiva certidão para se poder proceder à retificação do prédio no registo 
matricial e na Conservatória do Registo Predial. 
 
Mais delibera 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 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. 
3 – O pedido de emissão de alvará de utilização deverá ser instruído, para além dos 
elementos previstos na legislação aplicável, com o registo atualizado da Conservatória 
do Registo Predial do prédio, resultante da cedência para domínio público da parcela 
destinada a passeio e arruamento. 
4.- 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. 
 
 
30. Req.º nº 1078/19, datado de 21/06/2019 - Proc.º n.º 27/11, datado de 25/01/2011 - 
Chama de Sucesso - Comércio e Assistência Técnica de Gás, Lda. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“Pedi para explicar o que se passou. 
Entendi então que a empresa solicitou uma redução de 100 m3 para 49 m3 de gaz 
armazenado, e deste modo pagar uma taxa de “apenas” 3.675,00€ em vez de 15.000,00€. 
A Câmara devia estar preocupada em ajudar a crescer as empresas do nosso concelho. 
Este exemplo é revelador, obrigando a empresa a reduzir a sua capacidade, se não quer 
pagar 15.000€ 

Proponho que se reveja o RMEU rapidamente, para que todas as empresas de 
armazenamento de gaz, não sejam classificadas como postos de abastecimento.” 
 
571 - Presente pedido com o registo n.º 1078/19, datado de 21/06/2019, relativo a redução 
da capacidade de armazenamento de garrafas de GPL, de 100,0 m3 para 49,0 m3, no 
parque situado na rua Manuel Joaquim Afonso, no Lote 12 da Zona Industrial de Vieira de 
Leiria, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 
4545 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 4391, da freguesia e concelho da 
Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 27/11, com data de 
entrada de 25/01/2011, apresentado por Chama de Sucesso - Comércio e Assistência  
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Técnica de Gás, Lda., com o NIPC 508 536 812, com sede na rua Gago Coutinho e 
Sacadura Cabral, n.º 25 A, Vieira de Leiria, cujo processo foi aprovado em reunião de 
câmara de 5/02/2018; 
 
Presente informação técnica, datada de 24/06/2019, que atesta ser viável proceder à 
redução solicitada sem que da mesma resulte a necessidade de apresentação de novos 
elementos, passando a constar a capacidade agora solicitada no respetivo alvará de 
autorização de utilização e exploração, propondo a sua aprovação. 
 
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 redução da capacidade 
de armazenamento de garrafas de GPL, de 100,0 m3 para 49,0 m3, no parque situado 
na rua Manuel Joaquim Afonso, no Lote 12 da Zona Industrial de Vieira de Leiria, no 
prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 
4545 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 4391, da freguesia e concelho 
da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 27/11, com data 
de entrada de 25/01/2011, apresentado por Chama de Sucesso - Comércio e 
Assistência Técnica de Gás, Lda., com o NIPC 508 536 812, com sede na rua Gago 
Coutinho e Sacadura Cabral, n.º 25 A, Vieira de Leiria. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
31. Req.º nº 907/19, datado de 23/05/2019 - Proc.º n.º 496/18, datado de 21/11/2018 - 
Mário Carvalheiro da Cruz e Maria Cristina Guerra Luís da Cruz 
 
572 - Presente requerimentos n.º 2109/18, n.º 704/19 e n.º 907/19, registados em 
2018/11/21, 2019/04/16 e 2019/05/23, respetivamente, subscritos 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, constantes do processo 
camarário n.º 496/18, registado em 2018/11/21, referente a pedido de licenciamento de 
obra de construção de uma moradia e muros de vedação, 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 20470-P, descrito na Conservatória do Registo 
Predial da Marinha Grande sob o n.º 20351. 
 
Presente parecer técnico, datado de 2019/06/12, a indicar que os interessados, depois de 
regularmente notificados em fase de “Comunicação Para Aperfeiçoamento Do Pedido” pelo 
ofício n.º 401/19, datado de 2019/04/05, rececionado em 2019/04/10, e pelo ofício n.º 563/19, 
datado de 2019/05/20, rececionado em 2019/05/23, para, entre outros, apresentar peças 
escritas e gráficas contendo a indicação da dimensão dos muros a licenciar, representados 
na planta de implantação, bem como demonstrar a satisfação das condições descritas na 
alínea f) do n.º 1 do artigo 18.º do RMEUMMG, apresentam projeto em desconformidade 
com as normas regulamentares descritas.  
 
Após análise do projeto de arquitetura apresentado pelos requerimentos n.º 2109/18, 
n.º 704/19 e n.º 907/19, registados em 2018/11/21, 2019/04/16 e 2019/05/23, 
respetivamente, subscritos 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  
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Comércio, n.º 25, Carvide, Leiria, constantes do processo camarário n.º 496/18, 
registado em 2018/11/21, referente a pedido de licenciamento de obra de construção 
de uma moradia e muros de vedação, 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 20470-P, descrito na Conservatória do Registo Predial 
da Marinha Grande sob o n.º 20351, 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 regulamentar aplicável nomeadamente por o 
muro entre estremas, na parte confinante com a via pública, não observar as 
condições descritas na alínea f) do n.º 1 do artigo 18.º do Regulamento Municipal da 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande - RMEUMMG, conforme 
representado no “Corte A/B, desenho n.º 3B” apresentado a coberto do requerimento 
n.º 907/19, registado em 2019/05/23. 
 
Delibera ainda informar os interessados que o presente parecer poderá ser revisto 
com a apresentação de peças gráficas e escritas em conformidade com o conteúdo 
das “Comunicações Para Aperfeiçoamento Do Pedido” concretizadas pelo ofício n.º 
401/19, datado de 2019/04/05, rececionado em 2019/04/10, e pelo ofício n.º 563/19, 
datado de 2019/05/20, rececionado em 2019/05/23, transcrevendo-se: 
“Apresentação de peças escritas e gráficas contendo a indicação da dimensão dos 
muros a licenciar, representado na planta de implantação, bem como a representação 
gráfica dos muros demonstrativa das condições expressas na alínea f) do n.º 1 do 
artigo 18.º do Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do Município da 
Marinha Grande - RMEUMMG, transcrevendo-se: 

“Artigo 18.º 
Muros, vedações e respetivos alinhamentos 

 
1 – A construção de muros de vedação ou muros de suporte, junto das vias públicas, 
deve observar as seguintes características: 
a) Serem executados em alvenaria ou betão armado, rebocados e pintados; 
b) Não exceder a altura de 0,80m acima da cota dos passeios fronteiros ou dos 
arruamentos que os servem, sem prejuízo do previsto em Plano Municipal de 
Ordenamento do Território; 
c) Ao valor referido na alínea anterior, podem ainda elevar-se elementos gradeados, ou 
sebes vivas, desde que, no seu cômputo geral, não exceda o valor máximo de 1,50m; 
d) [Revogada]; 
e) No caso de o muro de vedação separar terrenos de cota diferentes, a altura é 
contada a partir da cota natural mais elevada; 
f) Pode aplicar-se para os muros entre estremas, na parte confinante com a via 
pública, o disposto nas alíneas b) e c), numa extensão de até 1,50 m a contar do limite 
ao espaço público; 
g) Em casos de colocação de contadores/quadros, os muros de vedação não podem 
ter altura superior a 1,50m acima da cota do passeio; 
h) As vedações de propriedades em estrutura amovível (rede metálica suportada por 
paus tratados ou prumos metálicos chumbados) não devem possuir uma altura 
superior a 2,00m. 
(...)” 
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Informa-se ainda que a Memória Descritiva e Justificativa do projeto deve ser revista 
assente no conteúdo da peça gráfica - “IMPLANTAÇÃO (PROJETO MURO FRONTAL)”, 
apresentada a coberto do requerimento registado sob o n.º 704/19, em 2019/4/16.” 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
32. Req.º nº 1952/18, datado de 29/10/2018 - Proc.º n.º 458/18, datado de 29/10/2018 - 
Artur da Silva Lopes de Almeida e Noémia Maria Marques Santiago 
 
573 - Presente pedido com o registo n.º 1952/18, datado de 29/10/2018, relativo a 
licenciamento de alterações em edifício existente e alteração de uso para “comércio ou 
serviços”, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o 
n.º 1597 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 1601, da freguesia de Vieira de 
Leiria e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 
458/18, com data de entrada de 29/10/2018, apresentado por Artur da Silva Lopes de 
Almeida e Noémia Maria Marques Santiago, portadores, respetivamente, do NIF 129 856 
843 e 129 856 851, residentes na rua da Serraria, n.º 66, Vieira de Leiria, freguesia de Vieira 
de Leiria e concelho da Marinha Grande, a solicitar a aprovação do projeto de arquitetura; 
 
Presente informação técnica, datada de 18/06/2019, que atesta não se encontrar o projeto 
de arquitetura em condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
NOTIFICAR os requerentes, Artur da Silva Lopes de Almeida e Noémia Maria Marques 
Santiago, portadores, respetivamente, do NIF 129 856 843 e 129 856 851, residentes na 
rua da Serraria, n.º 66, Vieira de Leiria, freguesia de Vieira de Leiria e concelho da 
Marinha Grande, 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-lhes 15 dias, antes de ser tomada a decisão final, para que estes refiram, 
por escrito, o que se lhes oferecer sobre a proposta de indeferimento, ao abrigo 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, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, do seu pedido, referente a alterações 
em edifício existente e alteração de uso para “comércio ou serviços”, no prédio 
registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 1597 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 1601, da freguesia de Vieira de Leiria 
e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 
458/18, com data de entrada de 29/10/2018, por violar o disposto no n.º 9 do artigo 5º 
do regulamento do PDM da Marinha Grande, por não assegurar no interior do prédio o 
n.º mínimo de lugares de estacionamento necessário para o uso que pretende. 
 
