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Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e dezanove, no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho, reuniu extraordinariamente 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 09:30 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
 
A Sr.ª Vereadora Lara Marques Lino comunicou em 11/11/2019, nos termos do disposto 

no artigo 78.º, em conjugação com o n.º 1 do artigo 79.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, atualizadas, que por 
motivos de índole pessoal estará ausente no período compreendido entre 11 de novembro de 
2019 (inclusive) e 30 de novembro de 2019 (inclusive), não podendo participar nesta reunião, pelo 
que solicitou a justificação da sua falta, sendo substituída nesta sua ausência pelo candidato 
imediatamente a seguir na lista da CDU – Coligação Democrática Unitária, Senhor Álvaro 
Miramar Botas Letra. 
 

Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na votação 
dos assuntos objeto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na deliberação se 
mencione expressamente a causa do impedimento. 

 

 


 
 

ORDEM DO DIA 
 

 

 
 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 
 
1. Protocolo de Cooperação e Apoio Financeiro a celebrar com a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande. 
2. Protocolo de Cooperação e Apoio Financeiro a celebrar com a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários da Vieira Leiria. 
3. Rede Regional do Turismo Literário – Centro de Portugal. Declaração compromisso - 
candidatura Direção Regional Cultura Centro. 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
4. 18ª modificação aos Documentos Previsionais de 2019. 
5. Prestação de serviços para realização de atividades complementares ao funcionamento 
dos cemitérios municipais da Marinha Grande e Casal Galego. 
6. P.A. N.º 105/2019-AP/DAF - “Contratação de seguros para o município da Marinha Grande 
para o ano de 2020” -Adjudicação. 
 
 
DIVISÃO DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  
7. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza social em 2019 - Associação 
Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego - Implementação de equipamento “Software 
Softgold”  
 
ATIVIDADE FÍSICA 
8. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato programa de desenvolvimento 
desportivo época desportiva 2019/2020 - Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente 
9. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato programa de desenvolvimento 
desportivo época desportiva 2019/2020 - Clube Atletismo da Marinha Grande 
10. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2019 - Clube 
Atletismo da Marinha Grande - “Aquisição carrinha de transporte de atletas”.  
11. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva em 2019 – Clube de 
Atletismo da Marinha Grande – 14º Corta Mato Jovem.  
 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 
12. Apoio ao Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente para aquisição de material 
didático de recreio, consumíveis e outros bens para o funcionamento das respetivas escolas 
do 1º ciclo do ensino básico e jardins de infância, referente ao 1º, 2.º e 3.º períodos do ano 
letivo 2019/2020.   
13. Apoio ao Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente para aquisição de material 
didático de recreio, consumíveis e outros bens para o funcionamento das respetivas escolas 
do 1.º ciclo do ensino básico e jardins de infância, referente aos 1.º, 2.º e 3.º períodos do ano 
letivo 2019/2020.  
14. Atribuição de subsídios escolares a alunos carenciados – Escolas do 1.º ciclo e jardins-
de-infância do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente – Ano letivo 2019/2020 – 
1.ª fase.  
15. Atribuição de subsídios escolares a alunos carenciados – Escolas do 1.º ciclo e jardins-
de-infância do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente – Ano letivo 2019/2020 – 
1.ª fase.  
16. Atribuição de subsídios escolares a alunos carenciados – Escolas do 1.º ciclo e jardins-
de-infância do Agrupamento de Escolas Vieira de Leiria – Ano letivo 2019/2020 – 1.ª fase.  
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 
17. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2019 – Área cultural 
- SPM - Associação para a Promoção do Turismo de S. Pedro de Moel (PROTUR) - 
Organização da passagem de ano 2019-2020 em S. Pedro de Moel. 
18. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2019 – Área cultural 
- Confraria da Sopa do Vidreiro - Aquisição de equipamentos de apoio à cozinha.  
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ORDEM DO DIA 
 
 
 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 
 
1. Protocolo de Cooperação e Apoio Financeiro a celebrar com a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande. 
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“Os apoios propostos aos Bombeiros da Marinha e Vieira são de 230.000€ à Corporação da 
Marinha e 85.000€ à da Vieira. 
Na última reunião onde se discutiram os apoios aos bombeiros (5/6/2019), colocámos várias 
questões, que ficaram em ata, ao que a Sra Presidente, respondeu que não tinha aqueles 
dados naquele instante. Neste momento já tem os dados que solicitámos? 
  
