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Aos vinte e oito dias do mês de outubro 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; 

 Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

 Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 

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

relacionada.  
    

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. Jorge Carvalho Mota – pretende saber da possibilidade de arranjo do piso da 
Travessa dos Fornalistas, nos Matos Verdes. 
  

2. Sr.ª Maria de Fátima Figueiredo Rodrigues – pretende falar sobre o seu pedido de 
indemnização devido à queda na rampa de acesso à praia, em S. Pedro de Moel. 
 

3. Sr.ª Maria Susana Poças Simões da Silva – pretende falar sobre o estacionamento 
indevido e abusivo de pesados na Rua Aníbal H. Abrantes, a necessidade de regularização 
por parte do Município, nomeadamente da colocação de sinalização que proíba este 
estacionamento frente às moradias de forma a que a PSP possa atuar em conformidade; 
ruído provocado pela Barbosa e Almeida assim como o forte cheiro a enxofre que não 
estará dentro dos limites legais. 
 
 
 
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. Contrato-programa para a prestação de serviços de interesse geral de transporte de 
passageiros para 2020. Proposta à Assembleia Municipal 
 
GABINETE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

2. Adenda ao Protocolo - condições de contratação e funcionamento das equipas de 
intervenção permanente – Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Marinha 
Grande 
3. Adenda ao Protocolo - condições de contratação e funcionamento das equipas de 
intervenção permanente – Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vieira de 
Leiria 
 
GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO E AO EMPREENDEDORISMO 

4. Projeto de Regulamento de Utilização do Centro Empresarial da Marinha Grande - 
Consulta pública 

 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

5. Resumo de Tesouraria do dia 22 de outubro de 2019 

 
APROVISIONAMENTO 

6. P.A. n.º 117/2019-AP/DDC - Transportes Escolares e de interesse municipal e relevante 
no âmbito de projetos educativos, culturais, sociais e desportivos apoiados pelo Município, 
para o ano de 2020  
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

7. Receção Provisória - Conservação e Reabilitação de Pavimentos na Rede Viária do 
Concelho - Concurso público n.º 21/2018 
8. Requalificação dos Blocos L/M de habitação Social e dos 36 Fogos - Casal de Malta- 
Marinha Grande - Concurso público n.º 11/2019 – Adjudicação 
9. Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas da Amieira e Charneca da Amieira- 
Fase 2 - Concurso público n.º 13/2019 - Invalidade da deliberação camarária de 01.07.2019 - 
Anulação administrativa 
10. Empreitada de: Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas da Amieira e 
Charneca da Amieira- Fase 2 - Concurso público n.º 13/2019 – Adjudicação 
11. Reabilitação no espaço público no bairro municipal social de Casal de Malta - Concurso 
Público n.º 21/2019 - Invalidade da deliberação camarária de 29.07.2019 - Anulação 
administrativa 
12. Empreitada de: Reabilitação no espaço público no bairro municipal social de Casal de 
Malta - Concurso público n.º 21/2019 – Adjudicação 
13. Centro Escolar da Várzea- Requalificação e Ampliação da atual Escola Básica e Jardim 
de Infância da Várzea- Concurso público n.º 02/2019. Deliberação Inicial 



 

Página 4 de 71 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 28/10/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

14. Isenção do pagamento de taxas 
15. Autorização para pagamento de taxas em prestações 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

16. “Acalmia de Tráfego - desde a Rua Santa Isabel até à Rua D. João Pereira Venâncio” – 
Aprovação do Projeto de Execução 
17. Pedido para colocação de lombas na Rua Sociedade Beneficência e Recreio - Ordem - 
Marinha Grande. 
18. Pedido para colocação de espelho na rua Vasco da Gama Nº 24 - Marinha Grande. 
19. Proc.º n.º 327/18, datado de 07/08/2018 - Arcada Melódica - Construção Civil, Lda. - 
Atribuição de Topónimo 
20. Proc.º n.º 27/19, datado de 25/01/2019 - Chapisc'Art - Investimentos Imobiliários, Lda. - 
Atribuição de topónimo 
21. Pedido para colocação de lombas na Travessa de Diu - Marinha Grande 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

22. Req.º nº 1688/19, datado de 09/10/2019 - Proc.º n.º 183/19, datado de 23/05/2019 - 
Hilário Gaspar Carvalho e Jéssica Brites Moreira 
23. Req.º nº 953/19, datado de 29/05/2019 - Proc.º n.º 502/18, datado de 22/11/2018 - 
Priscila Alexandra da Silva Ribeiro Garcia e Diogo Manuel Rodrigues Garcia 
24. Req.º nº 961/19, datado de 31/05/2019 - Proc.º n.º 193/19, datado de 31/05/2019 - Maria 
Edite Alves Monteiro 
25. Req.º nº 1617/19, datado de 27/09/2019 - Proc.º n.º 207/19, datado de11/06/2019 - 
Verónica Alexandra Pereira Gomes 
26. Req.º nº 1708/19, datado de 11/10/2019 - Proc.º n.º 242/19, datado de 08/07/2019 - 
Zulmira Joaquina Duarte 
27. Req.º nº 1578/19, datado de 20/09/2019- Proc.º n.º 350/19, datado de 20/09/2019 - 
Gasogás - Distribuidora de Óleos e Combustíveis, Lda. 
28. Req.º nº 1612/19, datado de 26/09/2019 - Proc.º n.º 185/16, datado de 19/05/2019 - 
Moldetefa - Indústria de Moldes para Plásticos, Lda. 
29. Req.º nº 1579/19, datado de 20/09/2019 - Proc.º n.º 454/18, datado de 24/10/2018 - Luís 
Rodrigues Lopes, Maria Idalina Loureiro dos Santos, Paulo Jorge Lopes Santana de Almeida 
e Paula Cristina dos Santos Lopes Almeida 
30. Req.º nº 2175/17, datado de 20/12/2017 - Proc.º n.º 568/17, datado de 20/12/2017 - 
Vidrala Logistics, Unipessoal Lda. 
31. E/8366/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de ramais domiciliários de gás natural- GALP ENERGIA 
32. E/8484/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de ramais domiciliários de gás natural- GALP ENERGIA 
33. Req.º nº 2067/18, datado de 14/11/2018 - Proc.º n.º 477/18, datado de 09/11/2018 - 
Marisa Isabel Pimenta Gomes 
34. Req.º nº 1654/19, datado de 02/10/2019 - Proc.º n.º 248/19, datado de 12/07/2019 - 
Megatechind - Indústrias Marinha Grande, Lda 
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DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

35. Atualização bienal do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, do 
inquilino residente na Praceta da Liberdade, Bloco 6, 3º drt., Casal de Malta 
36. Atualização bienal do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, da 
inquilina residente na Rua Prof. Melo Vieira Bloco 5, 3.º esq Casal de Malta 
37. Atualização bienal do valor da renda da inquilina da atual fração sita na Rua Prof. Melo 
Vieira Bloco 5, r/c drt. Casal de Malta. 
38. Atualização bienal do valor da renda da inquilina residente na atual fração sita na Rua 
Prof. Melo Vieira Bloco 3, 2.º esq Casal de Malta. 
39. Atualização bienal do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado da inquilina 
residente na Rua Prof. Melo Vieira Bloco 9, rc drt Casal de Malta. 
40. Transferência habitacional do inquilino da habitação sita na Avenida da Liberdade Bloco 
M, 1.º drt para a fração sita na Rua Prof. Melo Vieira Bloco 9, 1.º esq Casal de Malta, por 
motivos de falta de condições de habitabilidade 
41. Revisão do valor da renda sob o regime de arrendamento apoiado da inquilina residente 
na Avenida da Liberdade Bloco L, 4.º frt drt Casal de Malta, por motivos de alteração da 
composição do agregado familiar 
42. Cedência de instalações no antigo edifício da Escola Básica da Passagem. 
43. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza social em 2019 – Corpo 
Nacional de Escutas – Agrupamento 36 – Marinha Grande. Instalação de “escada de 
emergência” e sentido de abertura da porta traseira no exterior do edifício 
44. Revogação por Acordo do Contrato de Arrendamento para Fins não Habitacionais. 
Aprovação da minuta de acordo de revogação de contrato de arrendamento 
 
ATIVIDADE FÍSICA 

45. Admissão de candidatura para atribuição de apoio ou benefícios a entidades de natureza 
desportiva 2019 
46. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2019 - Sociedade de 
Instrução e Recreio 1º de Maio - Taça europeia de clubes - EHF “Women’s Challenge Cup 
2019/2020” 
47. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato programa de desenvolvimento 
desportivo época desportiva 2019/2020 - Sociedade de Instrução e Recreio 1º Maio 
48. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato programa de desenvolvimento 
desportivo época desportiva 2019/2020 - CPIMG - Associação de Patinagem Inline Marinha 
Grande 
49. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato programa de desenvolvimento 
desportivo época desportiva 2019/2020 - Associação de Ensino e Promoção Social 
Desportivo Náutico da Marinha Grande 
50. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato programa de desenvolvimento 
desportivo época desportiva 2019/2020 - Clube Desportivo Moitense 
51. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato programa de desenvolvimento 
desportivo época desportiva 2019/2020 - Clube Desportivo da Garcia 
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PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
1. Sr. Jorge Carvalho Mota – em nome dos moradores na Travessa dos Fornalistas, nos 
Matos Verdes, pretende saber da possibilidade de arranjo do piso daquela Travessa, que se 
encontra em mau estado, com muitos buracos e é uma via que tem grande circulação de 
viaturas. Sobre este pedido, já enviaram duas cartas para a Câmara, uma para o anterior 
Presidente e outra para a atual, e não obtiveram resposta. 
 
  

2. Sr.ª Maria de Fátima Figueiredo Rodrigues – veio uma vez mais à reunião para falar 
sobre a queda que deu em 2016, devido à areia no piso da rampa de acesso à praia, em S. 
Pedro de Moel, junto à Colónia, bem como do seu pedido de indemnização pelas despesas 
de saúde, e que importam em mais de 400€. Referiu que enquanto não for atendida 
positivamente continuará a vir às reuniões de Câmara. 

 
 
3. Sr.ª Maria Susana Poças Simões da Silva – falou sobre os seguintes assuntos: 
 

1. O estacionamento indevido e abusivo de pesados na Rua Aníbal H. Abrantes, junto 
às moradias. 
Em 16 de fevereiro enviou um e-mail e apresentou o assunto na Assembleia 
Municipal de abril, de cujo conteúdo fez a leitura. 
As empresas de camionagem que não têm instalações próprias, assim como a 
Rodoviária do Lis, instalam-se ali. O terreno foi cedido pelos moradores para a via 
pública e não para estacionamento abusivo.  
Por essa razão pedem a colocação de sinalização adequada, para que a PSP 
possa atuar. 

2. Queixou-se ainda do ruído provocado pela fábrica Barbosa & Almeida, que já foi 
alvo de queixa para a CCDR, e assim como do forte cheiro a enxofre, que não 
estará dentro dos limites legais. 

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

 Sr. Jorge Mota – a Travessa está em muito mau estado e está referenciada para 
reparação, só não o foi ainda porque se está a fazer o projeto para o saneamento 
das Trutas e esta Travessa, e a própria Rua dos Fornalistas, ainda não têm 
saneamento e poderá vir a ser incluído. 
Se não for instalado, pelo menos levará, entretanto, um piso provisório. 
Têm vindo a ser reparadas algumas ruas que também estavam em mau estado, e o 
critério foi a quantidade de moradores, daí esta ter ficado para última, porque só tem 
4 moradores. 
Aqui há duas soluções: se se verificar que se vai instalar o saneamento avança-se 
já, se não se conseguir, para já terá que ser colocado um piso provisório. 
Daqui a um mês poderão vir a voltar a falar, para fazer o ponto da situação. 
 

 D. Susana Silva – no seguimento do encontro na Assembleia Municipal foi feito um 
estudo para o estacionamento da zona, e vai haver algumas alterações, com 
colocação de sinalização. 
O Sr. Vereador mostrou a planta desse estudo, que a D. Susana consultou. 
O Sr. Vereador disse que espera trazer o assunto na próxima reunião. 
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 D. Fátima Rodrigues – a Sr.ª Presidente respondeu, referindo que a questão já 
vem desde 2016, foi analisada pelos serviços, foi deliberada e a D. Fátima recebeu 
a resposta. Pode não ter sido a que pretendia, mas neste momento não tem mais 
nada a acrescentar. 
A deliberação da Câmara foi tomada com base numa apreciação técnica, que 
poderá ser justa ou não, mas foi aquela que foi comunicada, pelo que não tem mais 
nada a informar. 

 
 
 



 
 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

 
A Sr.ª Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que pediram para intervir. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho cumprimentou todos os presentes na sala e 
quem se encontra em casa, e referiu o seguinte: 
 

 Recriação histórica – infelizmente não pode vir, mas visionou e acompanhou. Quer 
dar os parabéns pela iniciativa e dizer que não alinha com vozes críticas. 
Quer dar os parabéns ao Norberto Barroca e ao Mário Garcia, à Catarina Carvalho e 
restantes trabalhadores, querendo até propor um voto de louvor, designadamente ao 
Norberto Barroca e ao Mário Garcia. 
A CMMG tem dinheiro, pode fazer estas iniciativas e também investir no saneamento 
e outras obras, que se não são feitas é por incapacidade do executivo. 

 Judo 4 All – participou na iniciativa, onde esteve presente o Campeão Mundial de 
Judo, e quer deixar os parabéns ao Agrupamento Poente e ao Professor João 
Teixeira. 

 Pela primeira vez temos um parque infantil em S. Pedro de Moel, e com baloiços! As 
crianças gostam e foi gratificante vê-las a brincar. 

 Esplanadas do Rosis e Topis – em que ponto estão as obras? É uma situação que 
vem do mandato anterior, que se arrasta há anos sem se saber para quando a 
resolução. 

 Sr.ª Vereadora Célia: o que se passou com a criança esquecida no autocarro 
escolar? Que medidas foram tomadas? 

 O que está previsto para a quadra natalícia? 

 Foi notícia o falecimento de um atleta, porque não havia um desfibrilhador no 
pavilhão. E nós, para quando? 

 Sobreiro em Picassinos – qual o ponto de situação? 

 Equídeos – para quando as medidas que foram aqui enunciadas? 

 Estaleiros do mercado da Vieira – já começaram as obras? (o Sr. Vereador Carlos 
Caetano respondeu que ainda não). Então porque não começaram? 

 Dinheiros alocados ao projeto do Interface – perdemo-los? Não faz sentido perdê-
los. Se não for para o Interface que se requalifique o designado “Parque da Mobil”. 
Não lhe parece que haja uma teimosia de que se não é para uma coisa não será 
para nada, para castigar a oposição. 
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 Preocupação – ainda não está nada marcado para discussão do Orçamento, pelo 
que aguarda que a Sr.ª Presidente marque a data. 
Está também deveras preocupada pela taxa de execução orçamental deste ano, 
cerca de 20%, uma das mais baixas de sempre, e isso é porque este executivo não 
está a trabalhar bem.  
É muito preocupante, deve fazer refletir a todos e sobre as medidas que se devem 
tomar.  
Este executivo está a trabalhar há 2 anos, continua-se com uma série de 
necessidades por resolver e a taxa de execução orçamental é de cerca de 20%! 
  

 
O Sr. Vereador Álvaro Letra cumprimentou todos os presentes na sala e em casa e 
referiu o seguinte: 
 

 Comunga e está com a Sr.ª Vereadora Alexandra no que acabou de explanar: louvor 
ao Norberto Barroca e Mário Garcia, e os parabéns ao Judo. 

 Também concorda com a utilização dos valores destinados ao Interface. 

 Está também preocupado por não haver discussão sobre o próximo Orçamento. 

 Na próxima reunião será substituído pela Vereadora eleita, Lara Lino, mas irá 
embora um pouco desiludido, porque se anda sempre num impasse e grande 
inércia, sem que os assuntos sejam resolvidos. 
Entende que os assuntos deveriam ser abordados com mais tempo, embora sejam 
enviados dentro dos prazos legais. 
Não avança o patinódromo, as obras dos estaleiros da Vieira, cuja consignação sabe 
que ainda nem sequer estava assinada quando o Vereador disse que estavam já em 
obra. 

 Gabinete de apoio às coletividades – a Sr.ª Vereadora Célia disse que não sabia 
qual o ponto de situação, mas tal como ele soube também a Sr.ª Vereadora sabia, 
através do mail do Dr. Sérgio Prata, de 3 de outubro, em que perguntava quando é 
que as comissões iam avançar. 

 Estuarino da Praia da Vieira – a CMMG vai novamente fazer obras que não lhe 
competem. Sabe que há mais de 5 anos que o processo está na Justiça, sem ser 
resolvido, e lá vai mais uma vez a Câmara substituir o Governo e atuar 
parcelarmente, sem que o projeto esteja concluído na totalidade. 

 Questionou para quando o parque infantil na Praia da Vieira e quando é que se vai 
atuar no recinto da escola. 

 Terminou deixando uma sugestão, na sequência da atuação na Praia da Vieira: que 
se façam as ilhas ecológicas na zona da paliçada. 

 
  
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira cumprimentou todos os presentes na sala e os que 
estão em casa, e tendo em conta que enviou a sua intervenção, passa-se a reproduzir 
o conteúdo da mesma: 
 
“Sobre as intervenções dos munícipes disse que os assuntos que expuseram não são 
novidade, como o vereador Caetano informou, já os conhece. Mas não é isso que os 
munícipes querem, vêm à reunião de Câmara para ouvir soluções e sobretudo vê-las postas 
em execução. 
No caso da D. Susana Silva, já apresentou esta situação na Assembleia Municipal, tenho 
repetidamente aqui falado sobre a questões dos camiões estacionados por toda a cidade, 
incluindo em volta do Lidl e Barbosa e Almeida, mas o problema é mais profundo, é para 
quando um Parque TIR. Esta munícipe falou ainda do ruído e cheiro a enxofre, que não 
ouvimos a Sra Presidente nem o Vereador Caetano falarem disso. 
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1.    FELICITAÇÕES 
1.    Felicitar a APD Leiria pela conquista da quarta supertaça em ACR 4 
em andebol. 
2.    Felicitar o Judo Clube da Marinha Grande, pelos projetos em 
andamento o judo4all e o judo4ever, com a integração social. Hoje não 
tive oportunidade de estar presente no evento com o Jorge Fonseca, 
campeão do mundo, mas foi por razões que todos devem já ter percebido. 

  
2.    MUNICIPES 

1.    Chegou-me informação que a rede da escola João Beare, por traz da 
escola, tem um buraco e as crianças já passam por lá. A munícipe que 
vive desse lado diz que já informou as funcionárias da escola, mas 
mesmo assim é impossível para elas andarem a ver o que fazem as 
crianças. A munícipe pede para resolverem a situação. 

  
3.    ASSUNTOS DIVERSOS 

1.    Continuamos a ter atas das reuniões de Câmara sem estarem 
aprovadas e/ou publicadas. 
 

As atas das reuniões 16 e 17 foram aqui aprovadas, mas não estão publicadas no site. 
As das reuniões 18 e 19 estão publicadas, e desde então, estamos na reunião 31 não 
temos mais nenhuma ata aprovada – faltam 11 atas !!! 
É uma falta de respeito para com os munícipes, ocultando o que se passa aqui nas 
reuniões de Câmara, desde julho. 
O Regimento refere no nr.2 do Art 15º que: “As atas são lavradas e aprovadas na 
reunião seguinte àquela a que respeitam”. Como quererá a Sra. Presidente que nós 
cumpramos o Regimento se é a primeira a dar o exemplo de não cumprimento. 
“Bem prega Frei Tomás, faz o que ele diz e não faças o que ele faz”. 
  