Mais deliberou informar existir uma discrepância entre a área delimitada e 
representada no projeto para o edifício e respetivo terreno e a correspondente 
descrição matricial, a qual deverá ser colmatada. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
33. Req.º nº 1021/19, datado de 12/06/2019 - Proc.º n.º 328/18, datado de 07/08/2018 - 
Sérgio Filipe Pedrosa Fazendeiro 
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574 - Presente processo camarário n.º 328/18, relativo ao pedido de licenciamento da obra 
de “Construção de habitação unifamiliar e muros de vedação”, a incidir sobre um prédio 
urbano sito no lugar de Ordem, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 7095 inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo n.º 13002, apresentado por Sérgio Filipe Pedrosa Fazendeiro, com o 
NIF 218731361, com residência em rua Fernando José Alvarez Baridó, n.º 32, lugar de 
Guarda Nova, freguesia e concelho de Marinha Grande, sobre o qual recaiu a deliberação 
camarária datada de 2018/12/10, que se transcreve: 
 
“Presente processo camarário n.º 161/85, em nome de Madaíl de Sousa, relativo ao 
licenciamento da Operação de Loteamento Urbano, levado a efeito sobre um prédio rústico 
sito no lugar de Guarda Nova, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 227, para o qual foi 
atribuído o Alvará de Loteamento Urbano n.º 28/1985, de 09/12/1985 a autorizar a 
constituição de 4 (quatro) lotes de terreno, numerados de 1 a 4, com as áreas de 640m2, 
993m2, 1637m2 e 2144m2. 
Presente requerimento n.º 1447/18, datado de 2018/08/07, constante do processo camarário 
n.º 328/18, subscrito por Sérgio Filipe Pedrosa Fazendeiro, com o NIF 218731361, 
residente em rua Fernando José Alvarez Baridó, n.º 32, lugar de Guarda Nova, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção 
de habitação unifamiliar e muros de vedação”, a incidir sobre um prédio urbano sito na 
travessa da Calçada e rua Fernando José Alvarez Baridó, no lugar de Guarda Nova, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, com a área de 507m2. 
Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2018/12/01, que refere que o projeto de 
arquitetura apresentado, não se encontra apto a merecer aprovação, visto a proposta de 
edificação de construção recair em prédio com a área de 507m2, correspondendo a parte da 
área do lote n.º 2, apresentando desconformidade na sua configuração de nos respetivos 
limites, face ao referido lote n.º 2 autorizado. 
Após a análise do pedido de licenciamento da obra de “Construção de habitação 
unifamiliar e muros de vedação”, a incidir sobre um prédio urbano sito na travessa da 
Calçada e rua Fernando José Alvarez Baridó, no lugar de Guarda Nova, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 7095, e inscrito na matriz sob o artigo número 13002, com a área de 
507m2, bem como do parecer técnico datado de 2018/12/01, a Câmara Municipal delibera 
notificar o requerente, nos termos dos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento 
Administrativo – CPA, para se pronunciar em sede de AUDIÊNCIA PRÉVIA, por escrito, no 
prazo de 15 dias, sobre o presente projeto de indeferimento da pretensão, nos termos do 
disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 24.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 da Edificação - RJUE, nomeadamente por violar normas 
legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes no Alvará de Loteamento 
Urbano n.º 28/1985, de 09/12/1985, ao propor a edificação de construção em prédio com a 
área de 507m2, correspondendo a parte da área do lote n.º 2, constituído através do Alvará 
de Loteamento urbano n.º 28/1985, de 09/12/1985, com a área de 993m2, apresentando 
ainda desconformidades na sua configuração de respetivos limites.” 
 
Presente requerimento com registo de entrada n.º 43/19, datado de 2019/01/10, pelo qual é 
solicitada a prorrogação de 60 dias para dar resposta à referida audiência prévia, alegando 
“(...) não ter sido possível em tempo útil reunir todos os documentos necessários relativos 
aos negócios jurídicos das propriedades envolvidas”, deferido por deliberação camarária 
datada de 2019/02/11. 
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Presente requerimento com registo de entrada n.º 1021/19, datado de 2019/06/12, a “(...) 
solicitar que o processo em causa fique a aguardar por dois anos, uma vez que se concluiu 
ser necessário alterar o loteamento no qual a propriedade está inserida, sendo 
completamente impossível desenvolver todo o processo em menos tempo, uma vez que terei 
de recorrer à via judicial, após várias tentativas de resolver amigavelmente esbarrei na 
intransigência dos outros proprietários dos destaques do loteamento. Sendo este o motivo 
deste pedido de prorrogação e também o motivo de atraso deste pedido.”. 
 
Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2019/06/13, a enquadrar devidamente 
o pedido e propondo o seu indeferimento, pelo facto do prazo de 15 dias inicialmente 
concedido já ter sido prorrogado por mais 60 dias e o prazo agora requerido de 2 anos 
exceder largamente o prazo máximo de 90 dias referido no n.º 1 do art. 128.º do Código do 
Procedimento Administrativo, que refere que “1 - Os procedimentos de iniciativa particular 
devem ser decididos no prazo de 90 dias, salvo se outro prazo decorrer da lei, podendo o 
prazo, em circunstâncias excecionais, ser prorrogado pelo responsável pela direção do 
procedimento, por um ou mais períodos, até ao limite máximo de 90 dias, mediante 
autorização do órgão competente para decisão final, quando as duas funções não coincidam 
no mesmo órgão.”     
 
Após a análise do pedido de prorrogação de prazo requerido pelo registo de entrada 
n.º 1021/19, datado de 2019/06/12, e tendo em consideração o parecer técnico datado 
de 2019/06/13 que sobre ele recaiu, a Câmara delibera INDEFERIR a prorrogação 
solicitada nos termos do n.º 1 do art. 128.º do Código do Procedimento Administrativo 
bem como o indeferimento do pedido de licenciamento da obra de “Construção de 
habitação unifamiliar e muros de vedação”, a incidir sobre um prédio urbano sito na 
travessa da Calçada e rua Fernando José Alvarez Baridó, no lugar de Guarda Nova, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 7095, e inscrito na matriz sob o artigo número 13002, 
com a área de 507m2, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 24.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 da 
Edificação - RJUE, nomeadamente por violar normas legais e regulamentares 
aplicáveis, designadamente as constantes no Alvará de Loteamento Urbano n.º 
28/1985, de 09/12/1985, ao propor a edificação de construção em prédio com a área de 
507m2, correspondendo a parte da área do lote n.º 2, constituído através do Alvará de 
Loteamento urbano n.º 28/1985, de 09/12/1985, com a área de 993m2, apresentando 
ainda desconformidades na sua configuração de respetivos limites. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
34. Req.º nº 1001/19, datado de 06/06/2019 - Proc.º n.º 201/19, datado de 06/06/2019 - 
Agostinho Teixeira Morgado 
 
575 - Presente requerimento, com registo de entrada n.º 1001/19, datado de 06/06/2019, 
apresentado por Agostinho Teixeira Morgado, com o NIF 178597490, representado por 
Daniela Filipa Costa Ferreira, com o NIF 246635223, com morada em Rua dos Carrascais, 
n.º 74, Vale da Gunha, Maceira, a solicitar a autorização de utilização para o edifício sito na 
Rua do Rio Velho, n.º 8, freguesia de Moita e concelho de Marinha Grande, cuja construção 
foi licenciada pela Câmara Municipal de Alcobaça no âmbito do processo camarário n.º 
1936/1992, subscrito por Agostinho Teixeira Morgado, titulada, pelo alvará de construção n.º 
2033/93, emitido em 17/11/1993 por aquela Autarquia. 
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Presente parecer técnico datado de 24/06/2019, 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 Rio Velho, n.º 8, freguesia 
de Moita e concelho de Marinha Grande, propriedade de gostinho Teixeira Morgado, 
com o NIF 178597490, representado por Daniela Filipa Costa Ferreira, com o NIF 
246635223, com morada em Rua dos Carrascais, n.º 74, Vale da Gunha, Maceiras, 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. 
 