Voltamos a questionar: 
a) estes montantes são muito ou pouco para as necessidades dos bombeiros? 
É fundamental perceber até que ponto a Câmara está a cumprir a sua missão de ajudar o 
voluntarismo dos Bombeiros, em contraponto com o que teríamos de gastar se tivéssemos 
unidades profissionais. Por isso perguntámos quanto é que estes valores correspondem ao 
valor percentual das despesas das corporações.   
b) Qual a razão para haver uma diferença tão significativa entre as duas associações? Qual 
o critério de atribuição de cada uma das verbas? 
A Presidente informou que é uma proporcionalidade em função da população. Pensamos 
que os critérios devem ser mais abrangentes, e é óbvio que os valores atribuídos não são de 
acordo com a proporcionalidade da população (e bem), basta que tenhamos em conta que a 
população da Marinha/Moita corresponde a 84,5% e a da Vieira corresponde a 15,5%. Há 
que ter em conta outros parâmetros, como exemplo, os serviços que se prestam, que área 
territorial abarca, que equipamentos e veículos possui, etc.” 

  
 
1091 - Presente informação I/2386/2019, do Gabinete Municipal de Proteção Civil, sobre o 
assunto em epígrafe, contendo proposta de teor do Protocolo de cooperação para apoio 
financeiro a celebrar entre o Município da Marinha Grande e a Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, que se anexa e se dá por integralmente 
reproduzida. 
 
Considerando que o anterior Protocolo de cooperação para apoio financeiro celebrado com a 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Marinha Grande cessa em 31 de 
dezembro de 2019. 
 
Considerando que se justifica manter o apoio financeiro concedido, na medida em que se 
trata do desenvolvimento de atividades que assumem um carácter imprescindível na 
salvaguarda de pessoas e bens.  
 
Apreciado o assunto, a Câmara Municipal, nos termos da alínea o), do n.º 1, do artigo 
33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, em conjugação com a alínea j), do n.º 2, do artigo 23.º, do mesmo 
diploma, na sua redação atual, delibera: 
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I. Aprovar o teor do Protocolo de Cooperação, para apoio financeiro, a assinar 
entre o Município da Marinha Grande e a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários da Marinha Grande, cujo teor se anexa e se dá por integralmente 
reproduzido; 
 
II. Atribuir à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Marinha 
Grande, no âmbito do protocolo de cooperação referido no número anterior, e 
nos termos da alínea o), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, em conjugação com a alínea j), do n.º 2, do artigo 23.º, do mesmo 
diploma, um apoio financeiro no valor de euros: 230.000 (duzentos e trinta mil 
euros), verba que se encontra inscrita nos documentos previsionais - PAM, com o 
código 2018/A/54. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
2. Protocolo de Cooperação e Apoio Financeiro a celebrar com a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Vieira Leiria. 
 
O Sr. Vereador Álvaro Botas Letra comunicou o seu impedimento, nos termos do previsto 
no artigo 69.º, n.º 1, alínea a), do Código do Procedimento Administrativo, uma vez que faz 
parte dos órgãos sociais da Associação Humanitária de 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. 
 
1092 - Presente informação I/2387/2019, do Gabinete Municipal de Proteção Civil, sobre o 
assunto em epígrafe, contendo proposta de teor do Protocolo de cooperação para apoio 
financeiro a celebrar entre o Município da Marinha Grande e a Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, que se anexa e se dá por integralmente 
reproduzida. 
 
Considerando que o anterior Protocolo de cooperação para apoio financeiro celebrado com a 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria cessa em 31 de 
dezembro de 2019. 
 
Considerando que se justifica manter o apoio financeiro concedido, na medida em que se 
trata do desenvolvimento de atividades que assumem um carácter imprescindível na 
salvaguarda de pessoas e bens.  
 
Apreciado o assunto, a Câmara Municipal, nos termos da alínea o), do n.º 1, do artigo 
33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, em conjugação com a alínea j), do n.º 2, do artigo 23.º, do mesmo 
diploma, na sua redação atual, delibera: 
 

I. Aprovar o teor do Protocolo de Cooperação, para apoio financeiro, a assinar 
entre o Município da Marinha Grande e a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Vieira de Leiria, cujo teor se anexa e se dá por integralmente 
reproduzido; 
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II. Atribuir à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira de 
Leiria, no âmbito do protocolo de cooperação referido no número anterior, e nos 
termos da alínea o), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
em conjugação com a alínea j), do n.º 2, do artigo 23.º, do mesmo diploma, um 
apoio financeiro no valor de euros: 85.000 (oitenta e cinco mil euros), verba que 
se encontra inscrita nos documentos previsionais - PAM, com o código 
2018/A/56. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
3. Declaração compromisso - candidatura Direção Regional Cultura Centro. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“Sugeri que fosse aditada à minuta de deliberação o enquadramento do ponto nos termos da 
alínea r) n.º1 do artigo 33.º do anexo I da Lei 75/2013, de 12 de Setembro.” 
 