2.    Enaltecer a homenagem aos Stephens, com uma excecional 
encenação de Norberto Barroca e uma soberba interpretação pelos mais 
de 150 participantes. De realçar ainda a colaboração prestada pelos 
colaboradores da Câmara. Comungo com o voto de louvor que também 
aqui trazia como proposta. 

Houve no entanto, algo que me chegou ao conhecimento, da qual gostaria que a Sra. 
Presidente nos informasse o que se passou. Dizem-me que houve atos de vandalismo 
nas paredes da entrada do Jardim Stephens, dos dois lados do portão de entrada, bem 
como no chão da entrada da Câmara. 
Podia informar se se confirma e o que dizia nesses escritos. 
  

3.    O MPM disponibilizou três pessoas, para, a título completamente 
gratuito, colaborarem na revisão dos regulamentos. Foi feita uma 
calendarização pormenorizada, que iniciou em Maio, e teve reuniões 
intensivas, algumas semanas tiveram duas e três reuniões. Em julho foi 
entregue nos serviços municipais o 1º projeto de regulamento para 
atender ao seu parecer. 

Estavam previstas duas reuniões em setembro, de modo que em outubro fosse feita a 
entrega formal. 
Até à data o projeto ainda não foi devolvido ao grupo de trabalho. Temos no entanto 
conhecimento que os técnicos da Câmara já se pronunciaram, sendo que tudo parou 
nas mãos da vereadora Célia. Não sei se foi desleixo ou intenção, mas não posso 
deixar de manifestar a minha indignação pelo modo como a vereadora Célia trata este 
assunto, pondo em causa um grupo de extrema competência, com pessoas de elevado  
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altruísmo, que trabalharam intensamente para que se cumprissem as datas e a Sra. 
vereadora alheou-se das suas competências, não respeitando quem trabalha em prol 
desta terra. 
É a prova inequívoca de que este executivo permanente está satisfeito com o modo 
discricionário e desleal com que atribuem subsídios, fazendo a quem querem, quando 
querem e dando as verbas que entendem. 
Tal como no relatório da IGF refere, não é ilegal, mas é imoral e põe em causa os 
princípios da transparência.” 
 
 

A Srª. Vereadora Ana Alves Monteiro cumprimentou todos os presentes, e tendo em 
conta que enviou a sua intervenção, passa-se a reproduzir o conteúdo da mesma: 
  

“1.     Questões de segurança na população 
  

Tem havido assaltos em diversos pontos do concelho, sendo que as aldeias são 
territórios mais fragilizados nesta matéria, é uma população mais envelhecida e fragilizada 
pelo isolamento em que se encontram. Mais recentemente tive conhecimento de assaltos no 
lugar de Amieira. 
Face a esta situação, proponho à senhora presidente que diligencie no sentido de: 

a)    obter informação sobre os dados da criminalidade no concelho (era 
importante perceber as tendências de crescimento nesta matéria); 
b)    reforçar junto das duas forças de segurança do concelho sobre a necessidade 
de reforçar o patrulhamento de rua e de proximidade junto das aldeias, para 
além do trabalho que habitualmente já realizam. 

  
Reforçamos a proposta de criação do Conselho Municipal de Segurança, nos termos 
da Lei n.º 33/98, de 18 de Julho, actualizada. 
O conselho municipal de segurança é uma entidade de âmbito municipal com funções de 
natureza consultiva, de articulação, coordenação, informação e cooperação, cujos objetivos 
se centram fundamentalmente nos seguintes pontos: 

a)    Contribuir para o aprofundamento do conhecimento da situação de segurança 
na área do município, através da consulta entre todas as entidades que o 
constituem; 
b)    Formular propostas de solução para os problemas de marginalidade e 
segurança dos cidadãos no respetivo município e participar em ações de 
prevenção; 
c)    Promover a discussão sobre medidas de combate à criminalidade e à exclusão 
social do município; 
d)    Aprovar pareceres e solicitações a remeter a todas as entidades que julgue 
oportunos e diretamente relacionados com as questões de segurança e inserção 
social; 
e)     Proceder à avaliação dos dados relativos ao crime de violência doméstica, e 
tendo em conta os diversos instrumentos nacionais para o seu combate, 
designadamente os Planos Nacionais de Prevenção e Combate à Violência 
Doméstica e de Género, e apresentar propostas de ações que contribuam para a 
prevenção e diminuição deste crime; 
f)     Avaliar os números da sinistralidade rodoviária e, tendo em conta a estratégia 
nacional de segurança rodoviária, formular propostas para a realização de ações 
que possam contribuir para a redução dos números de acidentes rodoviários no 
município; 
g)    Promover a participação ativa dos cidadãos e das instituições locais na 
resolução dos problemas de segurança pública. 
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2.     Questão do transporte escolar – criança ficou no autocarro 

No passado dia 18.10.2019 participei numa reunião de pais e agrupamento de escolas, na 
Escola Secundária Pinhal do Rei, a convite do representante dos pais do JI/EB 1 de Trutas, 
situação motivada pelo facto de ter alegadamente sido esquecida uma criança de 3 anos no 
autocarro escolar. 
Nesta circunstância gostava de ver esclarecidos os seguintes pontos: 

a)    No âmbito das competências e responsabilidades municipais, que diligências 
foram adoptadas sobre esta matéria? 
b)    Sabemos que estavam envolvidos 4 recursos humanos (um motorista da 
empresa de transportes, um assistente operacional do Município, outro da escola e 
outro da empresa que presta as AAF/CAF. O Agrupamento de escolas terá 
avançado com um inquérito para apuramento de responsabilidades. Sabemos que 
se trata de uma situação que nunca deveria ter acontecido (gera insegurança e 
desconfiança sobre a prestação do serviço), sabemos que devemos dar todo o apoio 
aos nossos recursos humanos, mas do ponto de vista da gestão de recursos 
humanos o que terá falhado nesta situação? 
c)    Outra questão que foi aflorada na referida reunião foi a dificuldade de 
substituição de recursos humanos sempre que algum deles se tem que ausentar 
(faltas justificadas). Deixo mais uma vez uma proposta de criação de uma bolsa de 
recrutamento para assistentes operacionais a afetar às funções escolares. 
d)    Também foi abordada a questão da falta de perfil e formação de alguns recursos 
humanos afectos às escolas. O que se oferece dizer sobre este assunto? 
   

3.     Recriação histórica 
Felicito a iniciativa, os atores e agentes envolvidos, o encenador (Norberto Barroca), a 
equipa de concepção e implementação da recriação histórica que permitiu reviver o Séc. 
XVIII na nossa cidade. Aqui salienta-se ainda o trabalho desenvolvido por diversas 
associações locais. 
Dar nota de que esta iniciativa tem todas as características para ser um evento consolidado 
com reprodução anual (com outros temas), ser melhorada com outras performances e se 
constituir como um evento de referência para além da esfera municipal.    

  
4.     Atas 

A não aprovação das atas tem uma implicação muito crítica porque os assuntos são 
aprovados e as minutas da atas também. Quando não aprovarmos as minutas, as decisões 
não produzem efeitos.”   
 
 
A Srª. Vereadora Célia Guerra respondeu o seguinte às questões das suas áreas: 
 

 A recriação histórica da chegada dos irmãos Stephens foi um evento marcante, 
estão todos de parabéns, e também é favorável ao voto de louvor ao Norberto 
Barroca e ao Mário Garcia. 

 A parceria do Agrupamento Poente e do Clube de Judo tem dado frutos, as suas 
iniciativas são de louvar e a autarquia está disponível para colaborar. 

 Criança no autocarro – soube logo no próprio dia, entrou em contacto com a mãe e 
todos os envolvidos.  
No dia seguinte esteve numa reunião, internamente foi aberto um inquérito e 
também se vai criar um manual de procedimentos. 
A Sr.ª Presidente acrescentou a informação de que ainda existe uma bolsa de 
recursos humanos, resultante do último concurso, e á qual se costuma recorrer. 
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 Natal – a Sr.ª Vereadora informou que o procedimento para a iluminação está a 
decorrer. A animação está em concurso público, e a pista de gelo e toda a animação 
será instalada no Parque da Cerca. 

 Desfibrilhadores – já há no Estádio.  
Reuniu-se com o João Granja, definiram prioridades, e para já vão-se apetrechar as 
instituições municipais. Simultaneamente têm tido reuniões com a Associação Salvar 
Mais Vidas, para atuar nas escolas, com formação, estabelecendo um protocolo. 

 Regulamento – os técnicos da autarquia tinham que dar um parecer até finais de 
outubro, e como tinham estado presentes em todas as reuniões, passaram o assunto 
para a Vereadora e restante executivo, para apreciarem e darem sugestões, e é isso 
que irá fazer. 

 Buraco na rede da escola – soube no dia 23 de outubro, via Facebook, e depois teve 
a informação de que o buraco já estava tapado, porque mandou lá os serviços de 
imediato. 

 O Multidesportivo junto à Praia da Vieira, assim como o de S. Pedro de Moel, estão 
para adjudicação.   

 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano respondeu o seguinte às questões das suas áreas: 
 

 Obras nas esplanadas de S. Pedro – o projeto está concluído, foi-lhe entregue em 
julho, não avançou no verão mas vai avançar agora. 

 Cavalos – informou que já enviou a todos o relatório da reunião realizada aqui na 
Câmara em 7 de outubro, e que os chips já chegaram. Agora terão que ser 
colocados, mas primeiro terá que ser feito o recenseamento dos cavalos e resolvida 
a questão do transporte e acolhimento dos animais cujos proprietários não sejam 
identificados. 

 Estaleiros da Vieira – reconheceu que a informação que aqui deu estava errada, 
embora não o tenha feito com intenção. A reunião foi no dia 16 de setembro, a 
consignação tinha sido no dia 13, mas depois surgiu a necessidade de consolidar as 
paredes. O processo regrediu, e agora está em condições de avançar para o terreno, 
embora não possa avançar uma data. 

 Interface – não há qualquer teimosia. Caindo este projeto, pediu à DGT para que 
junto da empresa que fez o projeto de arquitectura pudesse fazer o projeto de 
requalificação do parque, podendo aproveitar-se o financiamento. Embora haja 
dificuldades, a Sr.ª Presidente está a falar com a CCDR. 
A Sr.ª Presidente informou que não é uma negociação fácil, e não há qualquer 
garantia de que se possa reafetar esta verba, porque os projetos são candidatados, 
há prazo para alterações, e este projeto estava no fim da linha. 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho protestou, porque o projeto também era 
para a requalificação do parque, e é preciso batalhar e argumentar e exigir, não se 
podem baixar os braços. 
A Sr.ª Presidente disse que não é de fácil resolução. 
O Sr. Vereador Carlos Caetano disse que tudo se fará e lutará para aproveitar a 
verba. 

 
 
A Sr.ª Presidente respondeu ainda às seguintes questões: 
 

 Ainda bem que nos podemos congratular com aquilo que de bom acontece no 
concelho, e as comemorações dos 150 anos dos Irmãos Stephens, cuja data lhe foi 
lembrada pelo ex-Presidente da Câmara Álvaro Órfão, e em boa hora a Câmara, 
uma vez mais, contactou o Arqt.º Norberto Barroca para fazer esta recriação. 
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 Também está a pensar fazer num dos nossos espaços um espólio do seu trabalho, 
transformando-o na casa Norberto Barroca, e que com certeza deverá contar com o 
apoio de todos. 

 Os Bombeiros Voluntários da Marinha Grande comemoraram 120 anos, e no dia do 
seu aniversário tiveram que acudir a uma família, à qual endereça a sua 
solidariedade, pessoal e da CMMG, nesta hora difícil. 

 Judo – recordou a abertura de uma escola de judo pelo Saraiva, que em conjunto 
com a Câmara divulgou esta atividade nas escolas do concelho. 

 Sobreiro – já deu a explicação na última reunião, quando informou que o proprietário 
tem que pedir autorização ao ICNF. 

 Orçamento – é uma questão que tem de ser discutida com todos.  
Sobre a execução orçamental referiu que os Srs. Vereadores têm noção da 
quantidade de ruas que têm sido arranjadas, assim como do alargamento da Zona 
Industrial. A Câmara está a preparar um pedido de suspensão do PDM à CCDR para 
poder vir a intervir nesta zona. 
Entretanto, marcará reuniões com os Srs. Vereadores, para discussão do 
orçamento.  
Da parte do MpM já recebeu um e-mail com a sua colaboração para o Orçamento. 
Está-se a trabalhar no sentido de condensar as ações e fazer um documento base 
para se poder trabalhar com os Srs. Vereadores, de acordo com a sua 
disponibilidade. 
Não se revê nos comentários feitos aos três elementos do executivo permanente, 
sabe que ao repetirem-nos pensam que se tornarão verdade, mas a realidade é que 
os três têm a consciência tranquila de que tudo fazem e trabalham empenhadamente 
para que tudo se vá resolvendo. 

 Regulamento – a Sr.ª Vereadora Célia já deu informações de como está a ser 
trabalhado, em conjunto com as três forças políticas, de modo a que todos se 
revejam nele e assim possa vir a ser aprovado. Recordou que no passado já foi 
tentado. 

 Conselho Municipal de Segurança – referiu que vai ter um olhar sobre esta questão, 
e pediu à Sr.ª Vereadora Ana Monteiro, se assim o puder, que contribua também 
para esta questão, para se ver o que se poderá fazer. 
Já tomou nota para solicitar às forças de segurança os dados da criminalidade. 

 Atos de vandalismo – confirmou que aconteceram. Na entrada do jardim Stephens e 
no busto do Stephens, onde colocaram um saco e um letreiro. Os serviços da 
Câmara vieram de imediato limpar, e, na sua opinião, isto deve ter sido feito para 
“abafar” a iniciativa da Câmara da recriação histórica, que ia ocorrer nesse dia. 

 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra deixou um agradecimento público aos trabalhadores da 
CMMG que às 8 horas da manhã vieram limpar paredes e pintar, e às 10 horas já estava 
tudo limpo. 
 
A Sr.ª Presidente pensa que este agradecimento é reconhecido por todos, é bom manifestá-
lo, porque a Câmara tem bons trabalhadores, e por isso deve-se fazer este agradecimento. 
 
A Sr.ª Presidente informou ainda, sobre as atas em atraso, que como os Srs. vereadores 
sabem o serviço está afeto a uma seção, que é pequena, e que também tem a seu cargo as 
eleições, e neste momento tem menos uma trabalhadora. São situações reais, e esta é a 
verdade. 
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A Sr.ª Presidente deu por terminado o período de antes da ordem do dia, interrompendo de 
seguida a reunião, para um breve intervalo, das 16:15 horas às 16:45 horas. 
  
 



 

 
 

ORDEM DO DIA 
 
 
 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 
 
 

1. Contrato-programa para a prestação de serviços de interesse geral de transporte de 
passageiros para 2020. Proposta à Assembleia Municipal 
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“Estes são os valores a ter em consideração na real atividade de transportes urbanos. A 
verdadeira atividade da TUMG, dado que o restante são transportes escolares, transportes 
subsidiados pelo município, estacionamento. 
Dos gastos totais com transportes urbanos (639 mil euros) a Câmara subsidia com (462 mil 
euros), correspondendo a 74 %. 
É indiscutível que os transportes urbanos de passageiros disponibilizados pela autarquia 
terão de ter uma componente social importante, sobretudo ao nível dos mais carenciados, 
dos estudantes e seniores. No entanto, uma empresa municipal de transportes urbanos tinha 
a obrigação de ir muito deste grupo social e criar condições e incentivos para que, também 
os outros cidadãos se desloquem em transportes públicos. Só deste modo melhoramos o 
ambiente e ajudamos a criar condições de mobilidade e desanuviamento de trafego 
Digo e repito as vezes que foram necessárias: 
* defendemos que os transportes públicos devem ser geridos pela Câmara. 
* não defendemos uma empresa municipal de transportes 
Voto contra com declaração de voto” 
  
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano não participou na discussão e votação deste assunto, tendo 
comunicado o seu impedimento, nos termos do artigo 69.º, n.º 1, alínea a) do Código do 
Procedimento Administrativo, uma vez que é o Presidente do Conselho de Administração da 
TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M.. 
 
A Sr.ª Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do mencionado 
Código. 
 
 
936 - Presente proposta apresentada pela empresa municipal TUMG Transportes Urbanos 
da Marinha Grande, EM Unipessoal SA.  
Presente Parecer do Fiscal único, da empresa municipal, que se dá por integralmente 
reproduzido. 
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 Presente minuta de contrato-programa que tem por objeto a prestação de serviços de 
interesse geral de transporte de passageiros pela empresa municipal TUMG -Transportes 
Urbanos da Marinha Grande, EM Unipessoal SA. 
 
Considerando que integra o objeto social da empresa municipal TUMG a prestação do 
serviço público de transporte coletivo de passageiros, de acordo com a alínea a), do artigo 
4.°, dos respetivos estatutos; 
 
Considerando que constitui atribuição dos municípios o planeamento, a gestão e a realização 
de investimento em rede de transportes regulares urbanos que se desenvolvem 
exclusivamente na área do município, de acordo com a alínea c) do nº 2 do artº 23º do RJAL 
(Regime Jurídico das Autarquias Locais) aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro;  
 
Considerando que quando seja atribuída a uma empresa municipal a gestão de um serviço 
de interesse geral é necessária a celebração de um contrato programa, nos termos da artº 
47º, nº 1 da Lei 50/2012, de 31 de agosto que estabelece o regime jurídico da atividade 
empresarial local : 
 
A Câmara Municipal, para efeitos do disposto no nº 5 do artº 47º da Lei 50/2012, de 31 
de agosto, e ao abrigo do disposto da alínea ccc) do nº 1 do artº 33º do RJAL, 
aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, delibera aprovar e propor à 
Assembleia Municipal a aprovação do contrato-programa, e respetiva minuta, a 
celebrar com a empresa TUMG Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM 
Unipessoal SA., que se dá por integralmente reprodutivo, cujo objeto é a prestação de 
serviço de interesse geral de transportes de passageiros, a vigorar no ano de 2020. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 2 votos contra dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro. 
 
Os Srs. Vereadores do MpM proferiram a seguinte declaração de voto: 
“A TUMG tem como objetivo “responder às necessidades de deslocação da população na 
Marinha Grande”. Para além dos transportes escolares, dos transportes subsidiados e 
ocasionais, da gestão do estacionamento, tem na sua atividade os transportes urbanos de 
passageiros. Nesta valência a TUMG estabelece com a Câmara um contrato-programa para 
2020, de 472.597,08€. Sabemos que os transportes urbanos têm uma componente social, 
que foi indicada ser € 1,20 / bilhete. 
 
Este contrato-programa não revela qualquer estratégia de incremento da atividade, fazendo 
com que a população passe a deslocar-se de transporte público. Finalmente chegámos à 
Vieira, afinal era possível! Não apresenta ações de modernização ao nível da mobilidade de 
transportes, designadamente a implementação de uma rede urbana de deslocação das 
pessoas com recurso a bicicletas, veículos elétricos, pontos de deslocação para a praia de S. 
Pedro.  
 
A sua atividade está restrita aos subsídios que recebe da Câmara, que vão muito para além 
do que seria expectável face ao custo social que a Câmara devia pagar pelas deslocações 
dos munícipes que não têm outra possibilidade de se deslocarem, e com os quais estamos 
perfeitamente de acordo. 
 