 
35. E/5985/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de ramais domiciliários de gás natural - GALP ENERGIA 
 
576 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/5985/2019, datado de 
28/05/2019, referente ao pedido de ocupação da via pública, apresentado por GALP 
ENERGIA, com o NIPC 504499777, para abertura de vala para realização de trabalhos em 
subsolo, referentes à Execução de Ramais Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em 
Rua da Indústria e Rua Manuel Dinis Parreira, freguesia de Vieira de Leiria e concelho de 
Marinha Grande, num total de 8,00 metros. 
 
Presente parecer técnico da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 17/06/2019, sobre o 
assunto, bem como despacho proferido em 25/06/2019 pelo Sr. Vereador do Urbanismo, 
Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada pela Presidente 
da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, bem 
como o despacho proferido pelo do Sr. Vereador do Urbanismo, Planeamento e 
Ordenamento do Território, a Câmara Municipal delibera, nos termos do disposto na  
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alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 7.º do RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9/09: 
 
Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para abertura de 
8,00 metros de vala, para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução 
de Ramais Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Rua da Indústria e Rua 
Manuel Dinis Parreira, freguesia de Vieira de Leiria e concelho de Marinha Grande, 
com os seguintes condicionalismos: 
 

a) Os pavimentos devem ser repostos nas devidas condições; 
b) Considerando que, no âmbito de execução de obras de urbanização, o 

arruamento está a ser a ser alvo de execução de infraestruturas 
subterrâneas, e no final será realizada pavimentação da faixa de rodagem, 
não se vê inconveniente na execução dos ramais referidos, desde que os 
mesmos sejam realizados antes da pavimentação da faixa de rodagem. 

c) A reposição dos pavimentos deve ser executada com materiais de 
características e espessuras iguais às existentes, podendo a Câmara 
Municipal exigir a utilização de material de reposição novo, quando 
considere necessário.  

d) Os trabalhos de reposição devem incluir a remoção de todos os materiais 
não utilizados, terras sobrantes, entulhos e equipamentos provisórios, a 
reposição dos equipamentos, subterrâneos ou de superfície, ou construções 
afetados ou danificados e a reposição do pavimento retirado e/ou afetado 
pelo curso destes trabalhos; 

e) Para o efeito, deverão contactar previamente os serviços da Divisão de 
Infraestruturas e Serviços Urbanos, para acompanhamento da execução dos 
trabalhos. 

f)     Deverão, ainda, ser salvaguardadas todas as normas de segurança, quer de 
pessoas quer de bens, previstas nos artigos 85.º, 86.º, 87.º, 88.º e 89.º do 
RMEUMG - Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Município 
da Marinha Grande, em vigor, e demais legislação aplicável. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
36. E/6209/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de ramais domiciliários de gás natural - GALP ENERGIA 
 
577 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/6209/2019, datado de 
03/06/2019, referente ao pedido de ocupação da via pública, apresentado por GALP 
ENERGIA, com o NIPC 504499777, para abertura de vala para realização de trabalhos em 
subsolo, referentes à Execução de Ramais Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em 
Rua Augusto Oliveira Guerra, Rua do Caminho Funco, Rua dos Loureiros da Mata e 10 
de Junho, freguesia e concelho de Marinha Grande, num total de 13,50 metros. 
 
Presente parecer técnico da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 18/06/2019, sobre o 
assunto, bem como despacho proferido em 26/06/2019 pelo Sr. Vereador do Urbanismo, 
Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada pela Presidente 
da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017. 
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Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, bem 
como o despacho proferido pelo do Sr. Vereador do Urbanismo, Planeamento e 
Ordenamento do Território, a Câmara Municipal delibera, nos termos do disposto na 
alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 7.º do RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9/09: 
 
Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para abertura de 
13,50 metros de vala, para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução 
de Ramais Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Rua Augusto Oliveira 
Guerra, Rua do Caminho Funco, Rua dos Loureiros da Mata e 10 de Junho, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 
 

a) Os pavimentos devem ser repostos nas devidas condições; 
b) Considerando que, no âmbito de execução de obras de urbanização, o 

arruamento está a ser a ser alvo de execução de infraestruturas 
subterrâneas, e no final será realizada pavimentação da faixa de rodagem, 
não se vê inconveniente na execução dos ramais referidos, desde que os 
mesmos sejam realizados antes da pavimentação da faixa de rodagem. 

c) A reposição dos pavimentos deve ser executada com materiais de 
características e espessuras iguais às existentes, podendo a Câmara 
Municipal exigir a utilização de material de reposição novo, quando 
considere necessário.  

d) Os trabalhos de reposição devem incluir a remoção de todos os materiais 
não utilizados, terras sobrantes, entulhos e equipamentos provisórios, a 
reposição dos equipamentos, subterrâneos ou de superfície, ou construções 
afetados ou danificados e a reposição do pavimento retirado e/ou afetado 
pelo curso destes trabalhos; 

e) Para o efeito, deverão contactar previamente os serviços da Divisão de 
Infraestruturas e Serviços Urbanos, para acompanhamento da execução dos 
trabalhos. 

f)    Deverão, ainda, ser salvaguardadas todas as normas de segurança, quer de 
pessoas quer de bens, previstas nos artigos 85.º, 86.º, 87.º, 88.º e 89.º do 
RMEUMG - Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Município 
da Marinha Grande, em vigor, e demais legislação aplicável. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
37. Req.º nº 425/19, datado de 01/03/2019 - Proc.º n.º 187/2019, datado de 01/03/2019 - 
Arnaldo Domingues da Silva - Cabeça de Casal da Herança de 
 
578 - Presente pedido com o registo de entrada n.º 425/19, datado de 01-03-2019, 
apresentado por Orlanda da Encarnação Domingues da Silva e Lígia Paula Domingues da 
Silva, ambas herdeiras de Arnaldo Domingues da Silva, conforme habilitação de herdeiros 
que juntaram, residentes na Rua da Escola, n.º 8-A, Monte Redondo, Leiria e Rua do Pinhal, 
n.º 5, Sismaria, Monte Redondo, Leiria, respetivamente, em que é solicitada a emissão de 
parecer favorável, ao abrigo do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, de 02 de setembro, na redação 
da Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, à celebração de escritura pública de partilha de um 
prédio, de que resultará a constituição de compropriedade a favor das mesmas. 
 
 



 

Página 46 de 78 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 01/07/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
Presente parecer jurídico datado de 14-06-2019, informação dos serviços de fiscalização 
datada de 18-03-2019 e parecer dos serviços técnicos de gestão urbanística datado de 11-
06-2019, todos sobre o assunto. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido, com o registo de entrada n.º 425/19, datado de 
01-03-2019, apresentado por Orlanda da Encarnação Domingues da Silva e Lígia Paula 
Domingues da Silva, ambas herdeiras de Arnaldo Domingues da Silva, conforme 
habilitação de herdeiros que juntaram, residentes na Rua da Escola, n.º 8-A, Monte 
Redondo, Leiria e Rua do Pinhal, n.º 5, Sismaria, Monte Redondo, Leiria, 
respetivamente, em que é solicitada a emissão de parecer favorável, ao abrigo do 
artigo 54.º da Lei n.º 91/95, de 02 de setembro, na redação da Lei n.º 64/2003, de 23 de 
agosto, à celebração de escritura de partilha do prédio inscrito na matriz sob o n.º 
1194, com a área total de 2760 m2, que confronta a Norte com Joaquim Freitas 
Godinho Gomes dos Santos, a Sul com José Reis, a Nascente com Afonso de Sousa e 
a Poente com caminho, localizado nas Cumeiras, freguesia e Concelho da Marinha 
Grande e descrito como terra a pinhal e mato, bem como parecer jurídico datado de 
14-06-2019 e parecer técnico de 11-06-2019, ambos sobre o assunto e, concordando 
com os fundamentos de facto e de direito constantes dos mesmos, que aqui se dão 
por integralmente reproduzidos, cujo teor passa a fazer parte integrante da presente 
deliberação e que se anexam, delibera, ao abrigo do n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, 
de 02 de setembro, na redação da Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, emitir parecer 
favorável à celebração da referida escritura de partilha do mencionado prédio, de que 
resultará a constituição de compropriedade a favor das requerentes, por não se 
vislumbrar, na realização do referido negócio jurídico, qualquer fuga ao regime 
jurídico dos loteamentos urbanos, consagrado no Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 
dezembro, na redação do Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09 de setembro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
38. Req.º nº 147/19, datado de 24/01/2019 - Proc.º n.º 53/2019, datado de 24/01/2019 - 
Joaquim Marques da Silva e Arminda Davim da Silva 
 
579 - Presente pedido com o registo de entrada n.º 147/19, de 24-01-2019, apresentado por 
Pedro Miguel Fernandes da Mota e João Renato Vieira Reis, em representação de Joaquim 
Marques da Silva e e Arminda Davim da Silva, residentes na Rua do Outeiro Agudo, n.º 63, 
Antões, Louriçal, proprietários do prédio rústico sito no lugar de Fonte da Costeira, Garcia, 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande, em que é solicitada a emissão de parecer, por 
parte da Câmara Municipal, ao abrigo do n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, de 02 de 
setembro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, com vista à 
celebração de escritura de compra e venda, de que resultará a constituição de 
compropriedade. 
 