1093 - Presente a proposta para a adesão do Município da Marinha Grande a um projeto, 
na qualidade de parceiro, que a Direção Regional de Cultura do Centro pretende apresentar 
ao Programa Valorizar – Linha De Apoio à Valorização Turística do Interior, intitulada “Rede 
Regional do Turismo Literário – Centro de Portugal”; 
 
Considerando que o projeto pretende criar uma rede regional de turismo dedicada ao 
património literário da região centro, enquanto elemento diferenciador do território, que inclua 
os grandes escritores da região centro (que nasceram ou viveram na região) ou os escritores 
que dedicaram/inspiraram a sua obra a territórios da região centro; 
  
Considerando que para efeitos de candidatura, prevê-se a constituição de uma rede com 
os seguintes Municípios: Cantanhede (Carlos de Oliveira), Coimbra (Miguel 
Torga), Condeixa-a-Nova e Idanha-a-Nova (Fernando Namora), Fundão (Eugénio de 
Andrade), Gouveia (Vergílio Ferreira), Leiria e Marinha Grande (Afonso Lopes 
Vieira), Ovar (Júlio Dinis) e Vila Nova de Paiva (Aquilino Ribeiro), em que cada um destes 
Municípios integra a rede através do escritor supramencionado; 
  
Considerando que o projeto terá uma forte componente científica (de investigação e 
pesquisa de obras e autores de referência/dimensão nacional), podendo a Rede vir a integrar 
outros Municípios; 
  
Considerando que o investimento máximo do projeto é de 430.000€, com uma taxa de 
financiamento de 70%, o que implicará a distribuição da comparticipação nacional pelos 
diversos parceiros, estimando-se nesta fase que, para uma rede com esta dimensão, cada 
Município suporte cerca de 10.000€ relativos ao montante total, assumindo a DRCC cerca de 
30.000€; 
  
Considerando que o prazo de submissão da candidatura termina no dia 29 de 
novembro pelo que era necessária uma resposta do Município da Marinha Grande até ao 
dia 28 de novembro com, no caso de haver intenção de aderir ao projeto, a assinatura da 
Declaração de Compromisso que se anexa e se dá por integralmente reproduzida; 
 
Face ao mérito da proposta e ao investimento residual que a mesma comporta para o 
Município da Marinha Grande a Senhora Presidente da Câmara, no uso da competência 
prevista no n.º 3 do artigo 35º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual,  
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decidiu confirmar a intenção do Município da Marinha Grande em aderir ao projeto “Rede 
Regional do Turismo Literário – Centro de Portugal”, decisão que submete agora, nos termos 
do n.º 3 do artigo 164º do Decreto-lei n.º 4/2015 de 07 de janeiro, na sua redação atual, à 
ratificação da Câmara Municipal. 
 
A Câmara Municipal, após apreciar o assunto, em conformidade com o disposto no n.º 
3 do artigo 164º do Decreto-lei n.º 4/2015 de 07 de janeiro, na sua redação atual, e no 
uso da competência prevista na alínea r) do artigo 33º do anexo 1 da Lei 75/2013 de 12 
de setembro, delibera aprovar a adesão do Município da Marinha Grande ao projeto 
“Rede Regional do Turismo Literário – Centro de Portugal” conforme proposto pela 
Direção Regional de Cultura do Centro. 
 
Com a presente ratificação a Câmara Municipal compromete-se, em caso de aprovação 
da candidatura pela Autoridade de Gestão do Programa Valorizar, a aprovar, antes da 
assinatura do contrato de financiamento, uma modificação orçamental aos 
documentos previsionais de 2020 para inscrição do montante que vier a ser definido a 
título de comparticipação do Município da Marinha Grande no referido projeto, 
estimado presentemente em 3.000,00 euros. 
  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
 
4. 18ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019. 
 
1094 - Presente proposta da 18.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
14.ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2019 no valor de 8.525,00 euros nos 
reforços e de 8.525,00 euros nas anulações. 
11.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2019 no valor de 8.525,00 
euros nos reforços e de 8.525,00 euros nas anulações. 
 