É indiscutível que os transportes urbanos de passageiros disponibilizados pela autarquia 
terão de ter uma componente social importante, sobretudo ao nível dos mais carenciados, 
dos estudantes e seniores. No entanto, uma empresa municipal de transportes urbanos tinha  
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a obrigação de ir muito alem deste grupo social e criar condições, e incentivos, para que, 
também os outros cidadãos se desloquem em transportes públicos. Só deste modo 
melhoramos o ambiente e ajudamos a criar condições de mobilidade e desanuviamento de 
trafego 
 
Estes são os valores a ter em consideração na real atividade de transportes urbanos, a 
verdadeira atividade da TUMG, dado que o restante são transportes escolares, transportes 
subsidiados pelo município, estacionamento. Dos gastos totais com transportes urbanos (639 
mil euros) a Câmara subsidia com (462 mil euros), correspondendo a 74 %. 
Para alem dos bilhetes e passes pagos, não se vislumbra qualquer esforço para aumentar os 
proveitos. Como exemplo o valor ridículo que se recebe em publicidade (5.200€)  
 
Achamos que deve ser pensado num novo modelo de cumprimento das funções da TUMG, 
que implique maior racionalidade económica e uma maior vantagem. 
 
Pela falta de estratégia e visão para a TUMG, pela elevada subsidiariedade e dependência 
da Camara, entendemos votar contra este contrato-programa para 2020, entendendo que, 
face aos elementos de que se dispõe nada permite perceber que a administração tenha 
ganhos de eficácia e eficiência com a concretização desta actividade através desta entidade 
empresarial municipal.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
GABINETE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

 
 
2. Adenda ao Protocolo - condições de contratação e funcionamento das equipas de 
intervenção permanente – Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da 
Marinha Grande 
 
937 - Considerando que as Equipas de Intervenção Permanente asseguram o socorro e a 
emergência no concelho e que os bombeiros que as integram são caracterizados por 
elevada especialização, com conhecimentos em valências diferenciadas, atuando de modo 
adequado nas diferentes missões, em ocorrências cada vez mais exigentes e complexas, a 
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a Associação Nacional de Municípios 
Portugueses e a Liga de Bombeiros Portugueses entenderam atualizar a remuneração dos 
elementos que integram as EIP. 
 
Considerando que as missões e áreas de atuação das Equipas de Intervenção Permanente 
revestem inequívoco interesse municipal e constituem uma garantia de cumprimento 
atempado de todas as operações de socorro e emergência às populações nos termos da 
Portaria n.º 1358/2007, de 15 de outubro, na sua atual redação. 
 
Considerando que nos termos da mesma Portaria supracitadas condições de contratação e 
funcionamento das EIP são estabelecidas em protocolo a subscrever entre a ANEPC, a 
respetiva Câmara Municipal e a Associação Humanitária de Bombeiros; 
 
Considerando a informação do Serviço Municipal de Proteção Civil, nomeadamente a 
I/1550/2019, e a minuta do Protocolo de Colaboração para a Valorização do Estatuto das 
Equipas de Intervenção Permanente, que se anexam, dando-se por integralmente 
reproduzidas. 
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Apreciado o assunto, a Câmara Municipal, tendo por base a Portaria 1358/2007 de 15 
de outubro, alterada pela Portaria n.º 75/2011 de 15 de fevereiro e pela Portaria n.º 148-
A/2018 de 22 de maior, e no uso da sua competência prevista na alínea r) do artigo 33º 
da lei 75/2013 de 12 de setembro, delibera: 
  

Aprovar a Adenda ao Protocolo - Condições de contratação e funcionamento das 
Equipas de Intervenção Permanente, constituída na Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, cuja minuta se anexa e se dá por 
integralmente reproduzida;  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
3. Adenda ao Protocolo - condições de contratação e funcionamento das equipas de 
intervenção permanente – Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vieira 
de Leiria 
 
O Sr. Vereador Álvaro Letra não participou na discussão e votação deste assunto, tendo 
comunicado o seu impedimento, nos termos do artigo 69.º, n.º 1, alínea a) do Código do 
Procedimento Administrativo, uma vez que é o Tesoureiro da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria. 
 
A Sr.ª Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do mencionado 
Código. 
 
 
938 - Considerando que as Equipas de Intervenção Permanente asseguram o socorro e a 
emergência no concelho e que os bombeiros que as integram são caracterizados por 
elevada especialização, com conhecimentos em valências diferenciadas, atuando de modo 
adequado nas diferentes missões, em ocorrências cada vez mais exigentes e complexas, a 
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a Associação Nacional de Municípios 
Portugueses e a Liga de Bombeiros Portugueses entenderam atualizar a remuneração dos 
elementos que integram as EIP. 
 
Considerando que as missões e áreas de atuação das Equipas de Intervenção Permanente 
revestem inequívoco interesse municipal e constituem uma garantia de cumprimento 
atempado de todas as operações de socorro e emergência às populações nos termos da 
Portaria n.º 1358/2007, de 15 de outubro, na sua atual redação. 
 
Considerando que nos termos da mesma Portaria supracitadas condições de contratação e 
funcionamento das EIP são estabelecidas em protocolo a subscrever entre a ANEPC, a 
respetiva Câmara Municipal e a Associação Humanitária de Bombeiros; 
 
Considerando a informação do Serviço Municipal de Proteção Civil, nomeadamente a 
I/1550/2019, e a minuta do Protocolo de Colaboração para a Valorização do Estatuto das 
Equipas de Intervenção Permanente, que se anexam, dando-se por integralmente 
reproduzidas. 
Apreciado o assunto, a Câmara Municipal, tendo por base a Portaria 1358/2007 de 15 
de outubro, alterada pela Portaria n.º 75/2011 de 15 de fevereiro e pela Portaria n.º 148-
A/2018 de 22 de maior, e no uso da sua competência prevista na alínea r) do artigo 33º 
da lei 75/2013 de 12 de setembro, delibera: 
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Aprovar a Adenda ao Protocolo - Condições de contratação e funcionamento das 
Equipas de Intervenção Permanente, constituída na Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários da Vieira de Leiria, cuja minuta se anexa e se dá por 
integralmente reproduzida;  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 
GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO E AO EMPREENDEDORISMO 

 
 
4. Projeto de Regulamento de Utilização do Centro Empresarial da Marinha Grande - 
Consulta pública 

 
939 - Esta Câmara Municipal, por sua deliberação tomada em reunião de 12 de novembro de 
2018, deu início ao procedimento de modificação do Regulamento de Utilização do Centro 
Empresarial da Marinha Grande. 
 
O prazo de 10 dias fixado naquela deliberação decorreu entre 10 a 24 de setembro de 2019, 
não tendo sido constituídos interessados nem apresentados quaisquer contributos. 
 
Presente informação do GAEE-Gabinete de Apoio ao Empresário e Empreendedorismo 
I/1960/2016, de 26-09-2019, que submeteu a aprecição superior o identificado projeto de 
regulamento. 
 
Presente informação jurídica I/2156/2019, de 23-10-2019, que apreciou o texto do projeto 
regulamentar e concluindo por se encontrarem respeitadas as normas legais aplicáveis, 
propõe a sua apreciação e submissão a consulta pública, para que se recolham sugestões 
quanto ao seu conteúdo. 
 
Considerando que no quadro dos objetivos fixados e com vista a garantir a simplificação e a 
adaptação do Regulamento à nova filosofia, dinâmicas e serviços que naquelas instalações 
se pretendem vir a instalar, se optou por proceder à reformulação global do anterior 
regulamento aprovado pela Câmara Municipal em sua reunião de 13 de janeiro de 2011, o 
que implica a revogação daquele e a sua integral substituição pelo projeto a submeter a 
consulta pública, 
 
A Câmara Municipal delibera, nos termos do artigo 101.º, n.º 1, do Código do 
Procedimento Administrativo, submeter a consulta pública o projeto de Regulamento 
de Utilização do Centro Empresarial da Marinha Grande, pelo prazo de 30 dias, 
seguindo-se os trâmites legais aplicáveis e previstos no referido Código, 
designadamente publicação em Diário da República. 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

 
 
5. Resumo de Tesouraria do dia 22 de outubro de 2019 
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Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia vinte e dois de outubro de dois 
mil e dezanove, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Total de Disponibilidades”: 
15.892.023,92€ (quinze milhões, oitocentos e noventa e dois mil e vinte e três euros e 
noventa e dois cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
APROVISIONAMENTO 
 
 

6. P.A. n.º 117/2019-AP/DDC - Transportes Escolares e de interesse municipal e 
relevante no âmbito de projetos educativos, culturais, sociais e desportivos apoiados 
pelo Município, para o ano de 2020  
 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano não participou na discussão e votação deste assunto, tendo 
comunicado o seu impedimento, nos termos do artigo 69.º, n.º 1, alínea a) do Código do 
Procedimento Administrativo, uma vez que é o Presidente do Conselho de Administração da 
TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M.. 
 
A Sr.ª Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do mencionado 
Código. 
 
 
940 - Presente a informação I/1988/2019 e a requisição interna n.º 28332, ambas da DDC - 
Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, na qual se manifesta a necessidade da 
contratualização dos “Transportes escolares e de Interesse Municipal e Relevante no Âmbito de 
Projetos Educativos, Culturais, Sociais e Desportivos Apoiados pelo Município para o Ano 2020”. 
 
Considerando que a contratação pelo município dos serviços da TUMG - TRANSPORTES 
URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M. UNIPESSOAL S.A. no que respeita aos transportes 
escolares e de Interesse Municipal e Relevante no Âmbito de Projetos Educativos, Culturais, 
Sociais e Desportivos Apoiados pelo Município não carece de procedimento para a formação de 
contratos, nos termos do artigo 5.º-A, n.º 1, alíneas a), b) e c) do Código dos Contratos Públicos, 
por: 
 
“(…) A parte II não é aplicável à formação dos contratos, independentemente do seu objeto, a 
celebrar por entidades adjudicantes com uma outra entidade, quando se verifiquem, 
cumulativamente, as seguintes condições: 
a) A entidade adjudicante exerça, direta ou indiretamente, sobre a atividade da outra pessoa 
coletiva, isoladamente ou em conjunto com outras entidades adjudicantes, um controlo análogo 
ao que exerce sobre os seus próprios serviços; 
b) A entidade controlada desenvolva mais de 80 % da sua atividade no desempenho de funções 
que lhe foram confiadas pela entidade adjudicante ou entidades adjudicantes que a controlam, ou 
por outra ou outras entidades controladas por aquela ou aquelas entidades adjudicantes, 
consoante se trate de controlo isolado ou conjunto; 
c) Não haja participação direta de capital privado na pessoa coletiva controlada, com exceção de 
formas de participação 
de capital privado sem poderes de controlo e sem bloqueio eventualmente exigidas por 
disposições especiais, em conformidade com os Tratados da União Europeia, e que não exerçam 
influência decisiva na pessoa coletiva controlada. (…)”, 
 
se tratar de contratação excluída. 
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Atento o exposto e considerando que o Município pode contratualizar a aquisição de serviços 
diretamente junto da TUMG -TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M. 
UNIPESSOAL S.A. por se verificar cumulativamente o cumprimento do enunciado nas alíneas a) 
a c) do n.º 1 do artigo 5.º-A do Código dos Contratos Públicos, nos seguintes termos: 

1. alínea a) - O Presidente do Conselho de Administração da TUMG - TRANSPORTES 
URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M. UNIPESSOAL S.A., é o Vereador da 
Câmara Municipal da Marinha Grande, Sr. Carlos Caetano e o Município da Marinha 
Grande detém 100% do capital social, exercendo diretamente sobre a atividade da 
empresa municipal um controlo análogo ao que exerce sobre os serviços da 
autarquia; 

2. alínea b) - Da análise aos Relatórios de Gestão e Contas do Exercício dos anos de 
2016, 2017 e 2018, se afere que a TUMG - TRANSPORTES URBANOS DA 
MARINHA GRANDE, E.M. UNIPESSOAL S.A. desenvolveu nos referidos anos, mais 
de 80% da sua atividade em funções confiadas pelo Município da Marinha Grande; 

3. alínea c) - A TUMG - TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M. 
UNIPESSOAL S.A. não detém participações de capital privado, sendo o Município 
da Marinha Grande o único detentor do capital social da empresa municipal. 

 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua 
redação atual, determina a obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal 
sempre que se verifique a necessidade da assunção de compromissos plurianuais, e que a 
Assembleia Municipal, na sua sessão 20/12/2018, deliberou conceder autorização genérica 
prévia favorável para a assunção de compromissos plurianuais, em cumprimento do disposto 
na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA e no art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 
de Junho, nos termos constantes da deliberação anexa ao processo. 
 
Considerando que a empresa municipal apresentou através do ofício n.º 0082/ADM/2019 a 
proposta TUMG/MMG/004/2019, datada de 23/10/2019 e que os serviços da DDC - Divisão 
de Desenvolvimento e Cidadania, atento o valor da mesma, emitiram relatório, estimando a 
globalidade dos serviços a prestar em 2020, em 275.782,85 euros, acrescidos de IVA à taxa 
de 6%. 
 
Considerando que se encontra inscrito em Plano de Atividades Municipais de 2019 a dotação 
para a assunção de despesa no ano de 2020 com a contratação dos “Transportes escolares 
e de Interesse Municipal e Relevante no Âmbito de Projetos Educativos, Culturais, Sociais e 
Desportivos Apoiados pelo Município para o Ano 2020”, na classificação orgânica/económica 
0103/020210, ação do PAM 2018/A/214. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera, 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, na sua redação atual, e do artigo 5.º- A, n.º 1 do Código dos Contratos 
Públicos, e de acordo com o artigo 18º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 
junho: 

 autorizar a despesa inerente ao contrato a celebrar 

 adjudicar a prestação do serviço de “Transportes escolares e de Interesse 
Municipal e Relevante no Âmbito de Projetos Educativos, Culturais, Sociais e 
Desportivos Apoiados pelo Município para o Ano 2020”, à empresa municipal 
TUMG - TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M. UNIPESSOAL 
S.A. pelo valor global de 275.782,85 euros, acrescidos de IVA à taxa de 6% 

 designar como gestora do contrato, nos termos do artigo 290.º-A do CCP, a 
trabalhadora Maria José Andrade, que será substituída nas suas faltas e 
impedimentos pela trabalhadora Paula Sardinha 
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 aprovar a minuta do contrato a celebrar entre as partes.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 2 votos contra dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro. 
 
Os Srs. Vereadores do MpM proferiram a seguinte declaração de voto: 
“Os transportes escolares é uma responsabilidade da Câmara Municipal. Não tendo 
autocarros e recursos humanos especializados no acompanhamento de crianças em idade 
escolar, terá de recolher à subcontratação. 
 
No parecer técnico apresentado, é argumentado o seguinte: 

a) A Câmara Municipal exclui-se de administrar diretamente este serviço, por 
“Inexistência, no quadro de funcionários da Câmara Municipal da Marinha Grande, 
de recursos humanos especializados no acompanhamento de crianças em idade 
escolar e, por outro lado, de viaturas, no património municipal, com características 
adequadas ao transporte de crianças em idade escolar.” 
Como se compreende a Câmara não tem vigilantes. E a TUMG tem? Claro que não, 
e por isso, quando subcontrata estes transportes escolares, inclui no contrato que “o 
serviço a contratar deverá incluir a presença de vigilantes nos autocarros, nos 
termos do arl º 8. ºda Lei 1312006, de 17 de abril" 
 

b) O fundamento do recurso às empresas é feito com base na “existência, no mercado, 
de empresas especializadas em transportes de passageiros de uma forma geral, e 
de crianças em idade escolar em particular, que permitem obter garantias de maior 
eficiência e eficácia em matéria de segurança e conforto, que já que dispõem de 
estruturas humanas e logísticas dedicadas exclusivamente à prestação deste tipo de 
serviços, com qualidade e em segurança.” 
Então se existem estas empresas especializadas, porque não as subcontratamos 
diretamente e o fazemos à TUMG que não é especializada em transportes de 
crianças? 
 

c) A Câmara decide que a única entidade a convidar é a Empresa Municipal TUMG - 
Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM. 
Ainda na última reunião de Câmara e na Assembleia Municipal extraordinária da 
passada quinta-feira, analisámos o relatório da IGF, onde RECOMENDAVA que por 
“questões de transparência e de concorrência devem por regra convidar, pelo 
menos, três entidades”. A Sra Presidente disse na AM que iria ter isso em conta. Ora 
bem, aqui está a resposta, convidam uma única empresa e mesmo essa não tem 
condições para fornecer o serviço e tem de subcontratar.  
 

d) No ponto 12. do parecer, é anunciada a “Justificação” para adjudicar diretamente a 
uma entidade, a TUMG. No entanto, nada é referido, ou seja, não há justificação.  
Uma vez mais recorremos ao relatório da IGF, onde é claramente recomendado que 
para não “pôr em causa os princípios da concorrência e da transparência”, devem 
“assegurar que as decisões contenham a fundamentação de escolha das entidades 
convidadas” 
A Câmara não seguindo as recomendações da IGF, decide atribuir a uma única 
empresa sem prestar qualquer declaração. 

 
A TUMG tem no orçamento para 2020 para transportes escolares o valor de 200.000,00 € e 
“Outros alugueres” 20.047,00 €, ou seja, um total de 220.047,00€. 
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A Câmara, neste processo que aqui deliberamos, para “transporte escolares e de interesse 
municipal”, transfere 275.782,85 €. Ou seja, a Câmara paga mais 55.735,85 € do que se 
adjudicasse diretamente à empresa de transportes que vai ser subcontratada. 
 
Aqui está a prova inequívoca de que além do subsídio direto de quase 500.000 € que a 
Câmara atribui no contrato programa, depois ainda dá mais 55 mil euros em subsídios 
encapotados.   
 
Estamos a desperdiçar dinheiro ao erário público apenas para manter uma empresa 
municipal, quando estes serviços podiam ser efetuados pela Câmara, muito mais baratos, e 
com a mesma ou mais qualidade. 
 
Por estes motivos, não podemos continuar a pactuar com estas decisões e votamos contra a 
atribuição de € 275.782,85 € à TUMG para “transporte escolares e de interesse municipal”. 
Entendemos que a Câmara tem responsabilidade de contratar transportes escolares mas 
deve faze-lo diretamente a empresas especializadas, com a mesma qualidade de serviço e 
com reconhecidos benefícios para o erário público.” 
 
 
A Sr.ª Presidente proferiu a seguinte declaração de voto: 
“Não nos revemos nas afirmações feitas e portanto depois elaboraremos o contraditório do 
que aqui foi dito, porque mantemos a Empresa Municipal pelos motivos pelos quais foi 
também criada, do apoio social ao concelho, dos transportes a todo o concelho, e a própria 
empresa, através dos relatórios que apresenta, cumpre integralmente com as contratações 
públicas devidas.” 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 
 
 

7. Receção Provisória - Conservação e Reabilitação de Pavimentos na Rede Viária do 
Concelho - Concurso público n.º 21/2018 
 
941 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente Auto de Recepção Provisória da obra “Conservação e Reabilitação de Pavimentos 
na Rede Viária do Concelho - Concurso público n.º 21/2018”, adjudicada por deliberação de 
Câmara, de oito de abril de dois mil e dezanove, à empresa “Construções António Leal, 
S.A.”. 
 