Presente parecer jurídico datado de 18-06-2019, informação dos serviços de fiscalização 
datada de 25-02-2019 e parecer dos serviços técnicos de gestão urbanística, datado de 07-
05-2019, todos sobre o assunto. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido, com o registo de entrada n.º 147/19, datado de 
24-01-2019, apresentado por Pedro Miguel Fernandes da Mota e João Renato Vieira 
Reis, em representação de Joaquim Marques da Silva e Arminda Davim da Silva, 
ambos residentes na Rua do Outeiro Agudo, n.º 63, Antões, Louriçal, proprietários do 
prédio rústico sito no lugar da Fonte, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, em  
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que é solicitada a emissão de parecer favorável, ao abrigo do n.º 1 do artigo 54.º da Lei 
n.º 91/95, de 02 de setembro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2003, de 23 de 
agosto, à celebração de escritura de compra e venda do prédio rústico descrito na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande, sob o n.º 13038 e inscrito na 
matriz sob o n.º 8324, bem como o parecer jurídico datado de 18-06-2019 e parecer 
técnico de 07-05-2019, ambos sobre o assunto e concordando com os fundamentos de 
facto e de direito constantes dos mesmos que aqui se dão por integralmente 
reproduzidos, cujo teor passa a fazer parte integrante da presente deliberação e que 
se anexam, delibera, ao abrigo do n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, de 02 de 
setembro, na redação da Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, emitir parecer favorável à 
celebração da referida escritura de compra e venda, de que resultará a constituição de 
compropriedade a favor da sociedade “Pedrodomus - Sociedade de Mediação 
Imobiliária, lda”, com sede social na Rua Alexandre Herculano, loja B, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande e a favor de Pedro Miguel Vieira Maria da Silva, residente 
na Rua dos Sabugueiros, n.º 4, Picassinos, da mesma Freguesia e Concelho, na 
proporção de metade para cada um, por não se vislumbrar, na realização do referido 
negócio jurídico, qualquer fuga ao Regime Jurídico dos Loteamentos Urbanos, 
consagrado no Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na redação do Decreto-Lei 
n.º 136/2014, de 09 de setembro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
39. Req.º nº 146/19, datado de 24/01/2019 - Proc.º n.º 52/2019, datado de24/01/2019 - 
Joaquim Marques da Silva e Arminda Davim da Silva 
 
580 - Presente pedido com o registo de entrada n.º 146/19, de 24-01-2019, apresentado por 
Pedro Miguel Fernandes da Mota e João Renato Vieira Reis, em representação de Joaquim 
Marques da Silva e Arminda Davim da Silva, residentes na Rua do Outeiro Agudo, n.º 63, 
Antões, Louriçal, proprietários do prédio rústico sito no lugar de Fonte da Costeira, Garcia, 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande, em que é solicitada a emissão de parecer, por 
parte da Câmara Municipal, ao abrigo do n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, de 02 de 
setembro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, com vista à 
celebração de escritura de compra e venda, de que resultará a constituição de 
compropriedade. 
 
Presente parecer jurídico datado de 17-06-2019, informação dos serviços de fiscalização 
datada de 25-02-2019 e parecer dos serviços técnicos de gestão urbanística, datado de 07-
05-2019, todos sobre o assunto. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido, com o registo de entrada n.º 146/19, datado de 
24-01-2019, apresentado por Pedro Miguel Fernandes da Mota e João Renato Vieira 
Reis, em representação de Joaquim Marques da Silva e Arminda Davim da Silva, 
ambos residentes na Rua do Outeiro Agudo, n.º 63, Antões, Louriçal, proprietários do 
prédio rústico sito no lugar de Fonte da Costeira, Garcia, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande, em que é solicitada a emissão de parecer, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
54.º da Lei n.º 91/95, de 02 de setembro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 
64/2003, de 23 de agosto, com vista à celebração de escritura de compra e venda do 
prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande, sob o 
n.º 12686 e inscrito na matriz sob o n.º 10655, bem como o parecer jurídico datado de 
17-06-2019 e parecer técnico de 07-05-2019, ambos sobre o assunto e, concordando 
com os fundamentos de facto e de direito constantes dos mesmos que aqui se dão por  
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integralmente reproduzidos, cujo teor passa a fazer parte integrante da presente 
deliberação e que se anexam, delibera, ao abrigo do n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, 
de 02 de setembro, na redação da Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, emitir parecer 
favorável à celebração da referida escritura de compra e venda do mencionada prédio, 
de que resultará a constituição de compropriedade a favor da sociedade “Pedrodomus 
- Sociedade de Mediação Imobiliária, lda”, com sede social na Rua Alexandre 
Herculano, loja B, Freguesia e Concelho da Marinha Grande e de Pedro Miguel Vieira 
Maria da Silva, residente na Rua dos Sabugueiros, n.º 4, Picassinos, da mesma 
Freguesia e Concelho, na proporção de metade para cada um, por não se vislumbrar, 
na realização do referido negócio jurídico, qualquer fuga ao Regime Jurídico dos 
Loteamentos Urbanos, consagrado no Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na 
redação do Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09 de setembro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
ATIVIDADE FÍSICA 
 
 

40. Admissão de candidaturas para atribuição de apoio ou benefícios a entidades de 
natureza desportiva 2019 
 
581 - 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. 
 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO 
TIPO DE 

CANDIDATURA 

E/4393/2019 Desporto C.ATLETISMO MARINHA GRANDE CONVIVIO DE ATLETISMO 1º CICLO Pontual 

E/4394/2019 Desporto C.ATLETISMO MARINHA GRANDE 14º CORTA MATO JOVEM Pontual 

E/4397/2019 Desporto C.ATLETISMO MARINHA GRANDE CONVIVIO BENJAMINS Pontual 

E/4557/2019 Desporto INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE CORRIDAS DA PRAIA Pontual 

E/6549/2019 Desporto JUDO CLUBE DA MARINHA GRANDE 

PARTICIPAÇÃO NAS TAÇAS DA 
EUROPA DE JUNIORES E 

ESTÁGIOS COMPETITIVOS 
INTERNACIONAIS EM JUDO 

Pontual 

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; 
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 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 CLASSIFICAÇÃO 

E/4393/2019 Desporto 
C.ATLETISMO MARINHA 

GRANDE 
CONVIVIO DE ATLETISMO 1º CICLO 30,0 

E/4394/2019 Desporto 
C.ATLETISMO MARINHA 

GRANDE 
14º CORTA MATO JOVEM 32,5 

E/4397/2019 Desporto 
C.ATLETISMO MARINHA 

GRANDE 
CONVIVIO BENJAMINS 30,8 

E/4557/2019 Desporto 
INDUSTRIAL DESPORTIVO 

VIEIRENSE 
CORRIDAS DA PRAIA 33,8 

E/6549/2019 Desporto 
JUDO CLUBE DA MARINHA 

GRANDE 

PARTICIPAÇÃO NAS TAÇAS DA EUROPA DE 
JUNIORES E ESTÁGIOS COMPETITIVOS 

INTERNACIONAIS EM JUDO 
32,8 

 
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 do MpM, Aurélio Ferreira e Mêlina Mira, 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. 
  
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a revisão 
do processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro  
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(DSAJAL 1211/17, de 4.08.2017) que alerta para o facto do normativo sobre o qual as 
candidaturas são apreciadas já não está actualizado.  
    
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 que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas. 
 
Somos incondicionalmente favoráveis 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 no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos. 
  