Considerando que de acordo com o ponto 8.3.1. do POCAL aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
54-A/99 de 22 de Fevereiro, “ (…) o orçamento pode ser objeto de revisões e de alterações 
(…).”, sendo que: “ (…) As alterações podem incluir reforços de dotações de despesas 
resultantes da diminuição ou anulação de outras dotações (…).”, mantendo-se o valor global 
do orçamento, a Câmara Municipal depois de analisar a proposta apresentada, delibera 
aprovar a 18.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019, nos termos da 
alínea d), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade aprovada em minuta. 
 
 
5. Prestação de serviços para realização de atividades complementares ao 

funcionamento dos cemitérios municipais da Marinha Grande e Casal Galego. 
 
Assunto retirado da ordem do dia. 
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6. P.A. N.º 105/2019-AP/DAF - “Contratação de seguros para o município da Marinha 

Grande para o ano de 2020” - Adjudicação. 
 
1095 - Presente o processo de aquisição nº 105/2019 – AP/DAF, com o objeto “Contratação 
de seguros para o Município da Marinha Grande para o ano 2020”, realizado de acordo com 
deliberação camarária de 8 de outubro de 2019, acompanhado de relatório final do Júri, 
datado de 26/11/2019, no qual se propõe a adjudicação do Lote 1 e Lote 2 à proposta 
apresentada pelo concorrente Willis – Corretores de Seguros, S.A., pelo valor global de 
255.227,14 Euros (duzentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e vinte e sete euros e catorze 
cêntimos), isento de IVA, nomeadamente o Lote 1, pelo valor de 118.256 Euros (cento e 
dezoito mil duzentos e cinquenta e seis euros), isento de IVA e o Lote 2, pelo valor de 
136.971,14 Euros (cento e trinta e seis mil, novecentos e setenta e um euros e catorze 
cêntimos), isentos de IVA. 
 
Face ao exposto e depois de analisado o processo de aquisição n.º 105/2019-AP/DAF, a 
Câmara Municipal, concordando com as conclusões do relatório de final, delibera, nos 
termos dos artigos 73.º, n.º 1 e 148º, n.º 4, ambos do Código dos Contratos Públicos e 
de acordo com o artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e de acordo com 
o artigo 18º, n.º 1, alínea b) do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho e artigo 22º, n.º 7 
do mesmo diploma legal por estarmos perante a celebração de um contrato que se 
revela imprescindível para garantir a existência de apólices de seguros a partir de 1 de 
janeiro de 2020, aprovar a proposta constante do referido relatório final e 
consequentemente: 
 

- adjudicar o Lote 1 e Lote 2 à proposta apresentada pelo concorrente Willis – 
Corretores de Seguros, S.A., pelo valor global de 255.227,14 Euros (duzentos e 
cinquenta e cinco mil, duzentos e vinte e sete euros e catorze cêntimos), isento 
de IVA, nomeadamente o Lote 1, pelo valor de 118.256 Euros (cento e dezoito 
mil duzentos e cinquenta e seis euros), isento de IVA e o Lote 2, pelo valor de 
136.971,14 Euros (cento e trinta e seis mil, novecentos e setenta e um euros e 
catorze cêntimos), isentos de IVA. 
- notificar o adjudicatário Willis – Corretores de Seguros, S.A NIPC 500188629, 
para apresentar os documentos de habilitação e para prestar a caução no valor 
de 12.761,36 euros, nos termos do disposto nas peças do procedimento. 
- aprovar a minuta do contrato, de acordo com o artigo 98º, nº1, do Código dos 
Contratos Públicos.  
- designar como gestora do contrato, nos termos do artigo 290.º-A do CCP, a 
trabalhadora Vânia Santos, a qual será substituída nas suas faltas ou 
impedimentos pela trabalhadora Marina Freitas. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  
 
 
7. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza social em 2019 - 

Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego - Implementação de 
equipamento “Software Softgold”. 
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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 6.174,60€, pede apoio à Câmara de 6.174,60€, e a 
atribuição é de 3.000,00€ - Qual o critério? 
Concordamos em pleno com esta e outras candidaturas para apoios aos clubes e 
associações. No entanto, não podemos concordar com a discricionariedade deste 
regulamento que temos. Sem prejuízo para o projeto, pois nem este, nem qualquer outro 
apoio, alguma vez deixou de ser atribuído por responsabilidade dos vereadores do MPM, 
mas porque discordando dos CRITÉRIOS, vamos continuar a abster-nos, com declaração de 
voto, até este executivo permanente decidir alterar os regulamentos que tanto prejudicam as 
associações. 
Abstenção com declaração de voto.” 
 