A Câmara Municipal, verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo 
com as regras de arte e prescrições técnicas aplicáveis e de acordo com o contrato e 
as instruções dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber 
provisoriamente a obra antes enunciada, de acordo e para os efeitos do previsto no 
artigo 395º. do Código dos Contratos Públicos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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8. Requalificação dos Blocos L/M de habitação Social e dos 36 Fogos - Casal de Malta- 
Marinha Grande - Concurso público n.º 11/2019 – Adjudicação 
 
942 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada de “Requalificação dos 
Blocos L/M de habitação Social e dos 36 Fogos - Casal de Malta- Marinha Grande”, em que 
se integram os relatórios preliminar e final, propondo a adjudicação da empreitada à proposta 
apresentada pelo concorrente VALEIXA - Construção Civil, Ld.ª, pelo valor de 940.597,20€ 
(novecentos e quarenta mil, quinhentos e noventa e sete euros e vinte cêntimos), a que 
acresce IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 450 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 “Requalificação dos Blocos L/M de 
habitação Social e dos 36 Fogos - Casal de Malta- Marinha Grande” à proposta 
apresentada pelo concorrente VALEIXA - Construção Civil, Ld.ª, pelo valor de 
940.597,20€ (novecentos e quarenta mil, quinhentos e noventa e sete euros e vinte 
cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 450 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 Engª Ludmila Ferreira, nos termos do artigo 344.º, n.º2, do Código dos 
Contratos Públicos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
9. Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas da Amieira e Charneca da 
Amieira- Fase 2 - Concurso público n.º 13/2019 - Invalidade da deliberação camarária 
de 01.07.2019 - Anulação administrativa 
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte sobre este ponto: 
“Os processos referentes aos pontos 9, 10, 11, 12 enquadram-se no mesmo problema e 
enfermam do mesmo vício. 
Em julho vieram a reunião de Câmara para se deliberar sobre a adjudicação o que sucedera 
favoravelmente. Agora verifica-se que a deliberação é ilegal por falta de enquadramento 
orçamental dado que que na altura havia verba insuficiente no orçamento camarário para 
que se deliberasse no sentido da obra ser adjudicada. 
São casos reveladores da falta de competência na preparação dos processes, tanto do ponto 
de vista jurídico como financeiro, os processos chegam ao órgão mal instruídos e 
fundamentados. 
Para nós é inconcebível deliberar sobre processos que, pela deficiente instrução, levam a 
que o órgão tome decisões “inconscientes” ilegais. Até quando vamos presenciar situações 
deste tipo? São situações demasiado gravosas para que não haja uma orientação interna no 
sentido de serem corrigidas.”  
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Para esclarecimento destas dúvidas, a Sr.ª Presidente solicitou a presença da Chefe da 
Divisão Jurídica e de Apoio, Dr.ª Ana Sousa, que informou que já há plurianualidade 
aprovada pela Assembleia Municipal, em virtude de o cronograma financeiro ter sido 
alterado. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que não está esclarecida e pediu para colocar 
mais questões. 
Voltou a pedir a informação técnica que enquadre a minuta de deliberação aqui presente e 
que não consta do processo, assim como também continua a não ter o enquadramento 
financeiro. 
Referiu ainda que se sente desconfortável em votar o ponto sem esta informação. 
 
A Sr.ª Presidente explicou que o cronograma inicial era só para 2019, depois foi alterado 
para 2019 e 2020, foi à Assembleia Municipal para aprovar a plurianualidade e agora vem 
aqui para a anulação da deliberação inicial e para nova adjudicação. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que ao ouvir a Sr.ª Presidente a falar parece 
que não é nada consigo, mas na sua opinião é tudo consigo e com o seu gabinete, que 
deveria fiscalizar a documentação a enviar aos Vereadores. 
 
 
Esclarecidas todas as questões, a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte 
proposta: 
 
943 - O sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação:  
 
Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada de “Rede de Saneamento 
de Águas Residuais Domésticas da Amieira e Charneca da Amieira- Fase 2”; 
 
Presente deliberação camarária de 01.07.2019 que adjudicou a empreitada de “Rede de 
Saneamento de Águas Residuais Domésticas da Amieira e Charneca da Amieira- Fase 2” à 
proposta apresentada pelo concorrente António Emílio Gomes & Filhos, Ld.ª. no âmbito do 
Concurso Público n.º 13/2019, pelo valor de 351.469,16€ (trezentos e cinquenta e um mil, 
quatrocentos e sessenta e nove euros e dezasseis cêntimos). 
 
Considerando a insuficiência do orçamento camarário aprovado para o ano de 2019 para 
suportar a despesa acima mencionada, uma vez que o cronograma financeiro apresentado 
pelo empreiteiro António Emílio Gomes & Filhos, Ld.ª. para o ano de 2019, no âmbito do 
Concurso Público n.º 13/2019, apresenta valores superiores ao orçamento camarário em 
vigor; 
 
Considerando a necessidade de satisfazer o referido compromisso, sendo para o efeito 
necessário proceder a uma prévia modificação ao orçamento camarário em vigor;    
 
Considerando que a anulação administrativa é o ato administrativo que determina a 
destruição dos efeitos de outro ato, com fundamento em invalidade; 
 
Considerando que os atos administrativos podem ser objeto de anulação administrativa por 
iniciativa do órgão competente; 
 
Considerando que os atos anuláveis podem ser objeto de anulação administrativa no prazo 
de seis meses, a contar da data do conhecimento pelo órgão competente da causa da 
invalidade; 
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A Câmara Municipal, delibera anular a deliberação camarária de 01.07.2019 que 
adjudicou a empreitada de “Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas da 
Amieira e Charneca da Amieira- Fase 2” à proposta apresentada pelo concorrente 
António Emílio Gomes & Filhos, Ld.ª no âmbito do Concurso Público n.º 13/2019, nos 
termos e para os efeitos previstos nos n.ºs 1 e 4 do artigo 163º, n.º 1 do artigo 168º e 
n.º 1 e 3 do artigo 169º, todos do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo D.L. n.º 4/2015, de 07.01.   
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
10. Empreitada de: Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas da Amieira e 
Charneca da Amieira- Fase 2 - Concurso público n.º 13/2019 – Adjudicação 
 
944 - 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 Luis 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. 
 
 
11. Reabilitação no espaço público no bairro municipal social de Casal de Malta - 
Concurso Público n.º 21/2019 - Invalidade da deliberação camarária de 29.07.2019 - 
Anulação administrativa 
 
945 - Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada de “Reabilitação no 
espaço público no bairro municipal social de Casal de Malta”; 
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Presente deliberação camarária de 29.07.2019 que adjudicou a empreitada de “Reabilitação 
no espaço público no bairro municipal social de Casal de Malta” à proposta apresentada pelo 
concorrente CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES, Ld.ª. no âmbito do Concurso Público n.º 
21/2019, pelo valor de 508.000,00€ (quinhentos e oito mil euros). 
 
Considerando a insuficiência do orçamento camarário aprovado para o ano de 2019 para 
suportar a despesa acima mencionada, uma vez que o cronograma financeiro apresentado 
pelo empreiteiro CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES, Ld.ª. para o ano de 2019, no âmbito do 
Concurso Público n.º 21/2019, apresenta valores superiores ao orçamento camarário em 
vigor; 
Considerando a necessidade de satisfazer o referido compromisso, sendo para o efeito 
necessário proceder a uma prévia modificação ao orçamento camarário em vigor;    
 
Considerando que a anulação administrativa é o ato administrativo que determina a 
destruição dos efeitos de outro ato, com fundamento em invalidade; 
 
Considerando que os atos administrativos podem ser objeto de anulação administrativa por 
iniciativa do órgão competente; 
 
Considerando que os atos anuláveis podem ser objeto de anulação administrativa no prazo 
de seis meses, a contar da data do conhecimento pelo órgão competente da causa da 
invalidade; 
 
A Câmara Municipal, delibera anular a deliberação camarária de 29.07.2019 que 
adjudicou a empreitada de “Reabilitação no espaço público no bairro municipal social 
de Casal de Malta” à proposta apresentada pelo concorrente CONSTRUÇÕES VIEIRA 
MENDES, Ld.ª no âmbito do Concurso Público n.º 21/2019, nos termos e para os 
efeitos previstos nos n.ºs 1 e 4 do artigo 163º, n.º 1 do artigo 168º e n.º 1 e 3 do artigo 
169º, todos do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo D.L. n.º 4/2015, 
de 07.01.   
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
12. Empreitada de: Reabilitação no espaço público no bairro municipal social de Casal 
de Malta - Concurso público n.º 21/2019 – Adjudicação 
 
946 - Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada “Reabilitação no 
espaço público no bairro municipal social de Casal de Malta”, constituído por relatórios 
preliminar e final, propondo a adjudicação da empreitada ao concorrente CONSTRUÇÕES 
VIEIRA MENDES, Ld.ª, pelo valor de 508.000,00€ (quinhentos e oito mil euros), acrescido de 
IVA à taxa legal em vigor, e prazo de execução de 9 meses. 
 
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 CONSTRUÇÕES VIEIRA 
MENDES, Ld.ª, pelo valor de 508.000,00€ (quinhentos e oito mil euros), acrescido de 
IVA à taxa legal em vigor, e prazo de execução de 9 meses, a empreitada de 
“Reabilitação no espaço público no bairro municipal social de Casal de Malta”, 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. 
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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 Telmo Faria, coadjuvado 
pela eng.ª Sara Vidal, nos termos do artigo 344º., nº.2, do Código dos Contratos 
Públicos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
13. Centro Escolar da Várzea- Requalificação e Ampliação da atual Escola Básica e 
Jardim de Infância da Várzea- Concurso público n.º 02/2019. Deliberação Inicial 
 
947 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente informação com a ref.ª 07/MO/2019 e projeto de execução, cuja coordenação foi 
assegurada pela Divisão de Gestão do Território, composto por peças desenhadas e peças 
escritas, nomeadamente projeto de execução, memória descritiva e justificativa, caderno de 
encargos (cláusulas técnicas cláusulas gerais), programa de procedimento, plano de 
segurança e saúde, mapa de quantidades e orçamento, plano de prevenção e gestão de 
resíduos referentes à obra em epígrafe. 
 
O preço base do concurso é de 2.710.679,34 euros e o prazo de execução é de 18 meses. 
 
A Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 19.º, 
alínea b), 36.º, n.º 1, 38.º, 40.º, n.º2, 46-A nº 2 e 67.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: 

a) tomar a decisão de contratar, com vista à satisfação das necessidades 
identificadas; 

b) escolher o procedimento de concurso público, em função do valor estimado do 
contrato, de acordo com o orçamento que integra o projeto de execução; 

c) a não contratação por lotes com os fundamentos constantes da informação 
com a ref.ª 07/MO/2019;  

d) autorizar a realização da despesa subjacente ao contrato; 
e) aprovar as peças do procedimento (programa do procedimento, caderno de 

encargos, projeto de execução e minuta do anúncio), que passam a integrar o 
processo administrativo; 

f) designar o júri que conduzirá o procedimento, com a seguinte composição:  
Arqº Mauro Oliveira (Presidente), Arqº Miguel Figueiredo (Vogal), Engª Cristina 
Silva (Secretário) e como suplentes Arqª Isabel Alves e Engº Rui Vicente. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 
 
 

14. Isenção do pagamento de taxas 
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948 - A Sra. Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
A ADESER II-Associação para o Desenvolvimento Económico e Social da Região da 
Marinha Grande, IPSS, solicitou à Câmara Municipal a isenção do pagamento das taxas 
municipais, para a realização da atividade a seguir elencada:  

- Licença especial de ruído para o Dreams Festival a realizar no Parque Municipal 
de Exposições nos dias 15, 16 e 17 de novembro de 2019; 
- Licença para a colocação de publicidade alusiva ao evento. 
 

Presente a informação nº 87/AF de 22 de outubro de 2019, fundamentada 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 c) do nº 3 do artigo 14.º do Regulamento e Tabela 
de Taxas do Município da Marinha Grande, pode isentar as pessoas coletivas de utilidade 
pública e de solidariedade social, relativamente aos actos, factos ou atividades que visem 
exclusivamente a prossecução dos seus fins estatutários, desde que beneficiem de isenção 
ou redução de IRC, nos termos do artigo 10º do Código do Código do IRC e cuja sede se 
situe no concelho da Marinha Grande, do pagamento das taxas previstas no citado 
Regulamento. 
 
Assim, ao abrigo da competência prevista na alínea c) 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 à atividade identificada, isentar a ADESER II-Associação para o 
Desenvolvimento Económico e Social da Região da Marinha Grande, IPSS, do 
pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído e da licença 
para colocação de publicidade. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
15. Autorização para pagamento de taxas em prestações 
 
949 - Presente os requerimentos: 
 
-registo de entrada E/9652/2019 em que Tatjana Vanessa Rodrigues Ferreira, solicita à 
Câmara Municipal o pagamento da taxa de concessão da sepultura perpétua nº 1265 do 
Cemitério de Casal Galego, no valor de 1.000,00€, em 8 prestações mensais; 
 
Nos termos do nº 1 do artigo 17.º do Regulamento de Taxas do Município da Marinha 
Grande, a Câmara Municipal pode autorizar o pagamento em prestações das taxas nele 
previstas, mediante requerimento fundamentado e acompanhado dos elementos previstos no 
n.º 2 do citado artigo. 
 
Presente a informação nº 19/AF de 22 de outubro de 2019, onde se confirma que os pedidos 
estão instruídos e acompanhados dos elementos previstos no n.º 2 do artigo 17.º do 
Regulamento e Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande. 
 
Assim, ao abrigo da competência prevista no nº 1 do artigo 17.º do Regulamento de 
Taxas do Município da Marinha Grande, a Câmara Municipal delibera autorizar que 
Tatjana Vanessa Rodrigues Ferreira efetue o pagamento da taxa de concessão da 
sepultura perpétua nº 1265, do Cemitério de Casal Galego, em 8 prestações mensais. 
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Mais delibera anular a guia de receita nº 9515 de 06/08/2019, no valor de 1.000,00€, para 
que sejam emitidas as guias de receita referentes às prestações. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

 
 
16. “Acalmia de Tráfego - desde a Rua Santa Isabel até à Rua D. João Pereira 
Venâncio” – Aprovação do Projeto de Execução 
 
950 - Presente Informação n.º CS/67/2019, da Divisão de Gestão do Território, datada de 18 
de Outubro de 2019, propondo a aprovação do Projeto de Execução de Acalmia de Tráfego 
- desde a Rua Santa Isabel até à Rua D. João Pereira Venâncio, a realizar na freguesia da 
Marinha Grande, concelho da Marinha Grande. 
Esta proposta visa a reformulação das ruas de Santa Isabel, do Salgueiro, D. João Pereira 
Venâncio, Manuel Pereira Roldão e Ilha do Corvo, aplicando medidas de acalmia de tráfego 
como uma tentativa de minimização dos impactes negativos do tráfego motorizado através 
da imposição de uma moderação das suas velocidades e, também, desencorajando o uso 
excessivo do transporte individual motorizado sem perda de acessibilidade aos locais. 
Este espaço, situado na zona centro da cidade, onde se localizam equipamentos como uma 
clínica, uma escola privada, infantário, laboratório de Imagiologia, assim como diversos 
estabelecimentos comerciais, assume-se igualmente como um percurso muito utilizado para 
atravessamento da cidade. 
Mais se informa, que este Projeto de Execução observa as normas legais e regulamentares 
aplicáveis à operação urbanística em análise e que o mesmo contempla os elementos 
descritos no artigo 43º do Código de Contratos Públicos, assim como o estipulado na portaria 
n.º 701-H/2008 de 29 de Julho. 
 
Deste modo, a Câmara Municipal analisou a informação anexa e todos os elementos 
apresentados, e delibera, nos termos do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 33º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação atual, aprovar o Projeto de 
Execução de Acalmia de Tráfego - desde a Rua Santa Isabel até à Rua D. João Pereira 
Venâncio, a realizar na freguesia da Marinha Grande, concelho da Marinha Grande. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
17. Pedido para colocação de lombas na Rua Sociedade Beneficência e Recreio - 
Ordem - Marinha Grande. 
 
951 - Presente pedido com o registo E/7438/2019, datado de 3/7/2019 em que é solicitado a 
colocação de lombas na rua Sociedade Beneficência e Recreio - Ordem - Marinha Grande. 
Presente informação técnica LC/28/2019 de 17/7/2019, sobre o assunto. 
 
Presente despacho do Sr. Vereador do Pelouro do Urbanismo, Planeamento e Ordenamento 
do Território, datado de 15/10/2019. 
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Na sequência do pedido com registo n.º E/7438/2019, para colocação de lombas na 
Rua Sociedade Beneficência e Recreio Ordem, Marinha Grande, bem como da solução 
técnica apresentada na informação dos serviços Camarários LC/28/2109, que se dá 
aqui por integralmente reproduzida e se anexa a Câmara Municipal delibera ao abrigo 
da alínea qq) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual: 
 
Colocar sinalização vertical de limite de velocidade 40Km hora (C13), proibição de 
exceder a velocidade máxima ... Km/h: indicação da proibição de circular à velocidade 
superior à indicada no sinal, em ambos os sentidos do arruamento, e colocação de 
bandas cromáticas para acalmia de tráfego, a seguir às ultimas habitações, no sentido 
nascente poente e vice versa, sendo as mesmas identificadas com sinalização própria 
de lomba (A2a), lomba: indicação de troço de via ou ponte com deformação convexa 
no pavimento, conforme estabelecido nos artigos 19.º e 24.º, respetivamente do 
Decreto Regulamentar nº. 22-A/98, de 1 de Outubro, sinalização de limite de velocidade 
e indicação de troço de via ou ponte com deformação convexa no pavimento. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
18. Pedido para colocação de espelho na rua Vasco da Gama Nº 24 - Marinha Grande. 
 
952 - Presente pedido com o registo n.º E/9109/2019, em que é solicitado a colocação de um 
espelho, na rua Vasco da Gama Nº 24 Marinha Grande. 
Presente informação técnica LC/36/2019 de 16/9/2019, sobre o assunto. 
Presente despacho do Sr. Vereador datado de 16/10/2019 
 
Na sequência do pedido com registo n.º E/9109/2019, para colocação de um espelho na 
rua Vasco da Gama Nº24, Marinha Grande, a Câmara Municipal delibera ao abrigo do 
n.º 1 do artigo 33.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual: 
Colocar um espelho côncavo de diâmetro 70 cm frente à entrada da garagem do Nº24 
da rua Vasco da Gama Marinha Grande, com a finalidade especial de dar aos utentes 
indicações úteis. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade aprovada em minuta. 
 
 
19. Proc.º n.º 327/18, datado de 07/08/2018 - Arcada Melódica - Construção Civil, Lda. - 
Atribuição de Topónimo 
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“É um processo sobre a atribuição de topónimo, aparentemente sem dificuldade, mas, o seu 
adiamento tem consequências graves para munícipes. 
Senão vejamos: é um processo de construção iniciado em agosto de 2018, ficou pronto e o 
construtor há meses que pediu a licença de utilização. Não lhe foi concedida porque a 
Câmara não tem atribuído o nome do arruamento. 
É inaceitável que o construtor não consiga entregar a obra de construção por 
responsabilidade da Câmara. Não se percebe o motivo por que este assunto demorou tanto 
tempo a resolver.” 
 
 
953 - Presente processo camarário nº 327/18, respeitante à Construção de moradia e muro; 
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Presente pedido de conceção de autorização de utilização, formulado através do 
requerimento nº 1248/19, datado de 24-07-2019; 
 
Presente informação do Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica datada de 03-09-
2019, mencionando que a pretensão está inserida num arruamento sem topónimo atribuído, 
pelo que será necessário desencadear o procedimento para a sua atribuição; 
 
Presente ofício enviado à Junta de Freguesia da Marinha Grande, registado como 
S/2707/2019, datado de 18-09-2019, solicitado que esta entidade emita parecer sobre o 
topónimo a atribuir, fazendo cumprir o disposto no artigo 33º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, que refere que compete à Câmara Municipal “estabelecer a denominação 
das ruas e praças das localidades e das povoações, após parecer da correspondente junta 
de freguesia.”. 
 