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 abster-nos nesta votação.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
41. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2019 - Judo 
Clube da Marinha Grande - Hadjime Happy Days 2019. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“Esta iniciativa é da maior relevância e merece ser apoiada.  
A associação diz que o orçamento é de 21.792,00€, pede apoio à Camara de 21.792,00€, e 
a atribuição é de 9.000,00€ - Qual o critério? 

O clube diz que o projeto iniciou em janeiro e termina este mês, no entanto só hoje 
vem à reunião a atribuição do apoio. Com uma decisão neste timing como é possível 
ao clube preparar devidamente esta ação? 

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.” 
 
582 - Presente deliberação, de 12 março 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 
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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/217/2019 506889955 
JUDO CLUBE DA MARINHA 

GRANDE 
HADJIME HAPPY DAYS 2019 31,0 

 
Presente informação com registo I/1285/2019, de 18 de maio, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Judo Clube da Marinha Grande preenche os requisitos previstos no art.º 
6.º do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para a organização e 
desenvolvimento de “HADJIME HAPPY DAYS 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/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 3 votos a favor, 2 votos contra dos Srs. 
Vereadores da CDU e 2 abstenções dos Srs. Vereadores do MpM. 
 
Os Srs. Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Mêlina Mira, 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. 
  
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a revisão 
do processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro 
(DSAJAL 1211/17, de 4.08.2017) que alerta para o facto do normativo sobre o qual as 
candidaturas são apreciadas já não está actualizado.  
    
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 que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas. 
 
Somos incondicionalmente favoráveis 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 no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos. 
  
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 abster-nos nesta votação.”  
 
 
Os Srs. Vereadores da CDU, Alexandra Dengucho e Álvaro Letra, proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“Tendo em conta que a candidatura do Judo Clube da Marinha Grande se encontra muito 
bem justificada, contempla, nomeadamente e entre outras, atividades no âmbito do 
Judo4ALL, que como sabemos se trata de um projeto inovador que visa trabalhar na área 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO VALOR 

E/217/2019 506889955 
JUDO CLUBE 
DA MARINHA 

GRANDE 

HADJIME HAPPY 
DAYS 2019 

31,0 2018/A/189 9.000,00€ 
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desportiva com a população com deficiência no Município da Marinha Grande promovendo a 
sua integração, contribuindo decisivamente para a melhoria da sua qualidade de vida, 
entendemos que o valor que foi solicitado por este clube deve ser atribuído na sua totalidade. 
Tendo em conta que em sede de reunião de Câmara a oposição não tem qualquer poder 
para alterar o valor que vem proposto pelo executivo permanente, o nosso voto contra 
pretendia fazer com que pudesse vir a nova reunião de Câmara cabimentado com o valor 
pedido pelo clube. 
De salientar que é nesta altura, na atribuição do apoio, no reconhecimento que é feito à 
atividade desta entidade, e das outras, que é feito o devido e prático apoio, e não só quando 
nos dispomos a, para efeitos de comunicação social, tirarmos muitas fotografias, com muito 
show-off. 
O apoio aos clubes e coletividades faz-se reconhecendo a mais-valia das suas candidaturas, 
a mais-valia do serviço público que nos prestam e que a Câmara pode traduzir apoiando-as 
condignamente. 
O nosso voto contra pretende alertar para esta necessidade e sensibilizar os decisores 
políticos, neste caso a Sr.ª Presidente e a Sr.ª Vereadora com o pelouro, para que, enquanto 
não houver um novo regulamento que, por proposta da oposição, felizmente já se encontra a 
ser trabalhado, olhe para, neste caso concreto, a nossa população deficiente e para a mais-
valia que este projeto, Judo4ALL, lhes pode proporcionar.” 
 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra proferiu a seguinte declaração de voto: 
“Não concordo com as afirmações da Vereadora Alexandra. Somos o Município que mais 
apoia o associativismo e que o valoriza. 
O ano passado, 2018, disponibilizámos 1 milhão e 300 mil euros para apoios. 
Reconhecemos o valor deste projeto, e não só atribuímos esta verba dos 9.000€ como 
apoiámos sempre este projeto com toda a logística necessária, nomeadamente com a 
disponibilização do transporte dos alunos para as sessões semanais.” 
 
 
Esta declaração de voto foi subscrita pelo Sr. Vereador Carlos Caetano e pela Sr.ª 
Presidente, que acrescentou o seguinte: 
“Reconhecendo que este é um dos bons exemplos da inclusão dos jovens da APPACDM 
num projeto do Judo, que acreditamos venha a ter no próximo ano continuidade no seu 
desenvolvimento, e que se trata da aquisição de material para o mesmo, entendemos não 
retirar o ponto para que o apoio possa ser atribuído nesta data e assegurarmos que no 
próximo ano letivo possa já estar assegurada a aquisição dos bens materiais para os quais 
foi solicitado o apoio. 
O nosso reconhecimento por este projeto do Judo revela-se ainda no ponto seguinte, no 
apoio de mais 3.000€ a este Clube, o que nesta data perfaz uma atribuição de 12.000€. 
Sentimos, por isso, que continuamos a apoiar devidamente os nossos clubes.”   
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
42. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2019 - Judo 
Clube da Marinha Grande - Participação nas Taças da Europa de Juniores e Estágios 
competitivos internacionais. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“Esta iniciativa é da maior relevância e merece ser apoiada.  
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A associação diz que o orçamento é de 10.820,00€, pede apoio à Câmara de 10.820,00€, e 
a atribuição é de 3.000,00€ - Qual o critério? 

O clube diz que a participação neste evento começa na próxima segunda-feira, no 
entanto só hoje vem à reunião a atribuição do apoio. Com uma decisão neste timing 
como é possível ao clube preparar devidamente a presença nestes eventos? 

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.” 
 
583 - 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 
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/6549/2019 506889955 
JUDO CLUBE DA 

MARINHA GRANDE 

PARTICIPAÇÃO NAS TAÇAS DA 
EUROPA DE JUNIORES E ESTÁGIOS 

COMPETITIVOS INTERNACIONAIS 
32,8 

 
Presente informação com registo I/1283/2019, de 18 de maio, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Judo Clube da Marinha Grande preenche os requisitos previstos no art.º 
6.º do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para a “PARTICIPAÇÃO 
NAS TAÇAS DA EUROPA DE JUNIORES E ESTÁGIOS COMPETITIVOS 
INTERNACIONAIS”. 
 
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; 
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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:  
 

 
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 do MpM, Aurélio Ferreira e Mêlina Mira, 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. 
  
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a revisão 
do processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro 
(DSAJAL 1211/17, de 4.08.2017) que alerta para o facto do normativo sobre o qual as 
candidaturas são apreciadas já não está actualizado.  
    
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 que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas. 
 
Somos incondicionalmente favoráveis 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  

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO VALOR 

E/6549/2019 506889955 
JUDO CLUBE 
DA MARINHA 

GRANDE 

PARTICIPAÇÃO NAS 
TAÇAS DA EUROPA DE 
JUNIORES E ESTÁGIOS 

COMPETITIVOS 
INTERNACIONAIS 

32,8 2018/A/189 3.000,00€ 
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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 no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos. 
  
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 abster-nos nesta votação.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
43. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2019 - 
Industrial Desportivo Vieirense - Corridas da praia 
 
A Sr.ª Vereadora Mêlina Mira comunicou 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 da secção de patinagem do Industrial Desportivo Vieirense. 
 
A Sr.ª Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do mencionado 
Código. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“Esta iniciativa é da maior relevância e merece ser apoiada.  
A associação diz que o orçamento é de 2.500,00€, pede apoio à Câmara de 2.500,00€, e a 
atribuição é de 1.000,00€ - 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.” 
 
584 - 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 
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/4557/2019 501254242 
INDUSTRIAL DESPORTIVO 

VIEIRENSE 
CORRIDAS DA PRAIA 33,8 
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Presente informação com registo I/1279/2019, de 18 de maio, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Industrial Desportivo Vieirense preenche os requisitos previstos no art.º 
6.º do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para a organização do 
evento designado por “CORRIDAS DA PRAIA”. 
 
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:  
 

 
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 1 abstenção do Sr. 
Vereador do MpM, Aurélio Ferreira, que proferiu 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. 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO VALOR 

E/4557/2019 501254242 
INDUSTRIAL 

DESPORTIVO 
VIEIRENSE 

CORRIDAS DA 
PRAIA 

33,8 2018/A/189 1.000,00€ 
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Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a revisão 
do processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro 
(DSAJAL 1211/17, de 4.08.2017) que alerta para o facto do normativo sobre o qual as 
candidaturas são apreciadas já não está actualizado.  
    
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 que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas. 
 
Somos incondicionalmente favoráveis 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 no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos. 
  