1096 - 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:  
 
Infraestruturas:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/6481/2019 501540563 
Associação Social, Cultural e 
Desportiva de Casal Galego, 

Implementação de 
Equipamento  

“Software Softgold”. 
30,1 pontos 

 

Presente informação com n.º de registo I/1774/2019, de 02 de setembro, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego, preenche os 
requisitos previstos no art.º 6.º do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, 
para a Implementação de Equipamento “Software Softgold”. 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; 
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Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro 
a atribuir;  
 
Atendendo a que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária 
e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da Marinha 
Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea u) do nº 1, do artigo 33.º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, 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, 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. 
  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/6481/2019 501540563 
Associação Social, 

Cultural e Desportiva 
de Casal Galego, 

Implementação de 
Equipamento 

“Software Softgold”. 
30,1 pontos 2018/A/92 3.000,00€ 
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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. 
 
 
 
ATIVIDADE FÍSICA 
 
 
8. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato programa de 

desenvolvimento desportivo época desportiva 2019/2020 - Agrupamento de 
Escolas Marinha Grande Poente 

 
1097 - 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, foi elaborada 
a minuta do contrato, que constitui anexo à presente deliberação e se dá por integralmente 
reproduzida.  
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Considerando que o Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente apresentou a 
respetiva candidatura ao apoio financeiro para o desenvolvimento de um Programa de 
Desenvolvimento Desportivo para a modalidade de patinagem 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 2018/A/189. 
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 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE POENTE 600076768 1.250,00€ 

 
Delibera ainda aprovar a minuta de contrato-programa em anexo, a celebrar com a 
entidade acima descrita. 
 
A verba encontra cabimentação favorável na ação 2018/A/189 do Plano de Atividades 
Municipais.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, 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. 
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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. 
 
 
9. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato programa de 

desenvolvimento desportivo época desportiva 2019/2020 - Clube Atletismo da 
Marinha Grande 

 
1098 - 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. 
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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 de Atletismo da Marinha Grande apresentou a respetiva 
candidatura ao apoio financeiro para o desenvolvimento de um Programa de 
Desenvolvimento Desportivo para a modalidade de atletismo 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 

CLUBE ATLETISMO DE MARINHA GRANDE 503912530 7.400,00€ 

 
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, 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.  
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Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada 
associação mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura 
para que seja clara a imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que 
todas as candidaturas admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em 
processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será 
pago o apoio. A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve 
ocorrer antes da realização dos eventos. Naturalmente 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. 
 
 
10. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2019 - Clube 

Atletismo da Marinha Grande - “Aquisição carrinha de transporte de atletas”.  
 
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 25.000,00€, pede apoio à Câmara de 25.000,00€, e 
a atribuição é de 15.000,00€ - 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.” 
 
1099 - 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:  
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Apoio Infraestruturas:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/3112/2019 503912530 
Clube Atletismo da Marinha 

Grande 
Aquisição de carrinha de 

transporte de atletas 
26,0 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/2384/2019, da Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta fase, a entidade 
Clube Atletismo da Marinha Grande preenche os requisitos previstos no art.º 6.º do 
Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para as obras de “Aquisição de 
carrinha de transporte de atletas”. 
 
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 o), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/188; 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de 
Atividades Municipais; 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro 
a atribuir;  
 
Atendendo a que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária 
e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da Marinha 
Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea o) do nº 1, do artigo 33.º da Lei nº 75/2013 de 12 
de setembro e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios e 
Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, 
delibera conceder o seguinte apoio financeiro: 
 

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

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/3112/2019 503912530 
Clube Atletismo da 

Marinha Grande 

Aquisição de 
carrinha de 

transporte de atletas 
26,0 pontos 2018/A/188 15.000,00€ 
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Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, 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. 
 
 
11. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva em 2019 – 

Clube de Atletismo da Marinha Grande – 14º Corta Mato Jovem.  
 
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 1.160,00€, pede apoio à Câmara de 1.160,00€, e a 
atribuição é de 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  
 



 

Página 18 de 32 

Reunião extraordinária da 
Câmara Municipal da Marinha 
Grande realizada no dia 
29/11/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 34 

 
 
 
 
 
 
 
voto, até este executivo permanente decidir alterar os regulamentos que tanto prejudicam as 
associações. 
Abstenção com declaração de voto.” 
  