Presente ofício n.º 123 (30-09-2019) da Junta de Freguesia da Marinha Grande, recebido no 
passado dia 07-10-2019, indicando que: 
“Em resposta ao V.ofício supra mencionado, somos a informar Vª Exa. que no entendimento 
desta Junta de Freguesia, nenhum dos topónimos sugeridos pelos V/s serviços se enquadra 
neste local. 
Sugerimos que eventualmente possa ser atribuído o nome de Travessa ou Beco Rua 
Quinta do Warnhagem. (...)” 
 
Após análise da pretensão e considerando que: 
 
- De acordo com a alínea ss) do n° 1 do art.°33 da Lei 75/2013, de 12-09-2013, compete à 
câmara municipal estabelecer a denominação das ruas e praças das localidades e das 
povoações, após parecer da correspondente junta de freguesia; 
 
- A Junta de Freguesia da Marinha Grande propõe que seja atribuído ao arruamento 
localizado no início da Rua Quinta do Warnhagem, a assinalado na Planta de localização 
anexa a esta deliberação, o topónimo Travessa da Rua Quinta do Warnhagem ou Beco da 
Rua Quinta do Warnhagem. 
 
A Câmara Municipal delibera, no âmbito do disposto na ss) do n° 1 do art.°33 da Lei 
75/2013, de 12-09-2013, e de acordo com a proposta da Junta de Freguesia da Marinha 
Grande, atribuir ao arruamento, com início na Quinta do Warnhagem, freguesia de 
Marinha Grande, identificado na planta anexa à presente deliberação, o seguinte 
topónimo: Travessa da Rua Quinta do Warnhagem. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
20. Proc.º n.º27/19, datado de 25/01/2019 - Chapisc'Art - Investimentos Imobiliários, 
Lda. - Atribuição de topónimo 
 
954 - Presente processo camarário nº 27/19, respeitante à Comunicação Prévia da 
Construção de Moradia Unifamiliar, Anexo e Muros de Vedação. 
 
Presente e-mail do Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica datado de 21-02-2019, 
mencionando que a pretensão se encontra inserida num arruamento sem topónimo atribuído, 
pelo que será necessário desencadear o procedimento para a sua atribuição, antes de 
finalizado o processo e consequente pedido de Licença de Utilização; 
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Presente ofício enviado à Junta de Freguesia da Marinha Grande, registado como 
S/1905/2019, datado de 04-07-2019, solicitado que esta entidade emita parecer sobre o 
topónimo a atribuir, fazendo cumprir o disposto no artigo 33º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, que refere que compete à Câmara Municipal “estabelecer a denominação 
das ruas e praças das localidades e das povoações, após parecer da correspondente junta 
de freguesia.”. 
 
Presente ofício n.º 122 (30-09-2019) da Junta de Freguesia da Marinha Grande, recebido no 
passado dia 07-10-2019, indicando que: 
“Em resposta ao V.ofício supra mencionado, somos a informar Vª Exa. que no entendimento 
desta Junta de Freguesia, nenhum dos topónimos sugeridos pelos V/s serviços se enquadra 
neste local. 
Sugerimos que eventualmente possa ser atribuído o nome de Travessa dos Fetos. (...)” 
 
Após análise da pretensão e considerando que: 
 
- De acordo com a alínea ss) do n° 1 do art.°33 da Lei 75/2013, de 12-09-2013, compete à 
câmara municipal estabelecer a denominação das ruas e praças das localidades e das 
povoações, após parecer da correspondente junta de freguesia; 
 
- A Junta de Freguesia da Marinha Grande propõe que seja atribuído ao arruamento que faz 
a ligação da Rua dos Fetos com a Rua da Azinheira, lugar da Garcia, assinalado na Planta 
de localização anexa a esta deliberação, o topónimo Travessa da Rua dos Fetos. 
 
A Câmara Municipal delibera, no âmbito do disposto na ss) do n° 1 do art.°33 da Lei 
75/2013, de 12-09-2013, e de acordo com a proposta da Junta de Freguesia da Marinha 
Grande, atribuir ao arruamento que faz a ligação da Rua dos Fetos com a Rua da 
Azinheira, lugar da Garcia, freguesia de Marinha Grande, identificado na planta anexa à 
presente deliberação, o seguinte topónimo: Travessa da Rua dos Fetos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
21. Pedido para colocação de lombas na Travessa de Diu - Marinha Grande 
 
955 - Presente pedido com o registo E/7623/2019, datado de 9/7/2019 em que é solicitado a 
colocação de lombas na Travessa de Diu - Marinha Grande. 
 
Presente informação técnica LC/29/2019 de 18/7/2019, sobre o assunto. 
 
Presente despacho do Sr. Vereador do Pelouro do Urbanismo, Planeamento e Ordenamento 
do Território, datado de 15/10/2019. 
 
Na sequência do pedido com registo n.º E/7623/2019, para colocação de lombas na 
Travessa de Diu, Marinha Grande, bem como da solução técnica apresentada na 
informação dos serviços Camarários LC/29/2109, que se dá aqui por integralmente 
reproduzida e se anexa a Câmara Municipal delibera ao abrigo da alínea qq) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual: 
 
Colocar sinalização vertical de limite de velocidade 40Km hora (C13) em ambos os 
sentidos do arruamento, e colocação de bandas cromáticas para acalmia de tráfego, a 
meio do mesmo, mais propriamente na zona onde não existe habitação, sendo as  
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mesmas identificadas com sinalização própria de lomba (A2a), conforme estabelecido 
nos artigos 19.º e 24.º, respetivamente do Decreto Regulamentar nº. 22-A/98, de 1 de 
Outubro, sinalização de limite de velocidade e indicação de troço de via ou ponte com 
deformação convexa no pavimento. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

 
 
22. Req.º nº 1688/19, datado de 09/10/2019 - Proc.º n.º 183/19, datado de 23/05/2019 - 
Hilário Gaspar Carvalho e Jéssica Brites Moreira 
 
956 - Presente requerimento n.º 1688/19, datado de 2019/10/09, constante do processo 
camarário n.º 183/19, subscrito por Hilário Gaspar Carvalho, com o NIF 264761480, com 
residência em rua da Nora, n.º 409, lugar de Brejo, união das freguesias de Monte Real e 
Carvide, concelho de Leiria e por Jéssica Brites Moreira, com o NIF 251734749, com 
residência em rua da Foz, n.º 30, lugar de Praia da Vieira, freguesia de Vieira de Leiria, 
concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Alteração e 
ampliação de edifício de habitação e muros”, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua 
Álvaro Filipe Gouveia Pedrosa, lugar de Talhões da Vieira, freguesia de Vieira de Leiria, 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 2720 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 2982. 
Presente parecer técnico do serviços datado de 2019/10/15, 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 “Alteração e ampliação de edifício de habitação e muros”, a 
incidir sobre um prédio urbano, sito na rua Álvaro Filipe Gouveia Pedrosa, lugar de 
Talhões da Vieira, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 2720 e inscrito 
na matriz predial urbana sob o artigo número 2982, com o número de processo 183/19, 
com data de entrada em 2019/05/23, apresentado por Hilário Gaspar Carvalho, com o 
NIF 264761480, com residência em rua da Nora, n.º 409, lugar de Brejo, união das 
freguesias de Monte Real e Carvide, concelho de Leiria e por Jéssica Brites Moreira, 
com o NIF 251734749, com residência em rua da Foz, n.º 30, lugar de Praia da Vieira, 
freguesia de Vieira de Leiria, com os seguintes condicionalismos: 
 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente um passeio na extensão total do prédio confinante com a rua Álvaro 
Filipe Gouveia Pedrosa, em calçada de calcário com as dimensões de 
0,05mx0,05mx0,05m, após execução de uma base em tout-venant com 0,15m de 
espessura. O lancil dever+a ser de betão com as dimensões de 0,12m (largura à vista) 
x 0,25m (altura) x 0,15m (largura da base). 
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2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 2,10m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua Álvaro Filipe Pedrosa, conforme 
configuração constante da peça gráfica correspondente à “PLANTA DE CEDÊNCIAS”, 
com o número “01.01”, datada de “SETEMBRO 2019”, entregue a coberto do 
requerimento n.º 1688/19, datado de 2019/10/09, ficando a emissão da Autorização de 
Utilização, condicionada à apresentação de certidão emitida pela Conservatória do 
Registo Predial, devidamente atualizada; 
 
Mais delibera informar os requerentes que, nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º 
do RJUE, deverão apresentar os projetos das especialidades e outros estudos 
necessários à execução da obra, no prazo de seis meses a contar da data da 
notificação do ato da aprovação do projeto de arquitetura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
23. Req.º nº 953/19, datado de 29/05/2019 - Proc.º n.º 502/18, datado de 22/11/2018 - 
Priscila Alexandra da Silva Ribeiro Garcia e Diogo Manuel Rodrigues Garcia 
 
957 - Presente requerimento n.º 953/19, datado de 2019/05/29, constante do processo 
camarário n.º 502/18, subscrito por Priscila Alexandra da Silva Ribeiro Garcia, com o NIF 
234183586 e por Diogo Manuel Rodrigues Garcia, com o NIF 232592195, ambos 
residentes em rua Manuel Ferreira, n.º 34, lugar de Camarnal, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Alteração e ampliação 
de moradia existente, construção de anexo e alteração de muros de vedação”, a incidir 
sobre um prédio urbano, sito na Estrada da Nazaré, n.º 50 (EN 242), freguesia de Moita, 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob 
o número 1851 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 194, dispondo da área 
de 1.276,00m2. 
Presente parecer favorável emitido pelas INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A., 
datado de 2018/12/21, pelo facto do prédio associado à operação urbanística requerida se 
situar, em razão da localização, na área de jurisdição daquela entidade.    
Presente parecer técnico do serviços datado de 2019/10/22, referente ao projeto de 
arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os parecer 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 de “Alteração e ampliação de moradia existente, construção de 
anexo e alteração de muros de vedação”, a incidir sobre um prédio urbano, sito na 
Estrada da Nazaré, n.º 50 (EN 242), freguesia de Moita, concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob o número 1851 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 194, com o número de processo 
502/18, com data de entrada em 2018/11/22, apresentado por Priscila Alexandra da 
Silva Ribeiro Garcia, com o NIF 234183586 e por Diogo Manuel Rodrigues Garcia, com 
o NIF 232592195, ambos residentes em rua Manuel Ferreira, n.º 34, lugar de Camarnal, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 
 
1. Cumprimento das condições gerais e especiais anexas ao parecer emitido pelas 
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A., datado de 2018/12/21 (Ref. 9971LRA18); 
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2. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente um passeio público ao longo da estrema do prédio confinante com a 
rua Adriano M. Alexandre e EN 242, de acordo com a peça gráfica correspondente à 
“PLANTA DE IMPLANTAÇÃO”, “FOLHA: 1”, datada de “DEZEMBRO 2018”, anexa ao 
parecer emitido pelas INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A., e entregue a coberto 
do requerimento n.º 125/19, datado de 2019/01/22. 
3. De modo a dar continuidade aos materiais aplicados em passeios na envolvente, o 
passeio público deverá ser executado em calçada de calcário com as dimensões de 
0,05mx0,05mx0,05m, após execução de uma base em tout-venant com 0,15m de 
espessura. O lancil deverá ser de calcário com as dimensões de 0,15m 8largura à 
vista) x 0,25m (altura) x 0,15m (largura da base). 
4. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 68,70m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua Adriano M. Alexandre e EN 242, conforme 
configuração constante da peça gráfica correspondente à “PLANTA DE 
IMPLANTAÇÃO”, “FOLHA: 2.3”, datada de “MARÇO 2019”, entregue a coberto do 
requerimento n.º 538/19, datado de 2019/03/21. 
 
Mais delibera informar os requerentes que, nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º 
do RJUE, deverão apresentar os projetos das especialidades e outros estudos 
necessários à execução da obra, no prazo de seis meses a contar da data da 
notificação do ato da aprovação do projeto de arquitetura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
24. Req.º nº 961/19, datado de 31/05/2019 - Proc.º n.º 193/19, datado de 31/05/2019 - 
Maria Edite Alves Monteiro 
 
958 - Presente requerimento n.º 961/19, datado de 2019/05/31, constante do processo 
camarário n.º 193/19, em nome de Maria Edite Alves Monteiro, com o NIF 188169695, com 
morada em rua da Escola, n.º 44, lugar de Fonte Santa, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Legalização da alteração de 
moradia” e “Legalização da construção de anexos”, incluindo obra de “Demolição de 
anexos e muros de vedação” e o “Destaque de parcela”, a incidir sobre um prédio urbano 
sito na rua da Escola, lugar de Fonte Santa, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 10192 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 14762. 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2019/10/17, 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, de16/12, 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 “Legalização da alteração de moradia” e “Legalização da 
construção de anexos”, incluindo obra de “Demolição de anexos e muros de vedação” 
e o “Destaque de parcela”, a incidir sobre um prédio urbano sito na rua da Escola, 
lugar de Fonte Santa, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 10192 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo número 14762, com o número de processo 193/19, 
com data de entrada em 2019/05/31, em nome de Maria Edite Alves Monteiro, com o 
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NIF 188169695, com morada em rua da Escola, n.º 44, lugar de Fonte Santa, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, incluindo a operação de destaque em referência, por se 
encontrarem reunidas as condições expressas no n.º 4 do art. 6.º do RJUE, dado o 
prédio se situar em perímetro urbano e as duas parcelas resultantes do destaque, 
confrontarem com arruamentos públicos.  
 
Mais delibera mandar emitir a respetiva certidão de destaque para efeitos de registo 
predial, nos termos do n.º 9 do art. 6.º do RJUE, devendo nela constar a 
obrigatoriedade de inscrição do ónus de não fracionamento das parcelas resultantes 
do destaque, confrontarem com arruamentos públicos.  
 
Delibera ainda 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. 
 
 
25. Req.º nº 1617/19, datado de 27/09/2019 - Proc.º n.º 207/19, datado de11/06/2019 - 
Verónica Alexandra Pereira Gomes 
 
959 - Presente requerimento n.º 1617/19, datado de 2019/09/27, constante do processo 
camarário n.º 207/19, subscrito por Verónica Alexandra Pereira Gomes, com o NIF 
223845825, com residência em rua dos Eucaliptos, n.º 19, lugar de Ordem, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção 
de um edifício anexo”, destinado a garagem, de uso complementar da moradia, a incidir 
sobre um prédio urbano, sito em rua dos Eucaliptos, n.º 19, lugar de Ordem, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 16154 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 18899, 
dispondo de projeto de arquitetura aprovado por deliberação camarária datada de 
2019/07/15.  
Presente parecer técnico dos serviços, datado de 2019/10/07, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou o 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJU, o pedido de licenciamento da 
obra de “Construção de um edifício anexo”, destinado a garagem, de uso 
complementar da moradia, a incidir sobre um prédio urbano, sito em rua dos 
Eucaliptos, n.º 19, lugar de Ordem, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 16154 e inscrito 
na matriz predial urbana sob o artigo número 18899, com o número de processo 
207/19, com data de entrada em 2019/06/11, apresentado por Verónica Alexandra 
Pereira Gomes, com o NIF 223845825, com residência em rua dos Eucaliptos, n.º 19, 
lugar de Ordem, freguesia e concelho de Marinha Grande. 
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Mais delibera informar a requerente que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º 
do RJUE, deverá, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a 
emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios 
necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
26. Req.º nº 1708/19, datado de 11/10/2019 - Proc.º n.º 242/19, datado de 08/07/2019 - 
Zulmira Joaquina Duarte 
 
960 - Presente pedido com o registo n.º 1708/19, datado de 11/10/2019, relativo a 
legalização de edifício destinado a armazém, localizado na rua do Casal, n.º 7, em 
Picassinos, Marinha Grande, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da 
Marinha Grande sob o n.º 20665 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 20458-P, 
da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento 
n.º 242/19, com data de entrada de 8/07/2019, apresentado por Zulmira Joaquina Duarte, 
com o NIF 120 665 140, com morada na rua do Casal, n.º 7, em Picassinos, Marinha 
Grande, freguesia e concelho da Marinha Grande, cujo projeto de arquitetura foi aprovado 
em reunião de câmara de 02/09/2019; 
Presente informação técnica, datada de 18/10/2019, que atesta encontrarem-se os projetos 
de especialidade apresentados em condições de serem aceites. 
Presente informação técnica, datada de 22/10/2019, que atesta encontrar-se o processo de 
licenciamento 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 relativo à legalização de um 
edifício destinado a armazém, localizado na rua do Casal, n.º 7, em Picassinos, 
Marinha Grande, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha 
Grande sob o n.º 20665 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 20458-P, da 
freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 242/19, com data de entrada de 8/07/2019, apresentado por Zulmira 
Joaquina Duarte, com o NIF 120 665 140, com morada na rua do Casal, n.º 7, em 
Picassinos, 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 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. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
27. Req.º nº 1578/19, datado de 20/09/2019- Proc.º n.º 350/19, datado de 20/09/2019 - 
Gasogás - Distribuidora de Óleos e Combustíveis, Lda. 
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961 - Presente pedido com o registo n.º 1578/19, datado de 20/09/2019, relativo a 
licenciamento de alterações na instalação de posto de abastecimento de combustível para 
consumo próprio, sito no lote 15 da Zona Industrial da Marinha Grande, no prédio registado 
na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 4243 e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo n.º 14130, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se 
reporta o processo de licenciamento n.º 350/19, com data de entrada de 20/09/2019, 
apresentado por Gasogás - Distribuidora de Óleos e Combustíveis,Lda., com o NIPC 500 
125 562, com sede na rua da Alemanha, Lote 15, Zona Industrial Casal da Lebre, freguesia e 
concelho da Marinha Grande; 
Presente informação técnica, datada de 22/10/2019, que atesta encontrar-se o processo em 
condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
DEFERIR, nos termos do n.º 1 do artigo 13º do Decreto-Lei 267/2002, de 26 de 
novembro, alterado e republicado pelos Decretos-Lei n.º 389/2007, de 30 de novembro, 
n.º 31/2008, de 25 de fevereiro, n.º 195/2008, de 6 de novembro e 217/2012, de 9 de 
outubro, o pedido de licenciamento relativo a alterações na instalação de posto de 
abastecimento de combustível para consumo próprio, sito no lote 15 da Zona 
Industrial da Marinha Grande, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial 
da Marinha Grande sob o n.º 4243 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 
14130, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 350/19, com data de entrada de 20/09/2019, apresentado por Gasogás 
- Distribuidora de Óleos e Combustíveis,Lda., com o NIPC 500 125 562, com sede na 
rua da Alemanha, Lote 15, Zona Industrial Casal da Lebre, 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 Regime Jurídico da urbanização e 
Edificação (RJUE), publicado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redação 
dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, 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. 
4 – A emissão da licença de exploração fica condicionada à realização de vistoria final, 
a efetuar nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 12º do Decreto-Lei 267/2002, de 26 
de novembro, na sua redação atual. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
28. Req.º nº 1612/19, datado de 26/09/2019 - Proc.º n.º 185/16, datado de 19/05/2019 - 
Moldetefa - Indústria de Moldes para Plásticos, Lda. 
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962 - Presente requerimento, com registo de entrada n.º 1612/19 datado de 26/09/2019, 
apresentado por Moldetefa - Indústria de Moldes para Plásticos, Lda., com o NIPC 
503835820, com sede em Estrada do Guilherme, Lagoinha, freguesia de Marinha Grande, 
solicitar a autorização de utilização para o edifício, destinado a industria, cuja construção foi 
aprovada no âmbito do processo camarário n.º 185/16, titulada pelo alvará de construção n.º 
37/17, datado de 16/06/2017 e objeto de legalização de alterações executadas em obra, 
aprovadas por deliberação camarária tomada na reunião de 25/03/2019 e titulada pelo alvará 
de licença de legalização n.º 58/19, emitido em 21/05/2019. 
Presente parecer técnico datado de 15/10/2019, 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 no n.º 6 do art.º 57.º do Regulamento Municipal de Edificação 
e Urbanização do Município da Marinha Grande 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria ao edifício sito em Estrada do Guilherme, Lagoínha, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, propriedade de Moldetefa - Indústria de 
Moldes para Plásticos, Lda., com o NIPC 503835820, com sede no mesmo local, com a 
seguinte composição: 
 
1) Membros efetivos 
Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Nuno Fernandes 
 
2) Membros suplentes 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Ricardo Santos 
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. 
 