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 abster-nos nesta votação.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO   

 
 
44. Admissão de candidaturas para atribuição de apoio ou benefícios a entidades de 
natureza social 
 
 
585 - 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 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 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Mêlina Mira, 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. 
  
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a revisão 
do processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro  
 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO 
TIPO DE 

CANDIDATURA 

E/4015/2019 Social 
Corpo Nacional de Escutas (CNE) - 
Agrupamento 36- Marinha Grande 

Picos de Europa'2019- Na 
descoberta de Pelágio das Astúrias! 

Pontual 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 
ADMITIDO / 
EXCLUÍDO 

E/4015/2019 Social 
Corpo Nacional de Escutas 
(CNE) - Agrupamento 36- 

Marinha Grande 

Picos de Europa'2019- Na 
descoberta de Pelágio das 

Astúrias! 
25,6 Admitido 
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(DSAJAL 1211/17, de 4.08.2017) que alerta para o facto do normativo sobre o qual as 
candidaturas são apreciadas já não está actualizado.  
    
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 que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas. 
 
Somos incondicionalmente favoráveis 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 no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos. 
  
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 abster-nos nesta votação.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
45. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza social em 2019 - 
Associação Protetora de Animais da Marinha Grande - Proteção, defesa e auxílio de 
animais abandonados, negligenciados e/ou carenciados. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“Esta iniciativa é da maior relevância e merece ser apoiada.  
A associação diz que o orçamento é de 63.000,00€, pede apoio à Câmara de 31.500,00€, e 
a atribuição é de 6.000,00€ - 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.” 
 
586 - 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 definição  
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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/8953/2018 506924211 
Associação Protetora de 

Animais da Marinha 
Grande 

Proteção, defesa e auxílio de 
animais abandonados, 

negligenciados e/ou carenciados 
35,9 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/1069/2019, de 20 de maio, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Associação Portuguesa de Deficientes preenche os requisitos previstos no 
art.º 6.º do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para o Plano de 
Atividades 2019, para Proteção, defesa e auxílio de animais abandonados, negligenciados 
e/ou carenciados. 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 o) 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:  
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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 do MpM, Aurélio Ferreira e Mêlina Mira, 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. 
  
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a revisão 
do processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro 
(DSAJAL 1211/17, de 4.08.2017) que alerta para o facto do normativo sobre o qual as 
candidaturas são apreciadas já não está actualizado.  
    
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 que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas. 
 
Somos incondicionalmente favoráveis 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 no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos. 
  
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 abster-nos nesta votação.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/8953/2018 506924211 

Associação 
Protetora de 
Animais da 

Marinha Grande 

Proteção, defesa e 
auxílio de animais 

abandonados, 
negligenciados 

e/ou carenciados 

35,9 pontos 2018/A/89 6.000€ 
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46. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza social em 2019 - 
Associação Portuguesa de Deficientes – Plano de Atividades 2019. 
 
Processo retirado da ordem do dia, por se encontrar em falta um relatório. 
 
 
47. 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. 
 
Processo retirado da ordem do dia, por dotação insuficiente. 
 
 
48. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza social em 2019 - 
Associação Novo Olhar II – Funcionamento do Centro Sócio Sanitário Porta Azul + 
Loja Social. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“Esta iniciativa é da maior relevância e merece ser apoiada.  
A associação diz que o orçamento é de 37.820,00€, pede apoio à Câmara de 37.820,00€, e 
a atribuição é de 20.000,00€ - 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.” 
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram ainda o seguinte: 
“Sobre os CRITERIOS ao apoio a entidades sociais, e analisando apenas as candidaturas 
destas quatro instituições que se candidataram aos apoios, podemos concluir que os apoios 
concedidos em termos percentuais são os seguintes: duas delas à volta de 20%; uma com 
53% e outra com 89%. 
É significativo do rigor e discricionariedade que existe nesta câmara.”  
 
 
587 - 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 pontual:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/9159/2018 510280013 Associação Novo Olhar II 
Funcionamento do Centro 

Sócio Sanitário Porta 
Azul+ Loja Social. 

36,3 pontos 

 



 

Página 64 de 78 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 01/07/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
Presente informação com n.º de registo I/968/2019, de 07 de maio, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Associação Novo Olhar II preenche os requisitos previstos no art.º 6.º do 
Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para o Funcionamento do Centro 
Sócio Sanitário Porta Azul+ Loja Social. 
 
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:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/9159/2018 510280013 
Associação 

Novo Olhar II 

Funcionamento do 
Centro Sócio 

Sanitário Porta 
Azul+ Loja Social. 

36,3 pontos 2018/A/89 20.000€ 

 
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 do MpM, Aurélio Ferreira e Mêlina Mira, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
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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. 
  
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a revisão 
do processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro 
(DSAJAL 1211/17, de 4.08.2017) que alerta para o facto do normativo sobre o qual as 
candidaturas são apreciadas já não está actualizado.  
    
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 que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas. 
 
Somos incondicionalmente favoráveis 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 no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos. 
  
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 abster-nos nesta votação.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
49. Protocolo de Cooperação Rede Local de Prevenção da Violência ao Longo do Ciclo 
da Vida-Concelho de Marinha Grande. 
 
588 - Considerando que a violência doméstica e familiar envolvendo crianças, adolescentes, 
adultos e idosos constitui uma violação dos direitos humanos e das liberdades fundamentais 
e é uma ofensa à dignidade humana, limitando o reconhecimento e exercício desses 
mesmos direitos e liberdades. 
 
Considerando que a prevenção e intervenção em relação a esta problemática terá que ter 
em conta a mobilização da sociedade, a fim de redefinir muitos dos seus processos a nível 
cultural, social, económico e político. 
 
Considerando que foram constituídas as Equipas de Prevenção da Violência em Adultos 
(EPVA), no âmbito do Ministério da Saúde, que operacionalizam um modelo de intervenção  
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integrada sobre a violência interpessoal ao longo do ciclo de vida, com a designação de 
Ação de Saúde sobre Género, Violência e Ciclo de Vida. 
 
Considerando que, as EPVA têm como principal objetivo, prestar apoio de consultadoria às 
equipas de saúde familiar (médicos e enfermeiros), com utentes e agregados familiares em 
contextos de violência (suspeitas ou confirmadas), assim como estabelecer a colaboração 
com outros projetos e recursos comunitários que contribuam para a prevenção e 
acompanhamento dos casos. 
 
Considerando que a violência interpessoal, em contexto doméstico ou familiar, implica ter 
conceitos claros e uniformes para procedimentos de cooperação e intervenção integrada e 
complementar a nível dos vários subsistemas (modelo ecológico), foi proposto pelo ACeS 
Pinhal/ ARS Centro estabelecer um Protocolo de Constituição da Rede de Parceiros do 
Concelho da Marinha Grande, de forma a capacitar os profissionais envolvidos e a 
reorganizar recursos. 
 
Considerando que a definição e implementação de estratégias que possam contribuir, na 
área da violência, para “quebrar o ciclo de violência” e para uma maior eficácia na prevenção 
e intervenção, constituem as linhas orientadoras desta Rede de Parceiros.  
 
Para isto, considera-se fundamental partilhar saberes, de forma a promover um maior 
investimento na melhoria das competências dos técnicos que trabalham nos vários serviços 
da comunidade onde esta problemática é abordada, pretende-se assim:  

 Criar um espaço de encontro periódico como ponto de partida para a informação e 
formação, apoio consultivo e reforço dos laços entre os profissionais da comunidade;  

 Potenciar os recursos existentes na comunidade, promovendo um trabalho em rede;  

 Envolver parceiros locais, distritais ou regionais, que possam fazer um 
acompanhamento de proximidade às vítimas e aos agressores, articulando entre si o 
processo de intervenção;  

 Criar um circuito de referenciação e articulação entre as diferentes entidades e 
profissionais envolvidos; 

 Avaliar as necessidades e definir estratégias para a prevenção e/ou intervenção 
precoce em contextos de violência familiar;  

 Contribuir para o cumprimento das medidas constantes no Plano de Ação para a 
Prevenção e o Combate à Violência Contra as Mulheres e à Violência Doméstica 
2018-2021, integrado na Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não 
Discriminação 2018-2030, sob a coordenação da Comissão para a Cidadania e a 
Igualdade de Género e em cooperação com esta entidade;  

 Promover iniciativas (encontros, ações de sensibilização/formação, publicações...) 
como forma de complementar a formação dos profissionais; 

 Sensibilizar e informar a população em geral e divulgar a rede. 
 