1100 - Presente deliberação de 01 julho de 2019, na qual a Câmara Municipal decidiu, ao 
abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e do n.º 4 e 
6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios 
ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, 
admitir a candidatura abaixo indicada, ficando a mesma selecionada para a fase de definição 
do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas 
da entidade concedente: 
 
Atividade pontual:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/4394/2019 503912530 Clube de Atletismo da Marinha Grande 
14º CORTA MATO 

JOVEM 
32,5 pontos 

 
Presente informação de 18 de novembro, da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, na 
qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta fase, a entidade Clube de Atletismo 
da Marinha Grande preenche os requisitos previstos no art.º 6.º do Regulamento, propondo a 
atribuição de apoio financeiro, para a organização 14º CORTA MATO JOVEM. 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento, o montante dos apoios a atribuir a cada 
candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da educação, 
cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento, nos termos da alínea f), do 
n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro na sua redação atual, que 
conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para apoiar as atividades 
de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e outras de interesse municipal, bem como 
para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos termos das 
alíneas u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/189; 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de 
Atividades Municipais; 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro 
a atribuir;  
 
Atendendo a que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária 
e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da Marinha 
Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento. 
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea u) do nº 1, do artigo 33.º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, 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: 
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Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18º e 20º, nº 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato- Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, que proferiram a seguinte declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
  
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a revisão 
do processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro 
(DSAJAL 1211/17, de 4.08.2017) que alerta para o facto do normativo sobre o qual as 
candidaturas são apreciadas já não está actualizado.  
    
Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada 
associação mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura 
para que seja clara a imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que 
todas as candidaturas admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em 
processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será 
pago o apoio. A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve 
ocorrer antes da realização dos eventos. Naturalmente que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas. 
 
Somos incondicionalmente favoráveis a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. 
Representa a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento 
de um grupo de pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem 
desenvolver funções de particular relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do 
que queremos para o nosso concelho, continuamos a insistir na subjectividade e no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos. 
  
Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não 
temos um regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao 
cumprimento dos mesmos e obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de 
avaliação, garantindo que o acto salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  
  
Por essa razão entendemos abster-nos nesta votação.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
 
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO VALOR 

E/4394/2019 503912530 
Clube de Atletismo 
da Marinha Grande 

14º CORTA MATO 
JOVEM 

32,5 pontos 2018/A/189 500,00€ 
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EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 
 
 
12. Apoio ao Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente para aquisição de 

material didático de recreio, consumíveis e outros bens para o funcionamento das 
respetivas escolas do 1º ciclo do ensino básico e jardins de infância, referente ao 
1º, 2.º e 3.º períodos do ano letivo 2019/2020.  

 
1101 - Presente informação n.º 2077/2019 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, 
datada de 14/11/2019. referente à atribuição de apoio ao Agrupamento de Escolas Marinha 
Grande Poente, para aquisição de material didático e outros bens, conforme competência 
que decorre da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, referente aos 1.º, 
2.º e 3.º períodos do ano letivo de 2019/2020. 
 
Considerando que os montantes foram definidos em função dos elementos quantitativos de 
alunos e salas em funcionamento no referido Agrupamento para o ano letivo 2019/2020; 
 
Considerando que a entidade abaixo 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 Autoridade Tributária. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação e tendo em conta que é da competência da 
Câmara Municipal apoiar atividades de natureza educativa, conforme disposto na 
alínea u) do nº 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, na sua redação atual, 
delibera atribuir ao Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, com sede na 
Rua Professor Alberto Nery Capucho, 2430- 231 Marinha Grande, nº fiscal 600 067 768, 
um subsídio no valor de 25.110,00€ (vinte cinco mil cento e dez euros), referente ao 1.º, 
2.º e 3.º período do ano letivo 2019/2020, destinado a comparticipar nas despesas de 
aquisição de material didático, de recreio e de consumíveis e outros bens, conforme 
descrito no mapa seguinte: 

 
VALORES DOS SUBSÍDIOS 

 