 
29. Req.º nº 1579/19, datado de 20/09/2019 - Proc.º n.º 454/18, datado de 24/10/2018 - 
Luís Rodrigues Lopes, Maria Idalina Loureiro dos Santos, Paulo Jorge Lopes Santana 
de Almeida e Paula Cristina dos Santos Lopes Almeida 
 
963 - Presente requerimento, com registo de entrada n.º 1579/19 datado de 20/09/2019, 
apresentado por Luís Rodrigues Lopes, com o NIF 127228780, por Maria Idalina Loureiro 
dos Santos, com o NIF 119757966, residentes na Rua de Leiria, n.º 85, 1.º Dt.º. Embra, 
Marinha Grande, por Paulo Jorge Lopes Santana de Almeida, com o NIF 1783260987 e 
por Paula Cristina dos Santos Lopes Almeida, com o NIF 186037740, ambos com morada 
em Urbanização Serrada do Pinhal, Rua dos Loureiros, Lote 9, Marinheiros, Marrazes, Leiria, 
solicitar a autorização de utilização para as frações “A” e “C” do edifício, destinado a 
comércio e serviços, objeto de legalização de alterações interiores e exteriores, com  
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alteração ao uso, aprovadas por deliberação camarária tomada na reunião de 08/04/2019 e 
titulada pelo alvará de licença de legalização n.º 54/19, emitido em 09/05/2019. 
Presente parecer técnico datado de 16/10/2019, 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 no n.º 6 do art.º 57.º do Regulamento Municipal de Edificação 
e Urbanização do Município da Marinha Grande. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria às frações “A” e “C”do edifício sito em Rua de Leiria, 
n.º 85, freguesia e concelho de Marinha Grande, propriedade de Luís Rodrigues Lopes,  
com o NIF 127228780, por Maria Idalina Loureiro dos Santos, com o NIF 119757966, 
residentes na Rua de Leiria, n.º 85, 1.º Dt.º. Embra, Marinha Grande, por Paulo Jorge 
Lopes Santana de Almeida, com o NIF 1783260987 e de Paula Cristina dos Santos 
Lopes Almeida, com o NIF 186037740, ambos com morada em Urbanização Serrada do 
Pinhal, Rua dos Loureiros, Lote 9, Marinheiros , Marrazes, Leiria com a seguinte 
composição: 
 
1) Membros efetivos 
Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Nuno Fernandes 
 
2) Membros suplentes 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Ricardo Santos 
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. 
 
 
30. Req.º nº 2175/17, datado de 20/12/2017 - Proc.º n.º 568/17, datado de 20/12/2017 - 
Vidrala Logistics, Unipessoal Lda. 
 
964 - Presente pedido com o registo n.º 2175/17, datado de 20/12/2017, relativo a 
licenciamento da instalação de um posto de abastecimento de combustíveis e telheiro de 
apoio, no prédio sito na Charneca da Garcia, registado na Conservatória do Registo Predial 
da Marinha Grande sob o n.º 15160 e inscrito na matriz predial rústica sob os artigos n.º 
5741 e 5740, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 568/17, com data de entrada de 20/12/2017, apresentado por VIDRALA 
LOGISTICS, UNIPESSOAL LDA, com o NIPC 500 144 770, com sede na rua Charneca da 
Garcia, freguesia e concelho da Marinha Grande; 
Presente informação técnica datada de 22/10/2019, referindo ter sido ultrapassado o prazo 
legal para a requerente solicitar a emissão do respetivo alvará de licença de construção, 
propondo que se notifique a requerente da intenção de declarar a caducidade desta licença,  
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conferindo-lhe a possibilidade de apresentar, em sede de audiência prévia, a realizar no 
âmbito dos artigos 121º e 122º do CPA, as alegações que entenda; 
 
A Câmara Municipal analisou a referida informação técnica, datada de 22/10/2019, que 
propõe a declaração de caducidade da licença para realização de operação urbanística e, 
considerando que: 
 
 A interessada, VIDRALA LOGISTICS, UNIPESSOAL LDA, com o NIPC 500 144 770, 

com sede na rua Charneca da Garcia, freguesia e concelho da Marinha Grande, foi 
notificada da deliberação final de deferimento do pedido de licenciamda instalação de 
um posto de abastecimento de combustíveis e telheiro de apoio, no prédio sito na 
Charneca da Garcia, registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande 
sob o n.º 15160 e inscrito na matriz predial rústica sob os artigos n.º 5741 e 5740, da 
freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento 
n.º 568/17, com data de entrada de 20/12/2017, tomada em reunião camarária de 
16/04/2018, através do ofício n.º498/18, de 24/04/2018, rececionado em 02/05/2018; 

 Sobre a data da notificação desta deliberação a interessada tinha o prazo de um ano 
para requerer o respetivo alvará de construção, ou seja até 03/05/2019, nos termos do 
n.º 1 do artigo 76.º do regime jurídico da urbanização e edificação (RJUE), publicado 
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 prazo inicialmente conferido não foi prorrogado, não tendo a interessada utilizado a 
faculdade prevista no n.º 2 do mesmo artigo 76.º do RJUE que permite solicitar e obter a 
prorrogação desse mesmo prazo; 

 A interessada tinha até ao dia 03/05/2019 para requerer a emissão do respetivo alvará e 
não o fez; 

 O decurso desse prazo sem ter sido requerida a emissão do respetivo alvará, tem como 
consequência a caducidade da licença para a realização da dita operação urbanística, 
nos termos do nº 2 do artigo 71.º do RJUE; 

 À presente data encontram-se reunidas as condições, impostas por lei, para ser 
declarada a caducidade da licença; 

 
A Câmara Municipal, tendo a intenção de declarar a caducidade da licença referente ao 
processo de licenciamento n.º 568/17, com data de entrada de 20/12/2017, relativo a 
licenciamento da instalação de um posto de abastecimento de combustíveis e telheiro 
de apoio, no prédio sito na Charneca da Garcia, registado na Conservatória do Registo 
Predial da Marinha Grande sob o n.º 15160 e inscrito na matriz predial rústica sob os 
artigos n.º 5741 e 5740, da freguesia e concelho da Marinha Grande, apresentado por 
VIDRALA LOGISTICS, UNIPESSOAL LDA, com o NIPC 500 144 770, com sede na rua 
Charneca da Garcia, freguesia e concelho da Marinha Grande; 
 
Delibera: 
1. - NOTIFICAR a requerente, VIDRALA LOGISTICS, UNIPESSOAL LDA, com o NIPC 
500 144 770, com sede na rua Charneca da Garcia, freguesia e concelho da Marinha 
Grande, da sua intenção de declarar a caducidade da licença referente ao processo de 
licenciamento n.º 568/17, com data de entrada de 20/12/2017, referente ao 
licenciamento da instalação de um posto de abastecimento de combustíveis e telheiro 
de apoio, no prédio sito na Charneca da Garcia, registado na Conservatória do Registo 
Predial da Marinha Grande sob o n.º 15160 e inscrito na matriz predial rústica sob os 
artigos n.º 5741 e 5740, da freguesia e concelho da Marinha Grande, ao abrigo do n.º 2 
do artigo 71.º do regime jurídico da urbanização e edificação (RJUE), publicado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 9 de setembro, por se ter ultrapassado o prazo de um ano a contar da  
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data da notificação da deliberação do deferimento final do processo em causa, sem 
que se tenha requerido a emissão do respetivo alvará; 
2. - CONCEDER, ao abrigo dos artigos 121º e 122º do CPA, o prazo de 10 dias úteis a 
contar da sua notificação, para se pronunciar, em sede de audiência prévia, por 
escrito, sobre o presente projeto de declaração de caducidade da referida licença. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
31. E/8366/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de ramais domiciliários de gás natural- GALP ENERGIA 
 
965 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/8366/2019, datado de 
29/07/2019, 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 Portela, Rua do Lameiro, Rua Principal (Pilado) e Rua dos Lenhadores, 
freguesia e concelho de Marinha Grande. 
Presente parecer técnico da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 16/09/2019, sobre o 
assunto, bem como despacho proferido em 22/10/2019 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 
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 
vala, para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais 
Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Rua da Portela, Rua do Lameiro, Rua 
Principal (Pilado) e Rua dos Lenhadores, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
com os seguintes condicionalismos: 

a) 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.  

b) 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; 

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

d) 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. 
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32. E/8484/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de ramais domiciliários de gás natural- GALP ENERGIA 
 
966 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/8484/2019, datado de 
31/07/2019, 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 Filarmónica Recreativa Amieirinhense, freguesia e concelho de Marinha Grande. 
Presente parecer técnico da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 16/09/2019, sobre o 
assunto, bem como despacho proferido em 22/10/2019 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 
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 
vala, para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais 
Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Rua Filarmónica Recreativa 
Amieirinhense, freguesia e concelho de Marinha Grande, com os seguintes 
condicionalismos: 

a) 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.  

b) 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; 

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

d) 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. 
 
 
33. Req.º nº 2067/18, datado de 14/11/2018 - Proc.º n.º 477/18, datado de 09/11/2018 - 
Marisa Isabel Pimenta Gomes 
 
967 - Presente requerimento com o registo de entrada n.º 2067/18, de 14-11-2018, 
apresentado por Marisa Isabel Pimenta Gomes, titular do processo de licenciamento n.º 
477/18, respeitante a uma obra de substituição de um muro existente por uma vedação e 
construção de um muro lateral, em que solicita a isenção de taxas e a devolução das por si 
pagas no âmbito do referido processo. 
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Presente parecer jurídico datado de 18-10-2019, sobre o assunto. 
 
Considerando que: 
 
- Por requerimento datado de 14-11-2018, registado sob o n.º 2067/18, Marisa Isabel 
Pimenta Gomes, titular do processo de licenciamento n.º 477/18, respeitante a uma obra de 
substituição de um muro existente por uma vedação e construção de um muro lateral, 
solicitou a isenção e devolução das taxas por si pagas, no âmbito do referido processo; 
 
- Através do ofício com o registo de saída n.º 884/19, datado de 14-08-2019, a requerente foi 
informada que devia, no prazo de 10 dias, a contar da data da sua notificação, expor, em 
conformidade com a alínea c) do n.º 1 do artigo 102.º do Código do Procedimento 
Administrativo, os factos em que se baseava o seu pedido e se possível os respetivos 
fundamentos de Direito; 
 
- A requerente tomou conhecimento do conteúdo do ofício em questão a 23-08-2019 e 
apesar de convidada a suprir a falta dos fundamentos de facto do requerimento, decorrido o 
prazo para o efeito, nada fez; 
 
A Câmara Municipal depois de analisar o referido requerimento e o parecer jurídico 
datado de 18-10-2019, com o qual concorda, cujos fundamentos de facto e de direito 
passam a fazer parte integrante da presente deliberação e se anexa, delibera rejeitar 
liminarmente o requerimento apresentado por Marisa Isabel Pimenta Gomes, com o 
registo de entrada n.º 2067/18, datado de 14-11-2018, referente à isenção e devolução 
das taxas pagas, no âmbito do processo de licenciamento já identificado. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
34. Req.º nº 1654/19, datado de 02/10/2019 - Proc.º n.º 248/19, datado de 12/07/2019 - 
Megatechind - Indústrias Marinha Grande, Lda 
 
968 - A 14-10-2019, esta Câmara Municipal tomou uma deliberação em que deferiu, no 
âmbito do referido Programa, um pedido de Apoio ao Emprego e ao Empreendedorismo no 
Concelho da Marinha Grande, apresentado por Megatechind - Indústrias Marinha Grande, 
Lda, com sede na Rua da Zona Industrial, n.º 3, Freguesia da Moita, Concelho da Marinha 
Grande e aprovou a respetiva minuta do contrato a celebrar com a sociedade em causa. 
 
Por sido detetado um erro material nos números 1 e 2 da cláusula 8.ª da referida 
minuta (por lapso, em vez de “isenção de taxas” escreveu-se “redução de taxas”), por 
se tratar de um erro material na expressão da vontade deste órgão e por ser manifesto, 
esta Câmara Municipal delibera, ao abrigo do artigo 174.º do Código do Procedimento 
Administrativo, retificar a mesma: 
 
Assim nos números 1 e 2 da cláusula 8.ª, onde se lê: 
 

“ Cláusula 8.ª – Incumprimento 
 

1.A não comprovação ou a redução do número de postos de trabalho contratualizados 
implica o pagamento do montante correspondente à redução de taxas concedida, acrescido 
de juros de mora à taxa legal. 
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2.O incumprimento de qualquer das obrigações assumidas pelo investidor, no âmbito do 
presente contrato, implica o pagamento do montante correspondente à redução concedida, 
acrescido de juros de mora à taxa legal.” 
 
Deve ler-se: 
 

“ Cláusula 8.ª – Incumprimento 
 

1.A não comprovação ou a redução do número de postos de trabalho contratualizados 
implica o pagamento do montante correspondente à isenção de taxas concedida, acrescido 
de juros de mora à taxa legal. 
2.O incumprimento de qualquer das obrigações assumidas pelo investidor, no âmbito do 
presente contrato, implica o pagamento do montante correspondente à isenção concedida, 
acrescido de juros de mora à taxa legal.” 
 
O contrato a celebrar deve conter as cláusulas retificadas. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

 
 
35. Atualização bienal do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, do 
inquilino residente na Praceta da Liberdade, Bloco 6, 3º drt., Casal de Malta 
 
969 - Presente informação n.º 2017 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
07 de outubro de 2019, a dar conta da necessidade de proceder à revisão do valor da renda 
da habitação em epígrafe, por motivo de atualização bienal do valor da renda.  
 
Considerando que a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual estabelece o 
novo regime do arrendamento apoiado para habitação de fim social e revoga a Lei n.º 
21/2009, de 20 de maio e os Decretos-Lei n.º 608/73, de 14 de novembro e 166/93, de 7 de 
maio; 
 
Considerando que nos termos do artigo 3.º da referida Lei, são apresentadas as 
definições/ponderações, a ter em conta para o cálculo do valor da renda; 
 
Considerando que o seu artigo 21.º, prevê que o valor das rendas em regime do 
arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento 
mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o valor arredondado à 
milésima, que resulta da seguinte fórmula:  
T= 0,067 x (RMC/I.A.S.) em que: 
T= Taxa de esforço 
RMC = Rendimento Mensal Corrigido do Agregado Familiar 
I.A.S. = Indexante dos Apoios Sociais (435,76€)” 
 
Considerando ainda que no n.1 do artigo 22.º a renda em regime de arrendamento apoiado 
não pode ser de valor inferior a 1% do indexante dos apoios sociais (IAS) vigente em cada 
momento. 
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Considerando que nos termos do n.º 6 do artigo 23.º da mesma Lei, a renda atualizada ou 
revista, nos termos dos números anteriores, é devida no segundo mês subsequente ao da 
data de receção, pelo arrendatário, da comunicação do senhorio com o respetivo valor. 
 
Considerando que, ao abrigo do n.º 1 do art.º 27.º do Regulamento de atribuição, de gestão 
e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, o montante da renda 
é atualizado, bienalmente, em função da variação do rendimento mensal corrigido do 
agregado familiar, nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro. 
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha do inquilino e 
que têm por base os documentos facultados pelo próprio. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual 
e, em conformidade com o artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua 
redação atual proceder à atualização da renda do inquilino residente na fração 
identificada em epígrafe, sendo o valor a aplicar o constante do quadro seguinte: 
 

MORADOR Casa DATA 
CONTRATO 

RENDA/19 
(outubro) 

RENDA/19 
(dezembro) 

Praceta da Liberdade Bloco 6, 3º Drt. setembro 2008 21,27€ 54,65€ 

 

Mais delibera, em conformidade com o n.º 6 do art.º 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro, na sua redação atual que a aplicação da referida renda entre em vigor a 
partir do 1.º dia útil do mês de dezembro do corrente ano. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
36. Atualização bienal do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, da 
inquilina residente na Rua Prof. Melo Vieira Bloco 5, 3.º esq Casal de Malta 
 
970 - Presente informação n.º 2072 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
14 de outubro de 2019, a dar conta da necessidade de proceder à atualização bienal do valor 
da renda da habitação em epígrafe.   
 
Considerando que a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual estabelece o 
novo regime do arrendamento apoiado para habitação de fim social e revoga a Lei n.º 
21/2009, de 20 de maio e os Decretos-Lei n.º 608/73, de 14 de novembro e 166/93, de 7 de 
maio; 
 
Considerando que nos termos do artigo 3.º da referida Lei, são apresentadas as 
definições/ponderações, a ter em conta para o cálculo do valor da renda; 
 
Considerando que o seu artigo 21.º, prevê que o valor das rendas em regime do 
arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento 
mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o valor arredondado à 
milésima, que resulta da seguinte fórmula:  
T= 0,067 x (RMC/I.A.S.) em que: 
T= Taxa de esforço 
RMC = Rendimento Mensal Corrigido do Agregado Familiar 
I.A.S. = Indexante dos Apoios Sociais (435,76€)” 



 

Página 47 de 71 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 28/10/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 31 

 
 
 
 
 
 
 
Considerando ainda que no n.1 do artigo 22.º a renda em regime de arrendamento apoiado 
não pode ser de valor inferior a 1% do indexante dos apoios sociais (IAS) vigente em cada 
momento. 
 
Considerando que nos termos do n.º 6 do artigo 23.º da mesma Lei, a renda atualizada ou 
revista, nos termos dos números anteriores, é devida no segundo mês subsequente ao da 
data de receção, pelo arrendatário, da comunicação do senhorio com o respetivo valor. 
 
Considerando que, ao abrigo do n.º 1 do art.º 27.º do Regulamento de atribuição, de gestão 
e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, o montante da renda 
é atualizado, bienalmente, em função da variação do rendimento mensal corrigido do 
agregado familiar, nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro. 
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha da inquilina e 
que têm por base os documentos facultados pela própria. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual 
e, em conformidade com o artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua 
redação atual proceder à atualização bienal da renda da inquilina residente na fração 
identificada em epígrafe, sendo o valor a aplicar o constante do quadro seguinte: 
 

MORADOR LOTE DATA 
CONTRATO 

RENDA/19 
(outubro) 

RENDA/19 
(dezembro) 

Rua Prof. Melo Vieira Bloco 5, 3º ESQ 02/05/2013 57,90€ 52,91€ 

 
Mais delibera, em conformidade com o n.º 6 do art.º 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro, na sua redação atual que a aplicação da referida renda entre em vigor a 
partir do 1.º dia útil do mês de dezembro do corrente ano. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
37. Atualização bienal do valor da renda da inquilina da atual fração sita na Rua Prof. 
Melo Vieira Bloco 5, r/c drt. Casal de Malta. 
 