Considerando que o Município dispõe de atribuições na área da saúde, nos termos da alínea 
g), do n.º 2, do artigo 23.º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e que compete à Câmara 
Municipal colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em parceria 
com entidades da administração central, conforme alínea r), n.º 1, do artigo 33.º do mesmo 
diploma legal. Como tal e através da presente minuta do Protocolo de parceria a celebrar a 
28 de junho de 2019, com a Rede Local de Prevenção da Violência ao Longo do Ciclo da 
Vida, enquanto parceiros, propõe-se definir e implementar estratégias de prevenção e 
intervenção na área da violência doméstica e familiar, ao longo do ciclo da vida no município 
da Marinha Grande. 
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Assim, a Câmara Municipal ao abrigo das atribuições e competência conferida pela 
alínea e), do n.º 2, do artigo 23.º e alínea r), do n.º 1, do art.º 33.º, do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibera 
aprovar o protocolo de Cooperação da Rede de Local de Prevenção ao Longo do Ciclo 
de Vida Concelho de Marinha Grande. 
 
Mais delibera ainda ratificar a assinatura do protocolo de parceria celebrado no dia 28 
de junho de 2019. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 
 

50. Transferência habitacional do inquilino da atual fração sita na Avenida da 
Liberdade, Bloco M, 2.º frt esq para a fração sita na Rua António Lopes, n.º 18, 
Camarnal - Marinha Grande, por agravamento das condições de habitabilidade. 

 
589 - Presente informação n.º 1357 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania – D.D.C.- 
datada de 26 de junho de 2019, a propor a transferência habitacional do arrendatário em 
causa, por falta de condições de habitabilidade, agravadas pela passagem do Leslie em 
outubro do ano transato.  
 
Considerando que aliado ao agravamento das condições de habitabilidade do fogo em 
questão, a composição do agregado familiar sofreu alterações, com o nascimento de mais 
uma filha, e com isto a tipologia do fogo deixou de ser a mais adequada.  
 
Considerando que o inquilino se encontra desempregado e que o agregado não reúne 
condições financeiras que lhes permitam arrendar habitação no mercado de arrendamento 
livre.  
 
 Considerando que nos termos da alínea 1) do artigo 25.º do Regulamento de atribuição, de 
gestão e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, publicado em 
Diário da República, 2.ª série — N.º 1 — 2 de janeiro de 2018, o inquilino reúne critérios que 
lhe confere o direito à transferência de habitação;  
 
Considerando que existe uma habitação social disponível sita na Rua António Lopes, n.º18, 
Camarnal- Marinha Grande, que apresenta as condições necessárias de habitabilidade e de 
tipologia adequada.  
 
Considerando por último que o inquilino já visitou a habitação anteriormente referida e que 
inclusivamente manifestou interesse na mesma, ora pelas condições da habitação, ora pela 
localização geográfica. 
 
Somos de propor a transferência deste agregado familiar para a fração sita na Rua António 
Lopes, n.º18, Camarnal. 
 
Mais se propõe a aprovação da minuta de contrato de arrendamento apoiado e a 
consequente atualização do valor da renda a pagar, nos termos do Regime de Arrendamento 
Apoiado e que com base nos rendimentos apresentados será de 31,76€ (trinta e um euros e 
setenta e seis cêntimos) mensais. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, delibera no uso de competência prevista 
na alínea ee) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com 
a alínea a) do n.º 5 do artigo 16.º -A da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua  
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redação atual e com o artigo 25.º do Regulamento Municipal de Atribuição e de 
Utilização das Habitações Sociais do Município da Marinha Grande, ainda em vigor, 
autorizar a transferência do agregado familiar, do Bloco M, 2.º FRT ESQ, na Avenida da 
Liberdade, para a fração correspondente à Rua António Lopes, n.º18, Camarnal. 
 
Mais delibera aprovar a presente minuta de contrato de arrendamento e que o valor de 
renda a aplicar com base nos rendimentos atuais do agregado familiar, no valor de 
31,76€ (trinta e um euros e setenta e seis cêntimos) entre em vigor a partir de 1 de 
setembro de 2019. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 
 
 

51. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2019 - 
Associação Casa d´árvore-ABCNatur Projeto “Histórias ao Luar” 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“Esta iniciativa é da maior relevância e merece ser apoiada.  
A associação apresentou a candidatura em setembro do ano passado e diz que estas 
iniciativas são às sexta-feiras de julho, ou seja na próxima sexta-feira. Só hoje vem à reunião 
a atribuição do apoio. Com uma decisão neste timing como é possível à associação preparar 
devidamente estes eventos? 

A associação diz que o orçamento é de 850,00€, pede apoio à Câmara de 350,00€, e a 
atribuição é de… 500,00€. Vejam só este caso, que é digno de registo e paradigmático 
da desorientação na análise dos critérios usados por este executivo permanente. Ou 
seja, só precisam de apoio da Camara de 350€, mas a Câmara, achou que é pouco e 
que a associação tem de precisar de mais e então decide atribuir 500,00€ !!! 
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.” 
 
590 - Presente deliberação de 20 de maio 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/8972/2018, de 
28 de setembro 

de 2018 
510866883 

Associação Casa 
d`Árvore - ABC Natur 

Projeto Histórias ao Luar 40,3 pontos 
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Presente informação com n.º de registo I/1116/2019 de 23 de maio, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Associação Casa d`Árvore - ABC Natur preenche os requisitos previstos 
no art.º 6.º do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para o Projeto 
Histórias ao Luar. 
 
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/168; 
 
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 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Mêlina Mira, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/8972/2018, 
de 28 de 

setembro de 
2018 

510866883 
Associação Casa 

d`Árvore - ABC Natur 

Projeto Histórias 
ao Luar 

40,3 pontos 2018/A/168 500,00 
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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. 
  
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a revisão 
do processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro 
(DSAJAL 1211/17, de 4.08.2017) que alerta para o facto do normativo sobre o qual as 
candidaturas são apreciadas já não está actualizado.  
    
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 que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas. 
 
Somos incondicionalmente favoráveis 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 no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos. 
  
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 abster-nos nesta votação.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
52. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2019 - 
Associação Casa d´árvore-ABCNatur Atividade anual da Escola da Mata-Escola 
Comunitária na Natureza 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“Esta iniciativa é da maior relevância e merece ser apoiada.  
A associação diz que o orçamento é de 12.300,00€, pede apoio à Câmara de 2.500,00€, 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.” 
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591 - 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:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/9012/2018, de 
28 de setembro de 

2018 
510866883 

Associação Casa d`Árvore - 
ABC Natur 

Atividade anual da 
Escola da Mata-

Escola Comunitária 
na Natureza 

39,1 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/1076/2019 de 21 de maio, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Associação Casa d`Árvore - ABC Natur preenche os requisitos previstos 
no art.º 6.º do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para a Atividade 
anual da Escola da Mata-Escola Comunitária na Natureza. 
 
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/168; 
 
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  
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Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, 
delibera conceder o seguinte apoio financeiro:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/9012/2018, de 
28 de setembro 

de 2018 
510866883 

Associação Casa 
d`Árvore - ABC 

Natur 

Atividade anual da 
Escola da Mata-

Escola Comunitária 
na Natureza 

39,1 pontos 2018/A/168 2.000,00€ 

 

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 do MpM, Aurélio Ferreira e Mêlina Mira, 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. 
  
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a revisão 
do processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro 
(DSAJAL 1211/17, de 4.08.2017) que alerta para o facto do normativo sobre o qual as 
candidaturas são apreciadas já não está actualizado.  
    
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 que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas. 
 
Somos incondicionalmente favoráveis 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 no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos. 
  
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 abster-nos nesta votação.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
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53. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2019 – Área 
cultural - Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio - Organização do 41º encontro 
de folclore 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“Esta iniciativa é da maior relevância e merece ser apoiada.  
A associação diz que o orçamento é de 3.350,00€, pede apoio à Câmara de 3.350,00€, e a 
atribuição é de 3.000,00€ - 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.” 
 
592 - 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 pontual:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/1451/2019, 
de 6 de 

fevereiro de 
2019 

501056467 
Sociedade de 

Instrução e Recreio 1º 
de maio 

Organização do 41º 
Encontro de Folclore 

35,6 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/1118/2019 de 23 de maio, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Sociedade de Instrução e Recreio 1º de maio preenche os requisitos 
previstos no art.º 6.º do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para a 
Organização do 41º Encontro de Folclore. 
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/168; 
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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:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/1451/2019, de 
6 de fevereiro 

de 2019 
501056467 

Sociedade de 
Instrução e 

Recreio 1º de 
maio 

Organização do 
41º Encontro de 

Folclore 
35,6 pontos 2018/A/168 3.000,00€ 

 
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 do MpM, Aurélio Ferreira e Mêlina Mira, 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. 
  
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a revisão 
do processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro 
(DSAJAL 1211/17, de 4.08.2017) que alerta para o facto do normativo sobre o qual as 
candidaturas são apreciadas já não está actualizado.  
    