MAPA DEMONSTRATIVO POR SALA 

  
Total de 

salas 
Valor mensal 

por sala 
2019 (3 meses) 2020 (6 meses) Ação do plano 

Sala de Pré-
Escolar 

16 50,00 € 2.400,00 €  4.800,00 €  2017/A/59 

Sala de AAAF 5 100,00 € 1.500,00 €  3.000,00 €  2017/A/59 

Sala de 1º Ciclo 27 50,00 € 4.050,00 €  8.100,00 €  2017/A/62 

Sala de CAF 1 50,00 € 150,00 €  300,00 €  2017/A/62 

Mediatecas 3 30,00 € 270,00 €  540,00 €  2017/A/62 

Total 8.370,00 €  16.740,00 €  25.110,00 €  

      

MAPA DEMONSTRATIVO POR NÍVEL DE ENSINO 

  2019 (3 meses) 2020 (6 meses) Total 

Agrupamento Poente -  JI 3.900,00 €  7.800,00 €  11.700,00 € 

Agrupamento Poente - EB 4.470,00 €  8.940,00 €  13.410,00 € 

Total 8.370,00 €  16.740,00 €  25.110,00 € 
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Estes apoios têm cabimento na rubrica 06/040305 das ações 2017/A/62 e 2017/A/59, 
conforme descrito no mapa acima. 
 
Mais delibera que a entidade contemplada com o subsídio supramencionado deverá, 
obrigatoriamente, evidenciar a realização/concretização inequívoca do objeto do apoio 
financeiro e a apresentar um relatório de receitas e despesas, complementado com 
cópia dos respetivos comprovativos de despesa, até 30 de novembro de 2020. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
  
13. Apoio ao Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente para aquisição de 

material didático de recreio, consumíveis e outros bens para o funcionamento das 
respetivas escolas do 1.º ciclo do ensino básico e jardins de infância, referente 
aos 1.º, 2.º e 3.º períodos do ano letivo 2019/2020.  

 
1102 - Presente informação n.º 2108/2019 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, 
datada de 14/11/2019, referente à atribuição de apoio ao Agrupamento de Escolas Marinha 
Grande Nascente, para aquisição de material didático e outros bens, conforme competência 
que decorre da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, referente aos 1º, 
2.º e 3.º períodos do ano letivo de 2019/2020. 
 
Considerando que os montantes foram definidos em função dos elementos quantitativos de 
alunos e salas em funcionamento no referido Agrupamento para o ano letivo 2019/2020; 
 
Considerando que a entidade abaixo 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 Finanças. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação e tendo em conta que é da competência da 
Câmara Municipal apoiar atividades de natureza educativa, conforme disposto na 
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, na sua redação atual 
delibera atribuir ao Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente, com sede na 
Rua Dr.ª Amélia Cândida, Ponto da Boavista, 2430- 053 Marinha Grande, nº fiscal 600 
075 761, um subsídio no valor de 25.290,00€ (vinte cinco mil duzentos e noventa 
euros), referente ao 1.º, 2.º e 3.º período do ano letivo 2019/2020, destinado a 
comparticipar nas despesas de aquisição de material didático, de recreio e de 
consumíveis e outros bens, conforme descrito no mapa seguinte: 

 
VALORES DOS SUBSÍDIOS 

 

MAPA DEMONSTRATIVO POR SALA 

 
Total de 

salas 

Valor 
mensal por 

sala 
2019 (3 meses) 2020 (6 meses) Ação do plano 

Sala de Pré-
Escolar 

13 50,00 € 1.950,00 €  3.900,00 €  2017/A/59 

Sala de AAAF 5 100,00 € 1.500,00 €  3.000,00 €  2017/A/59 

Sala de 1º Ciclo 31 50,00 € 4.650,00 €  9.300,00 €  2017/A/62 

Sala de CAF 1 50,00 € 150,00 €  300,00 €  2017/A/62 

Mediatecas 2 30,00 € 180,00 €  360,00 €  2017/A/62 

                                         Total 8.430,00 €  16.860,00 €   25.290,00 €  
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MAPA DEMONSTRATIVO POR NÍVEL DE ENSINO 

  2019 (3 meses) 2020 (6 meses) Total 

Agrupamento Nascente -  JI 3.450,00 €  6.900,00 €  10.350,00 € 

Agrupamento Nascente - EB 4.980,00 €  9.960,00 €  14.940,00 € 

                                     Total 8.430,00 €  16.860,00 €   25.290,00 € 

 
Estes apoios têm cabimento na rubrica 06/040305 das ações 2017/A/62 e 2017/A/59, 
conforme descrito no mapa acima. 
 