971 - Presente informação n.º 2113 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
17 de outubro de 2019, a dar conta da necessidade de proceder à atualização bienal do valor 
da renda da habitação em epígrafe.   
 
Considerando que a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual estabelece o 
novo regime do arrendamento apoiado para habitação de fim social e revoga a Lei n.º 
21/2009, de 20 de maio e os Decretos-Lei n.º 608/73, de 14 de novembro e 166/93, de 7 de 
maio; 
 
Considerando que nos termos do artigo 3.º da referida Lei, são apresentadas as 
definições/ponderações, a ter em conta para o cálculo do valor da renda; 
 
Considerando que o seu artigo 21.º, prevê que o valor das rendas em regime do 
arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento 
mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o valor arredondado à 
milésima, que resulta da seguinte fórmula:  
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T= 0,067 x (RMC/I.A.S.) em que: 
T= Taxa de esforço 
RMC = Rendimento Mensal Corrigido do Agregado Familiar 
I.A.S. = Indexante dos Apoios Sociais (435,76€)” 
 
Considerando ainda que , no n.1 do artigo 22.º a renda em regime de arrendamento apoiado 
não pode ser de valor inferior a 1% do indexante dos apoios sociais (IAS) vigente em cada 
momento. 
 
Considerando que nos termos do n.º 6 do artigo 23.º da mesma Lei, a renda atualizada ou 
revista, nos termos dos números anteriores, é devida no segundo mês subsequente ao da 
data de receção, pelo arrendatário, da comunicação do senhorio com o respetivo valor. 
 
Considerando que, ao abrigo do n.º 1 do art.º 27.º do Regulamento de atribuição, de gestão 
e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, o montante da renda 
é atualizado, bienalmente, em função da variação do rendimento mensal corrigido do 
agregado familiar, nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro. 
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha da inquilina e 
que têm por base os documentos facultados pela própria. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n.º1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual 
e, em conformidade com o artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua 
redação atual proceder à atualização bienal da renda da inquilina residente na fração 
identificada em epígrafe, sendo o valor a aplicar o constante do quadro seguinte: 
 

MORADOR LOTE DATA 
CONTRATO 

RENDA/19 
(outubro) 

RENDA/19 
(dezembro) 

Rua Prof. Melo Vieira Bloco 5, R/C Dto 16/10/2012 36,19€ 34,77€ 

 
Mais delibera, em conformidade com o n.º 6 do art.º 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro, na sua redação atual que a aplicação da referida renda entre em vigor a 
partir do 1.º dia útil do mês de dezembro do corrente ano. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
38. Atualização bienal do valor da renda da inquilina residente na atual fração sita na 
Rua Prof. Melo Vieira Bloco 3, 2.º esq Casal de Malta. 
 
972 - Presente informação n.º 2115 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
17 de outubro de 2019, a dar conta da necessidade de proceder à atualização bienal do valor 
da renda da habitação em epígrafe.   
 
Considerando que a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual estabelece o 
novo regime do arrendamento apoiado para habitação de fim social e revoga a Lei n.º 
21/2009, de 20 de maio e os Decretos-Lei n.º 608/73, de 14 de novembro e 166/93, de 7 de 
maio; 
 
Considerando que nos termos do artigo 3.º da referida Lei, são apresentadas as 
definições/ponderações, a ter em conta para o cálculo do valor da renda; 
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Considerando que o seu artigo 21.º, prevê que o valor das rendas em regime do 
arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento 
mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o valor arredondado à 
milésima, que resulta da seguinte fórmula:  
T= 0,067 x (RMC/I.A.S.) em que: 
T= Taxa de esforço 
RMC = Rendimento Mensal Corrigido do Agregado Familiar 
I.A.S. = Indexante dos Apoios Sociais (435,76€)” 
 
Considerando ainda que no n.1 do artigo 22.º a renda em regime de arrendamento apoiado 
não pode ser de valor inferior a 1% do indexante dos apoios sociais (IAS) vigente em cada 
momento. 
 
Considerando que nos termos do n.º 6 do artigo 23.º da mesma Lei, a renda atualizada ou 
revista, nos termos dos números anteriores, é devida no segundo mês subsequente ao da 
data de receção, pelo arrendatário, da comunicação do senhorio com o respetivo valor. 
 
Considerando que, ao abrigo do n.º 1 do art.º 27.º do Regulamento de atribuição, de gestão 
e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, o montante da renda 
é atualizado, bienalmente, em função da variação do rendimento mensal corrigido do 
agregado familiar, nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro. 
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha da inquilina e 
que têm por base os documentos facultados pela própria. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n.º1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual 
e, em conformidade com o artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua 
redação atual proceder à atualização bienal da renda da inquilina residente na fração 
identificada em epígrafe, sendo o valor a aplicar o constante do quadro seguinte: 
 

MORADOR LOTE DATA 
CONTRATO 

RENDA/19 
(outubro) 

RENDA/19 
(dezembro) 

Rua Prof. Melo Vieira Bloco 3,2.º Esq 25/10/2004 5,46€ 14,39€ 

 
Mais delibera, em conformidade com o n.º 6 do art.º 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro, na sua redação atual que a aplicação da referida renda entre em vigor a 
partir do 1.º dia útil do mês de dezembro do corrente ano. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
39. Atualização bienal do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado da 
inquilina residente na Rua Prof. Melo Vieira Bloco 9, rc drt Casal de Malta. 
 
973 - Presente informação n.º 2085 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
15 de outubro de 2019, a dar conta da necessidade de proceder à atualização bienal do valor 
da renda da habitação em epígrafe. 
 
Considerando que a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual estabelece o 
novo regime do arrendamento apoiado para habitação de fim social e revoga a Lei n.º  
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21/2009, de 20 de maio e os Decretos-Lei n.º 608/73, de 14 de novembro e 166/93, de 7 de 
maio; 
 
Considerando que nos termos do artigo 3.º da referida Lei, são apresentadas as 
definições/ponderações, a ter em conta para o cálculo do valor da renda; 
 
Considerando que o seu artigo 21.º, prevê que o valor das rendas em regime do 
arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento 
mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o valor arredondado à 
milésima, que resulta da seguinte fórmula:  
T= 0,067 x (RMC/I.A.S.) em que: 
T= Taxa de esforço 
RMC = Rendimento Mensal Corrigido do Agregado Familiar 
I.A.S. = Indexante dos Apoios Sociais (435,76€)” 
 
Considerando ainda que , no n.1 do artigo 22.º a renda em regime de arrendamento apoiado 
não pode ser de valor inferior a 1% do indexante dos apoios sociais (IAS) vigente em cada 
momento. 
 
Considerando que nos termos do n.º 6 do artigo 23.º da mesma Lei, a renda atualizada ou 
revista, nos termos dos números anteriores, é devida no segundo mês subsequente ao da 
data de receção, pelo arrendatário, da comunicação do senhorio com o respetivo valor. 
 
Considerando que, ao abrigo do n.º 1 do art.º 27.º do Regulamento de atribuição, de gestão 
e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, o montante da renda 
é atualizado, bienalmente, em função da variação do rendimento mensal corrigido do 
agregado familiar, nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro. 
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha da inquilina e 
que têm por base os documentos facultados pela própria. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n.º1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual 
e, em conformidade com o artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua 
redação atual proceder à atualização bienal da renda da inquilina residente na fração 
identificada em epígrafe, sendo o valor a aplicar o constante do quadro seguinte: 
 

MORADOR LOTE DATA 
CONTRATO 

RENDA/19 
(outubro) 

RENDA/19 
(dezembro) 

Rua Prof. Melo Vieira Bloco 9,R/C Dto 27/09/2017 80,85€ 48,90€ 

 
Mais delibera, em conformidade com o n.º 6 do art.º 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro, na sua redação atual que a aplicação da referida renda entre em vigor a 
partir do 1.º dia útil do mês de dezembro do corrente ano. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
40. Transferência habitacional do inquilino da habitação sita na Avenida da Liberdade 
Bloco M, 1.º drt para a fração sita na Rua Prof. Melo Vieira Bloco 9, 1.º esq Casal de 
Malta, por motivos de falta de condições de habitabilidade 
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974 - Presente informação n.º 2109 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
17 de outubro de 2019, a propor a transferência habitacional do arrendatário em causa, por 
motivos de falta de condições de habitabilidade do atual locado onde reside. 
 
Considerando que nos termos da alínea 2) 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 os blocos L/M estão em vias de requalificação urbanística;  
 
Considerando a necessidade de realojar os inquilinos;  
 
Considerando que existe uma habitação social disponível sita na Rua Professor Melo Vieira, 
Bloco 9, 1.ºEsquerdo, Casal do Malta - Marinha Grande, que apresenta as condições 
necessárias de habitabilidade; 
 
Considerando por último que o inquilino já visitou o locado em questão aceitando o mesmo, 
como se encontra, na medida em que até lhe é mais benéfico, uma vez que se mantém na 
mesma área geográfica, da anterior residência, fator que lhe agrada, uma vez que, não 
dispõe de meio de transporte próprio, permitindo a contínua proximidade dos serviços. 
 
Face ao exposto, somos de propor a transferência habitacional deste agregado familiar para 
a fração correspondente ao Bloco 9, 1.º Esquerdo, da Rua professor Melo Vieira - Casal do 
Malta.  
 
Mais se propõe a aprovação da minuta de contrato de arrendamento apoiado. 
 
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 
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, 1.º Dto, na Avenida da 
Liberdade, para a fração correspondente ao fogo sito na Rua Professor Melo Vieira, 
Bloco 9, 1.º Esquerdo. 
 
Mais delibera aprovar a presente minuta de contrato de arrendamento. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
41. Revisão do valor da renda sob o regime de arrendamento apoiado da inquilina 
residente na Avenida da Liberdade Bloco L, 4.º frt drt Casal de Malta, por motivos de 
alteração da composição do agregado familiar 
 
975 - Presente informação n.º 2087 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
15 de outubro de 2019, a dar conta da necessidade de proceder à revisão do valor da renda 
da habitação em epígrafe, por motivos de alteração na composição do agregado familiar e 
consequentemente nos rendimentos mensais do mesmo. 
 
Considerando que a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual estabelece o 
novo regime do arrendamento apoiado para habitação de fim social e revoga a Lei n.º 
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21/2009, de 20 de maio e os Decretos-Lei n.º 608/73, de 14 de novembro e 166/93, de 7 de 
maio; 
 
Considerando que nos termos do artigo 3.º da referida Lei, são apresentadas as 
definições/ponderações, a ter em conta para o cálculo do valor da renda; 
 
Considerando que o seu artigo 21.º, prevê que o valor das rendas em regime do 
arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento 
mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o valor arredondado à 
milésima, que resulta da seguinte fórmula:  
T= 0,067 x (RMC/I.A.S.) em que: 
T= Taxa de esforço 
RMC = Rendimento Mensal Corrigido do Agregado Familiar 
I.A.S. = Indexante dos Apoios Sociais (435,76€)” 
 
Considerando ainda que no n.1 do artigo 22.º a renda em regime de arrendamento apoiado 
não pode ser de valor inferior a 1% do indexante dos apoios sociais (IAS) vigente em cada 
momento. 
 
Considerando que nos termos do n.º 6 do artigo 23.º da mesma Lei, a renda atualizada ou 
revista, nos termos dos números anteriores, é devida no segundo mês subsequente ao da 
data de receção, pelo arrendatário, da comunicação do senhorio com o respetivo valor. 
 
Considerando que, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do art.º 27.º do Regulamento de 
atribuição, de gestão e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, 
há lugar à revisão da renda a pedido do arrendatário nas situações de alteração na 
composição ou nos rendimentos do agregado familiar, devendo o arrendatário comunicar o 
facto ao senhorio, no prazo máximo de 30 dias a contar da data da ocorrência.  
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha da inquilina e 
que têm por base os documentos facultados pela própria. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n.º1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março e, em conformidade com o 
artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual proceder à 
revisão do valor da renda mensal da inquilina residente na fração identificada em 
epígrafe, sendo o valor a aplicar o constante do quadro seguinte: 
 

MORADOR LOTE DATA 
CONTRATO 

RENDA/19 
(outubro) 

RENDA/19 
(dezembro) 

Avenida da Liberdade Bloco L,4º Frt Dto 27/09/2017 51,66€ 44,16€ 

 
Mais delibera, em conformidade com o n.º 6 do art.º 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro, na sua redação atual que a aplicação da referida renda entre em vigor a 
partir do 1.º dia útil do mês de dezembro do corrente ano. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
42. Cedência de instalações no antigo edifício da Escola Básica da Passagem. 
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
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“Quando foi decidido atribuir esta escola aos Escuteiros da Vieira, era para ser no início do 
ano letivo (setembro passado) e foi assumido que a Câmara iria comparticipar nas obras, 
dado que a infraestrutura pertence à Câmara. Neste contrato que aqui vem nada é referido. 
É fundamental que seja assegurado o compromisso assumido de que a Câmara 
comparticipa as obras.” 
 
976 - Presente pedido do Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1076 de Vieira de 
Leiria, com registo de entrada n.º 8918/2018, relativo ao pedido de cedência de instalações 
para comodar a sede e permitir a dinamização de atividades inerentes à sua missão. 
 
Presente pedido do Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1076 de Vieira de Leiria, com 
registo de entrada n.º 9725/2019, no sentido de aferir a disponibilidade da Escola da 
Passagem. 
 
Presente informação n.º 2096/2019 de 16 de outubro da Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania onde se efetua a caraterização do pedido de cedência de instalações. 
 
Considerando que o antigo Edifício Escola Básica da Passagem encontra-se disponível e 
que importa salvaguardar a sua conservação através da sua utilização; 
 
Considerando que o imóvel tem uma área total disponível de 202 m2 (composto por duas 
salas grandes amplas e duas salas pequenas que servem de antecâmara para as salas 
grandes, um alpendre grande e amplo e 3 divisões destinadas a sanitários) a que 
corresponde um valor estimado, no mercado de arrendamento de 380,00€ mensais, 
conforme informação prestada através de email de 15 de outubro de 2019. 
 
Considerando que em situações idênticas a Câmara Municipal concedeu o uso dos espaços 
similares para a instalação de associações do concelho; 
 
Considerando que o Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1076 Vieira de Leiria, 
solicita a cedência da Escola Básica da Passagem, em Vieira de Leiria, para a instalação e 
funcionamento da sede do Agrupamento; 
 
Considerando que o Agrupamento 1076 de Vieira de Leiria desenvolve um trabalho 
amplamente reconhecido por todos onde se destaca: 
 
- A importância da missão e dos projetos desenvolvidos pelo Agrupamento de Escuteiros 
1076, ao longo dos 25 anos de existência, na formação direta de crianças e jovens dos 6 aos 
22 anos (mais de 800, desde a sua implementação), tendo em vista o seu desenvolvimento 
integral e capacitação para serem cidadãos ativos e empenhados nas questões sociais, 
humanitárias e da natureza; 
 
- A colaboração e participação em ações cívicas e humanitárias, em parceria com outras 
entidades locais e nacionais (Proteção Civil, Banco Alimentar Contra a Fome, etc.), para 
além das atividades próprias do Agrupamento; 
 
- O Agrupamento tem desenvolvido a sua atividade em instalações cedidas pela Paróquia, 
que se apresentam degradadas e sem condições de segurança e salubridade, para os seus 
utilizadores, para além do facto de serem partilhadas com outras entidades e moradores 
particulares e de terem vindo a ser alvo de ações de vandalismo; 
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Considerando a falta de condições nas instalações da atual sede tem interferido e limitado o 
desenvolvimento de algumas atividades e o acolhimento condigno dos seus membros 
(crianças e jovens dos 6 aos 22 anos), assim como a realização de ações e convívios 
abertos à comunidade, a realização de reuniões e encontros entre secções, dirigentes, pais e 
encarregados de educação. 
 
Considerando que o Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios ou Benefícios a 
Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra se aplica à 
atribuição de apoios ou benefícios que tenham como beneficiários entidades que 
desenvolvam atividades no concelho da Marinha Grande, nos termos do n.º 1 do artigo, no 
entanto, não se encontra previsto, como modalidade de apoio, no artigo 7.º do Regulamento, 
a cedência de instalações municipais de forma permanente. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio dos tempos livres, 
desporto e ação social, nos termos da alínea f) e h) 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 ou outra de interesse municipal, bem como para deliberar sobre as formas de 
apoio a entidades legalmente existentes nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da 
Lei supracitada; 
 
Considerando que compete ao Município da Marinha Grande, criar, construir e gerir 
instalações integrados no património do município, nos termos da alínea ee) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei supracitada; 
 
Considerando a análise efetuada ao pedido supra, entende-se ser conveniente e adequada a 
atribuição do imóvel à entidade Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1076 Vieira de 
Leiria tendo presente os seguintes aspetos: 
 

1. A entidade é merecedora do reconhecimento e do apoio da Câmara Municipal pelo 
trabalho desenvolvido junto das crianças e jovens da freguesia e da própria 
comunidade; 

 
2. A mudança de instalações para um local onde possa desenvolver de forma condigna 

as suas ações irá contribuir para uma melhoria e expansão das mesmas. 
 
A Câmara Municipal analisou a referida informação e delibera, no uso das 
competências previstas nas alíneas u) e ee) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na redação atual, ceder: 
 
- O antigo Edifício da Escola Básica da Passagem, sito na Rua da Vieira, Passagem, 
freguesia de Vieira de Leiria e concelho de Marinha Grande, com a área calculada de 
202m2, ao Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1076 Vieira de Leiria, através da 
celebração de um contrato de comodato, cuja minuta se anexa, por um período de 
dois anos, renovável anualmente, para a referida Entidade ali instalar a sua sede 
social, traduzindo-se num benefício mensal avaliado em cerca de 380,00€ (202m2 a um 
valor corrente de 1,90€/m2) correspondendo a um total anual de 4.560,00€. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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43. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza social em 2019 – Corpo 
Nacional de Escutas CNE Escutismo Católico Português – Agrupamento 36 – Marinha 
Grande. Instalação de “escada de emergência” e sentido de abertura da porta traseira 
no exterior do edifício 
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“Qual a razão? 
Esta iniciativa é da maior relevância e merece ser apoiada. 
A associação diz que o orçamento é de 3.775,00€, pede apoio à Câmara de 3.043,00€, e a 
atribuição é de 1.500,00€ - 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. 
Abstenção com declaração de voto.” 
 
Tal como os Srs. vereadores do MpM, o Sr. Vereador Álvaro Letra também concorda e por 
isso propõe que se atribua todo o valor pedido pelos Escuteiros: 3.043,00€. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra referiu que o critério usado na proposta foi aquele que é 
usado habitualmente para infraestruturas, ou seja, 45%. 
Dado que todos estão de acordo, a proposta foi alterada e o respetivo cabimento, para 
atribuição do valor proposto. 
 
Assim, a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
977 - Presente deliberação de 15 de julho de 2019, na qual a Câmara Municipal decidiu, ao 
abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e do n.º 4 e 
6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios 
ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, 
admitir a candidatura abaixo indicada, ficando a mesma selecionada para a fase de definição 
do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas 
da entidade concedente:  
 
Apoio Infraestruturas:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/8821/2018  500972052 

Corpo Nacional de Escutas- 
CNE Escutismo Católico 

Português - Agrupamento 
36- Marinha Grande 

Instalação de “escada de 
emergência” no exterior do edifício 
da sede e mudança do sentido de 

abertura da porta traseira. 