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 que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas. 
 
Somos incondicionalmente favoráveis 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  
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que queremos para o nosso concelho, continuamos a insistir na subjectividade e no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos. 
  
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 abster-nos nesta votação.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
54. Casa da Cultura Teatro Stephens - Pedido de cedência para o dia 22 de junho 
apresentado pelo Sport Operário Marinhense. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho e o Sr. Vereador Aurélio Ferreira comunicaram o 
seu impedimento, nos termos do previsto no artigo 69.º, n.º 1, alínea a), do Código do 
Procedimento Administrativo, uma vez que fazem parte dos órgãos sociais do Sport Operário 
Marinhense.  
 
A Sr.ª Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do mencionado 
Código. 
 
 
593 - Presente pedido apresentado pela Direção do Sport Operário Marinhense com o n.º de 
registo E/5651/2019 de 17 de maio, em que é solicitada à Câmara Municipal a cedência a 
título gratuito da Casa da Cultura Teatro Stephens bem como, técnicos de luz e som e 
pessoal de sala, para realização do espetáculo de final de ano do Departamento de Música 
da Escola daquela instituição, a realizar no dia 22 de junho. 
 
Presente igualmente a Informação Técnica com referência I/1261/2019 na qual é feito o 
enquadramento do pedido face à legislação aplicável (cfr. anexo) e à programação prevista. 
 
Considerando que o Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios ou Benefícios e 
Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, designadamente no 
artigo 8.º n.º 2 alínea c), prevê que “o programa de apoio pode assumir, designadamente, um 
dos seguintes tipos: … Cedência de instalações e espaços físicos.”. 
 
Considerando que esta cedência pode ocorrer desde que se mostrem cumpridos os 
restantes condicionantes deste regulamento, expressos designadamente nos artigos 5.º e 6.º 
o que acontece no caso em apreço. 
 
Considerando que de acordo com n.ºs 2 e 3 do artigo 7.º do Regulamento de Funcionamento 
e Utilização da Casa da Cultura Teatro Stephens a programação de atividades desta sala de 
espetáculos pode incluir eventos propostos e organizados por entidades exteriores desde 
que aprovados pela autarquia.  
 
Considerando que a referida aprovação depende da verificação dos pressupostos referidos 
no n.º 4 do artigo 7.º ou seja “A realização dos eventos propostos por entidades exteriores 
está dependente das caraterísticas e objetivos das ações propostas, do seu interesse  
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cultural, cívico ou outro, da capacidade de resposta dos meios técnicos instalados e da 
adaptabilidade do espaço”. No caso em análise consideramos que o interesse cultural está 
acautelado na medida em que através da atividade proposta, são prosseguidos fins culturais 
e pedagógicos com os quais a autarquia certamente se identifica. Com este espetáculo 
pretende-se dar a conhecer à comunidade marinhense a atividade prosseguida pelo Sport 
Operário Marinhense, na área do ensino da música, e possibilitar assim o espetáculo com a 
participação das crianças e jovens que frequentam o departamento de música daquela 
associação.  
 
Considerando que a cedência da utilização da Casa da Cultura está prevista no 
Regulamento de Funcionamento e Utilização da Casa da Cultura Teatro Stephens 
designadamente nos artigos 5.º, 7.º, 8.º, 12.º a 14.º não havendo motivos que justifiquem o 
seu indeferimento.  
 
Considerando que ao abrigo do artigo 14.º n.º 3 alínea b) do Regulamento e Tabela de Taxas 
do Município da Marinha Grande: “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, com sede no 
concelho da Marinha Grande, relativamente aos atos, factos ou atividades que se destinem 
diretamente à prossecução dos seus fins estatutários”, estão isentas do pagamento de taxas, 
o que se aplica ao caso. 
 
Considerando que a data de realização do espectáculo, prevista para o dia 22 de junho de 
2019, não era passível de deliberação antecipada da Câmara Municipal. 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande analisou a proposta e delibera, ao abrigo da 
alínea b) do n.º 3 do artigo 14.º do Regulamento e Tabela de Taxas do Município da 
Marinha Grande, isentar o Sport Operário Marinhense do pagamento da taxa de 
utilização da Casa da Cultura. 
 
Mais delibera, ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, conjugada com a alínea c) do n.º 2 do artigo 8º do Regulamento Municipal 
de Atribuição de Apoios ou Benefícios e Entidades de Natureza Social, Cultural, 
Desportiva, Recreativa ou Outra e com a alínea c) do artigo 6.º do Regulamento de 
Funcionamento e Utilização da Casa da Cultura – Teatro Stephens, ceder a sua 
utilização ao Sport Operário Marinhense no dia 22 de junho de 2019, para realização do 
espetáculo do Departamento de Música, cujo apoio em espécie foi orçamentado em 
cerca de 600,00€ (custos com o pessoal de apoio à sala e técnicos de som e 
luminotecnia). 
 
Delibera que esta cedência é ainda efetuada nas seguintes condições: 
- A Direção do Sport Operário Marinhense fica responsável pelo eventual pagamento 
de direitos de autor devidos à respetiva Sociedade Portuguesa de Autores remetendo 
ao município a respetiva autorização de modo a que possa ser solicitada à IGAC – 
Inspeção Geral das Atividades Culturais a licença de representação; 
- A Direção do Sport Operário Marinhense fica responsável pela exploração da 

bilheteira para este espetáculo devendo para o efeito elaborar os bilhetes conforme 
modelo a facultar pelo Município; 

- A Direção do Sport Operário Marinhense deve garantir o cumprimento das 
obrigações de utilizador previstas no artigo 17.º do Regulamento de Funcionamento e 
Utilização da Casa da Cultura Teatro Stephens. 
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Por último delibera ratificar os termos da cedência à data anterior ao espetáculo. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.  
 
 
55. Proposta de fixação de preço de bilhete para o espetáculo a decorrer em 19 de julho 
de 2019 na Casa da Cultura Teatro Stephens 
 
594 - Presente I/1359/2019 na qual se apresenta proposta de programação do espetáculo com 
Nádia Schilling para 19 de julho de 2019 às 21h30 na Casa da Cultura Teatro Stephens. Este 
espetáculo, o último da 5.ª temporada do Teatro Stephens antes do seu encerramento durante 
o mês de agosto, destina-se a integrar igualmente o Programa da Visita do Vice Primeiro 
Ministro e Ministro das Finanças de Cabo Verde, Dr. Olavo Avelino Garcia Correia à Marinha 
Grande. 
 
Considerando que nos termos do n.º 1 do Artigo 6º do Regulamento de Funcionamento e 
Utilização da Casa da Cultura Teatro Stephens, “A Casa da Cultura é um equipamento 
cultural, cuja gestão é da responsabilidade da Câmara Municipal da Marinha Grande; 
 
Considerando que por forma a possibilitar a venda de bilhetes para os espetáculos propostos 
e de acordo com o n.º 9 artigo 26.º do Regulamento de Funcionamento e Utilização da Casa 
da Cultura Teatro Stephens é competência da Câmara fixar por deliberação o preço dos 
bilhetes; 
 
Considerando que de acordo com a alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de 
setembro, é da competência da Câmara Municipal fixar os preços da prestação de serviços ao 
público pelos serviços municipais ou municipalizados; 
 
Considerando que segundo a alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º da mesma lei, compete ainda 
à Câmara Municipal “criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, (…) de 
distribuição de bens e recursos físicos integrados no património do município ou colocados, 
por lei, sob administração municipal”; 
 
Propõe-se o seguinte: 

Data efeméride Artista/Projeto Valor cachet 
Valor do bilhete proposto 

c/IVA à taxa legal em 
vigor 

19.07.19 Final da 5ª Temporada/ Visita 
Vice 1º Ministro e Ministro das 

Finanças de Cabo Verde 

NÁDIA 
SCHILLING 

1.200€ +IVA Gratuito 

 

A Câmara Municipal da Marinha Grande, analisou a proposta e delibera ao abrigo da 
alínea b) do n.º 2 do Artigo 6º do Regulamento de Funcionamento e Utilização da Casa 
da Cultura Teatro Stephens aprovar a programação da Casa da Cultura Teatro 
Stephens para o dia 19.07.2019 e das alíneas e) e ee) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, através da interpretação por assimilação extensiva, ou, de 
modo mais lato, no exercício da competência para a gestão de equipamentos e 
serviços municipais, propondo a entrada gratuita sujeita a levantamento de bilhete e à 
lotação da sala para o espetáculo que vai decorrer na Casa da Cultura Teatro 
Stephens. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 18:55 horas. 
 

No final foi elaborada esta ata, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, Coordenadora 
Técnica, 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, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