29,6 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/2048/2019 de 11 de outubro de 2019 da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Corpo Nacional de Escutas CNE Escutismo Católico Português - 
Agrupamento 36- Marinha Grande preenche os requisitos previstos no art.º 6.º do 
Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para a Instalação de “escada de 
emergência” no exterior do edifício da sede e, mudança do sentido de abertura da porta 
traseira. 
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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/92; 
 
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 n.º 1, do artigo 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 
de setembro na redação atual 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 Ana Alves Monteiro, 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. 
  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/8821/2018  500972052 

Corpo Nacional de Escuta 
CNE Escutismo Católico 

Português – Agrupamento 
36- Marinha Grande 

Instalação de “escada de 
emergência” no exterior do 

edifício da sede e, mudança 
do sentido de abertura da 

porta traseira. 

29,6 pontos 2018/A/92 3.043,00€ 
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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. 
 
 
44. Revogação por Acordo do Contrato de Arrendamento para Fins não Habitacionais. 
Aprovação da minuta de acordo de revogação de contrato de arrendamento 
 
978 - Presente informação I/2152/2019 de 22-10-2019 sobre o assunto em epígrafe, que se 
anexa e se dá por integralmente reproduzida. 
 
Considerando que: 
- O Município da Marinha Grande é arrendatário do imóvel sito em Rua Pereira Crespo nº 25 
- R/C Esqº em Marinha Grande; 
- Que o referido contrato de arrendamento foi celebrado com vista à implementação e 
funcionamento da loja social municipal; 
- Atualmente, o Município dispõe de um espaço municipal próprio e adequado ao 
funcionamento da referida Loja Social; 
- Foi possível chegar a acordo no sentido de cessação deste arrendamento com efeitos a 
partir do dia 31 de dezembro de 2019. 
 
A Câmara Municipal delibera, nos termos do nº 1 do artigo 1082º Código Civil, e no uso 
das competências previstas nas alíneas g) e ee) do nº 1 do artº 33º do RJAL, aprovado 
pelo Lei 75/2013, de 12 de setembro, a sua atual redação, revogar por acordo o 
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contrato de arrendamento supra identificado e, para os efeitos do nº 2 do referido 
artigo do código civil, aprovar a minuta do acordo a celebrar, em anexo, que se dá por 
integralmente reproduzia. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
ATIVIDADE FÍSICA 

 
 
45. Admissão de candidatura para atribuição de apoio ou benefícios a entidades de 
natureza desportiva 2019 
 
979 - 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 à candidatura a seguir 
mencionada, nos termos dos artigos 13.º e 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou 
Outra, adiante designado por Regulamento. 
 

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

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

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

 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 referida: 
 
 
 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO 
TIPO DE 

CANDIDATURA 

E/8514/2019 Desporto 
SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E 

RECREIO 1º DE MAIO 
TAÇA EUROPEIA DE CLUBES - EHF 

WOMEN´S CHALLENGE CUP 
Pontual 
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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 s candidatura acima referida, ficando 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 Ana Alves Monteiro, 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 ÁREA ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/8514/2019 Desporto 
SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E RECREIO 

1º DE MAIO 
TAÇA EUROPEIA DE CLUBES - EHF 

WOMEN´S CHALLENGE CUP 
34,8 
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46. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2019 - 
Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio - Taça europeia de clubes - EHF 
“Women’s Challenge Cup 2019/2020” 
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“Esta iniciativa é da maior relevância e merece ser apoiada. 
A associação diz que o orçamento é de 15.000,00€, pede apoio à Câmara de 15.000,00€, e 
a atribuição é de 10.000,00€ - 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. 
Abstenção com declaração de voto.” 
 
 
980 - 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 as 
candidaturas abaixo indicadas, ficando as mesmas selecionadas para a fase de definição do 
tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas da 
entidade concedente: 
 
Atividades Pontuais: 
 

REGISTO ENTIDADE NIF OBJETIVO PONTOS 

E/8514/2019 
Sociedade Instrução e 

Recreio 1º Maio 
501056467 

Taça Europeia de Clubes 
EHFWomen’s Challenge Cup 

2019/2020 
34,8 

 
Presente informação n.º I/2094/2019, da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, em que 
se dá conhecimento à Câmara Municipal de que, nesta fase, a Sociedade de Instrução e 
Recreio 1º de Maio preenche todos os requisitos previstos no artigo 6.º do Regulamento e 
propondo a atribuição de apoio financeiro a esta entidade: 
 
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: 
- Abrangência da atividade ou projeto 
- Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis 
- Necessidade financeira do pedido 

 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio do desporto, 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 desportiva 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 pelas alíneas u) do nº 1, do artigo 33.º da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro, na redação atual, 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 Ana Alves Monteiro, 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  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/8514/2019 501056467 
Sociedade 

Instrução e Recreio 
1º Maio 

Taça Europeia de Clubes 
EHF Women’s Challenge 

Cup 2019/2020 
34,8 2018/A/189 10.000,00€ 
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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. 
 
 
47. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato programa de 
desenvolvimento desportivo época desportiva 2019/2020 - Sociedade de Instrução e 
Recreio 1º Maio 
 
981 - A atividade física é o instrumento mais económico de saúde pública. As verbas 
investidas na promoção da atividade física para a população, nomeadamente a jovem, 
devem ser encaradas como um investimento na saúde e bem-estar.  
 
Com a evolução natural da sociedade, a prática desportiva tem assumido uma 
preponderância cada vez maior na vertente social e educacional, consubstanciando-se num 
vetor de educação e formação do ser humano enquanto pessoa, com vista à sua realização 
integral.  
 
Incumbe ao Estado, no sentido de todos os poderes públicos, em colaboração com as 
associações e coletividades desportivas, promover, estimular e orientar a prática e a difusão 
da cultura física e do desporto, de acordo com o artigo 79.º, n.º 1, da Constituição da 
República Portuguesa.  
 
A Câmara Municipal, identificando a importância do trabalho desenvolvido pelos diversos 
Clubes em prol da formação humana dos jovens do concelho através da dinamização 
desportiva, e reconhecendo a mais-valia dos mesmos na divulgação do bom nome da terra, 
tem-lhes atribuído subsídios de acordo com os novos critérios de financiamento à atividade 
física federada aprovado em 01 de agosto de 2018 necessariamente conjugados com os 
“Critérios de Financiamento à Atividade Física aprovados em deliberação de câmara datada 
de 26/09/2002, com os critérios aprovados em deliberação de Câmara de 09/09/1999 e 
critérios originais criados em 1995, celebrando com estes contratos–programa conforme 
exigência legal. 
 
O valor do apoio financeiro a atribuir resulta da aferição do número de atletas inscritos nas 
associações/federações, em função de cada uma das modalidades desportivas, escalões, 
equipas, número de jogos efetuados como visitante, a participação nos diversos tipos de 
campeonatos, com base nos limites definidos nos critérios e nos documentos oficiais das 
respetivas associações e federações das diferentes modalidades, relativos à época anterior, 
tal como definem os critérios de financiamento. 
 
Considerando que os contratos-programa devem obrigatoriamente ser redigidos a escrito, 
conforme disposto no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, republicado 
em anexo ao Decreto-Lei n.º 41/2019 de 26 de março de 2019, foi elaborada a minuta do 
contrato, que constitui anexo à presente deliberação e se dá por integralmente reproduzida.  
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Considerando que a Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio apresentou, em 14 de 
agosto de 2019, a respetiva candidatura ao apoio financeiro para o desenvolvimento de um 
Programa de Desenvolvimento Desportivo para a modalidade de andebol na época 
2019/2020, em anexo.  
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio do desporto, 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 desportiva 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.  
 
Considerando a existência de dotação financeira na ação 2016/A/184  
 
Considerando ainda os Critérios de Financiamento à Atividade Física acima referidos.  
 
Considerando que a entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do apoio 
proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada perante a 
Segurança Social e perante as Finanças. 
 
A Câmara Municipal, de acordo com competência prevista na alínea u), do n.º 1, do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, delibera atribuir o 
apoio financeiro à atividade desportiva federada, através da celebração de contrato-
programa de desenvolvimento desportivo, com a entidade mencionada no quadro 
resumo abaixo:  
 

CLUBE DESPORTIVO NIF Valor 

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E RECREIO 1º MAIO 501056467 77.075,26€ 

 
Delibera ainda aprovar a minuta de contrato-programa em anexo, a celebrar com a 
entidade acima descrita. 
 
A verba encontra cabimentação favorável na ação 2016/A/184 do Plano de Atividades 
Municipais.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, 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  
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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. 
 
 
48. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato programa de 
desenvolvimento desportivo época desportiva 2019/2020 - CPIMG - Associação de 
Patinagem Inline Marinha Grande 
 
982 - A atividade física é o instrumento mais económico de saúde pública. As verbas 
investidas na promoção da atividade física para a população, nomeadamente a jovem, 
devem ser encaradas como um investimento na saúde e bem-estar.  
 
Com a evolução natural da sociedade, a prática desportiva tem assumido uma 
preponderância cada vez maior na vertente social e educacional, consubstanciando-se num 
vetor de educação e formação do ser humano enquanto pessoa, com vista à sua realização 
integral.  
 
Incumbe ao Estado, no sentido de todos os poderes públicos, em colaboração com as 
associações e coletividades desportivas, promover, estimular e orientar a prática e a difusão 
da cultura física e do desporto, de acordo com o artigo 79.º, n.º 1, da Constituição da 
República Portuguesa.  
 
A Câmara Municipal, identificando a importância do trabalho desenvolvido pelos diversos 
Clubes em prol da formação humana dos jovens do concelho através da dinamização 
desportiva, e reconhecendo a mais-valia dos mesmos na divulgação do bom nome da terra, 
tem-lhes atribuído subsídios de acordo com os novos critérios de financiamento à atividade 
física federada aprovado em 01 de agosto de 2018 necessariamente conjugados com os 
“Critérios de Financiamento à Atividade Física aprovados em deliberação de câmara datada 
de 26/09/2002, com os critérios aprovados em deliberação de Câmara de 09/09/1999 e 
critérios originais criados em 1995, celebrando com estes contratos–programa conforme 
exigência legal. 
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O valor do apoio financeiro a atribuir resulta da aferição do número de atletas inscritos nas 
associações/federações, em função de cada uma das modalidades desportivas, escalões, 
equipas, número de jogos efetuados como visitante, a participação nos diversos tipos de 
campeonatos, com base nos limites definidos nos critérios e nos documentos oficiais das 
respetivas associações e federações das diferentes modalidades, relativos à época anterior, 
tal como definem os critérios de financiamento. 
 
Considerando que os contratos-programa devem obrigatoriamente ser redigidos a escrito, 
conforme disposto no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, republicado 
em anexo ao Decreto-Lei n.º 41/2019 de 26 de março de 2019, foi elaborada a minuta do 
contrato, que constitui anexo à presente deliberação e se dá por integralmente reproduzida.  
 
Considerando que o CPIMG - Associação de Patinagem InLine Marinha Grande apresentou, 
em 3 de setembro de 2019, a respetiva candidatura a apoio financeiro para o 
desenvolvimento de um Programa de Desenvolvimento Desportivo para a modalidade de 
patinagem na época 2019/2020, em anexo.  
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio do desporto, 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 desportiva 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.  
 
Considerando a existência de dotação financeira na ação 2016/A/184. 
 
Considerando ainda os Critérios de Financiamento à Atividade Física acima referidos.  
 
Considerando que a entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do apoio 
proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada perante a 
Segurança Social e perante as Finanças. 
 
A Câmara Municipal, de acordo com competência prevista na alínea u), do n.º 1, do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, delibera atribuir o 
apoio financeiro à atividade desportiva federada, através da celebração de contrato-
programa de desenvolvimento desportivo, com a entidade mencionada no quadro 
resumo abaixo:  
 

CLUBE DESPORTIVO NIF Valor 

CPIMG - ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM INLINE MARINHA GRANDE 514 855 630 1.050,00€ 

 

Delibera ainda aprovar a minuta de contrato-programa em anexo, a celebrar com a 
entidade acima descrita. 
 
A verba encontra cabimentação favorável na ação 2016/A/184 do Plano de Atividades 
Municipais.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, 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. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato programa de 
desenvolvimento desportivo época desportiva 2019/2020 - Associação de Ensino e 
Promoção Social Desportivo Náutico da Marinha Grande 
 
Processo retirado da ordem do dia. 
 
 
50. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato programa de 
desenvolvimento desportivo época desportiva 2019/2020 - Clube Desportivo Moitense 
 
983 - A atividade física é o instrumento mais económico de saúde pública. As verbas 
investidas na promoção da atividade física para a população, nomeadamente a jovem, 
devem ser encaradas como um investimento na saúde e bem-estar.  
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Com a evolução natural da sociedade, a prática desportiva tem assumido uma 
preponderância cada vez maior na vertente social e educacional, consubstanciando-se num 
vetor de educação e formação do ser humano enquanto pessoa, com vista à sua realização 
integral.  
 
Incumbe ao Estado, no sentido de todos os poderes públicos, em colaboração com as 
associações e coletividades desportivas, promover, estimular e orientar a prática e a difusão 
da cultura física e do desporto, de acordo com o artigo 79.º, n.º 1, da Constituição da 
República Portuguesa.  
 
A Câmara Municipal, identificando a importância do trabalho desenvolvido pelos diversos 
Clubes em prol da formação humana dos jovens do concelho através da dinamização 
desportiva, e reconhecendo a mais-valia dos mesmos na divulgação do bom nome da terra, 
tem-lhes atribuído subsídios de acordo com os novos critérios de financiamento à atividade 
física federada aprovado em 01 de agosto de 2018 necessariamente conjugados com os 
“Critérios de Financiamento à Atividade Física aprovados em deliberação de câmara datada 
de 26/09/2002, com os critérios aprovados em deliberação de Câmara de 09/09/1999 e 
critérios originais criados em 1995, celebrando com estes contratos–programa conforme 
exigência legal. 
 
O valor do apoio financeiro a atribuir resulta da aferição do número de atletas inscritos nas 
associações/federações, em função de cada uma das modalidades desportivas, escalões, 
equipas, número de jogos efetuados como visitante, a participação nos diversos tipos de 
campeonatos, com base nos limites definidos nos critérios e nos documentos oficiais das 
respetivas associações e federações das diferentes modalidades, relativos à época anterior, 
tal como definem os critérios de financiamento. 
 
Considerando que os contratos-programa devem obrigatoriamente ser redigidos a escrito, 
conforme disposto no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, foi elaborada 
a minuta do contrato, que constitui anexo à presente deliberação e se dá por integralmente 
reproduzida.  
 
Considerando que o Clube Desportivo Moitense apresentou, em 17 de outubro de 2019, a 
respetiva candidatura ao apoio financeiro para o desenvolvimento de um Programa de 
Desenvolvimento Desportivo para a modalidade de futsal na época 2018/2019, em anexo.  
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio do desporto, 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 desportiva 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.  
 
Considerando a existência de dotação financeira na ação 2016/A/184. 
 
Considerando ainda os Critérios de Financiamento à Atividade Física acima referidos.  
 
Considerando que a entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do apoio 
proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada perante a 
Segurança Social e perante as Finanças. 
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A Câmara Municipal, de acordo com competência prevista na alínea u), do n.º 1, do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, delibera atribuir o 
apoio financeiro à atividade desportiva federada, através da celebração de contrato-
programa de desenvolvimento desportivo, com a entidade mencionada no quadro 
resumo abaixo:  
 

CLUBE DESPORTIVO NIF Valor 

CLUBE DESPORTIVO MOITENSE 501216049 1.000,00€ 

 
Delibera ainda aprovar a minuta de contrato-programa em anexo, a celebrar com a 
entidade acima descrita. 
 
A verba encontra cabimentação favorável na ação 2016/A/184 do Plano de Atividades 
Municipais.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, 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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51. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato programa de 
desenvolvimento desportivo época desportiva 2019/2020 - Clube Desportivo da Garcia 
 
984 - A atividade física é o instrumento mais económico de saúde pública. As verbas 
investidas na promoção da atividade física para a população, nomeadamente a jovem, 
devem ser encaradas como um investimento na saúde e bem-estar.  
 
Com a evolução natural da sociedade, a prática desportiva tem assumido uma 
preponderância cada vez maior na vertente social e educacional, consubstanciando-se num 
vetor de educação e formação do ser humano enquanto pessoa, com vista à sua realização 
integral.  
 
Incumbe ao Estado, no sentido de todos os poderes públicos, em colaboração com as 
associações e coletividades desportivas, promover, estimular e orientar a prática e a difusão 
da cultura física e do desporto, de acordo com o artigo 79.º, n.º 1, da Constituição da 
República Portuguesa.  
 
A Câmara Municipal, identificando a importância do trabalho desenvolvido pelos diversos 
Clubes em prol da formação humana dos jovens do concelho através da dinamização 
desportiva, e reconhecendo a mais-valia dos mesmos na divulgação do bom nome da terra, 
tem-lhes atribuído subsídios de acordo com os novos critérios de financiamento à atividade 
física federada aprovado em 01 de agosto de 2018 necessariamente conjugados com os 
“Critérios de Financiamento à Atividade Física aprovados em deliberação de câmara datada 
de 26/09/2002, com os critérios aprovados em deliberação de Câmara de 09/09/1999 e 
critérios originais criados em 1995, celebrando com estes contratos–programa conforme 
exigência legal. 
 
O valor do apoio financeiro a atribuir resulta da aferição do número de atletas inscritos nas 
associações/federações, em função de cada uma das modalidades desportivas, escalões, 
equipas, número de jogos efetuados como visitante, a participação nos diversos tipos de 
campeonatos, com base nos limites definidos nos critérios e nos documentos oficiais das 
respetivas associações e federações das diferentes modalidades, relativos à época anterior, 
tal como definem os critérios de financiamento. 
 
Considerando que os contratos-programa devem obrigatoriamente ser redigidos a escrito, 
conforme disposto no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, republicado 
em anexo ao Decreto-Lei n.º 41/2019 de 26 de março de 2019, foi elaborada a minuta do 
contrato, que constitui anexo à presente deliberação e se dá por integralmente reproduzida.  
 
Considerando que o Clube Desportivo da Garcia apresentou, em 21 de agosto de 2019, a 
respetiva candidatura a apoio financeiro para o desenvolvimento de um Programa de 
Desenvolvimento Desportivo para a modalidade de futebol na época 2018/2019, em anexo.  
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio do desporto, 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 desportiva 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.  
 
Considerando a existência de dotação financeira na ação 2016/A/184.  
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Considerando ainda os Critérios de Financiamento à Atividade Física acima referidos.  
 
Considerando que a entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do apoio 
proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada perante a 
Segurança Social e perante as Finanças.  
 
A Câmara Municipal, de acordo com competência prevista na alínea u), do n.º 1, do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, delibera atribuir o 
apoio financeiro à atividade desportiva federada, através da celebração de contrato-
programa de desenvolvimento desportivo, com a entidade mencionada no quadro 
resumo abaixo: 
 

CLUBE DESPORTIVO NIF Valor 

CLUBE DESPORTIVO DA GARCIA 501395369 2.200,00€ 

 
Delibera ainda aprovar a minuta de contrato-programa em anexo, a celebrar com a 
entidade acima descrita. 
 
A verba encontra cabimentação favorável na ação 2016/A/184 do Plano de Atividades 
Municipais.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, 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. 
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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. 
 
 

 
 





E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 18:20 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, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