Mais delibera que a entidade contemplada com o subsídio supramencionado deverá, 
obrigatoriamente, evidenciar a realização/concretização inequívoca do objeto do apoio 
financeiro e a apresentar um relatório de receitas e despesas, complementado com 
cópia dos respetivos comprovativos de despesa, até 30 de novembro de 2020. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
14. Atribuição de subsídios escolares a alunos carenciados – Escolas do 1.º ciclo e 

jardins-de-infância do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente – Ano 
letivo 2019/2020 – 1.ª fase.  

 
1103 - Presente informação n.º 2351/2019 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, 
datada de 14/11/2019, referente ao processo de atribuição de subsídios escolares aos 
alunos carenciados do 1º ciclo do ensino básico e jardins-de-infância do concelho da 
Marinha Grande, pertencentes ao Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente. 
 
Considerando que o Despacho n.º 8452-A/2015, datado de 31 de julho, alterado pelos 
Despachos n.º 5296/2017, de 16 de julho e 7255/2018, de 31 de julho, em conformidade com 
o Decreto-lei nº 55/2009, de 2 de março, sistematiza e atualiza a norma reguladora da ação 
social, facilitando assim o acesso à mesma.  
 
Considerando que as normas legais anteriormente mencionadas constituem a base de 
trabalho para os agentes que atuam nesta área, nomeadamente os Municípios. 
  
Considerando que o Despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho, vem acentuar o papel da ação 
social escolar, como meio de combate às desigualdades sociais e de promoção do 
rendimento escolar. 
  
Considerando que nos termos do presente Despacho, a atribuição dos subsídios escolares 
continua a estar dependente do posicionamento do aluno nos escalões do abono de família 
(ao 1.º escalão de apoio corresponde o escalão A e ao 2.º escalão, o B); 
 
Considerando que o município dispõe de atribuições no domínio da educação, conforme 
prevê a alínea d) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual; 
 
Considerando que a entidade abaixo 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 apreciou a informação e conforme competência estipulada na 
alínea hh) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro na sua redação 
atual, delibera atribuir ao Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente, o 
seguinte subsídio: 

Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente com sede na Rua Prof.ª 
Amélia Cândida - Boavista, 2430 – 053 Marinha Grande, n.º fiscal 600 075 761 
Total de Pedidos: 298 
Valor do subsídio escolar a atribuir: 8.710,00€ (Oito mil setecentos e dez euro) 
 

Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente 
 

TOTAIS ALUNOS ALUNOS A ALUNOS B Excluídos Total  

PRÉ-ESCOLAR (1) 44 38 22 104  

1º CEB (2) 101 76 17 194  

TOTAL GERAL 145 114 39 298  

      

TOTAIS VERBAS ESCALÃO A 
ESCALÃO 

B 
Excluídos Total Ação Plano 

PRÉ-ESCOLAR (1) 2.200,00€ 950,00€ 0€ 3.150,00€ A/65/2017 

1º CEB (2) 4.040,00€ 1.520,00€ 0€ 5.560,00€ A/66/2017 

TOTAL AGR. 
NASCENTE 

6.240,00€ 2.470,00€ 0€ 8.710,00€   

 
(1) PRÉ-ESCOLAR  

- Subsídios a 100% (escalão A): 50,00€ 
- Subsídios a 50% (escalão B): 25,00€ 
 

(2) 1º CEB  
- Subsídios a 100% (escalão A): 40,00€ 
- Subsídios a 50% (escalão B): 20,00€ 

 
 

Para a atribuição dos referidos subsídios, as verbas a retirar serão as que se 
encontram contempladas nas ações A/65/2017 e A/66/2017 do Plano de Atividades 
Municipais para 2019. 
 
Mais delibera que a entidade contemplada com o subsídio supramencionado deverá, 
obrigatoriamente, evidenciar a realização/concretização inequívoca do objeto do apoio 
financeiro e apresentar até 30 de setembro de 2020, relatório de receitas e despesas 
que incluam esse mesmo objeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
15. Atribuição de subsídios escolares a alunos carenciados – Escolas do 1.º ciclo e 

jardins-de-infância do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente – Ano 
letivo 2019/2020 – 1.ª fase.  

 
1104 - Presente informação n.º 2350/2019 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, 
datada de 14/11/2019, referente ao processo de atribuição de subsídios escolares aos  
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alunos carenciados do 1º ciclo do ensino básico e jardins-de-infância do concelho da 
Marinha Grande, pertencentes ao Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente. 
 
Considerando que o Despacho n.º 8452-A/2015, datado de 31 de julho, alterado pelos 
Despachos n.º 5296/2017, de 16 de julho e 7255/2018, de 31 de julho, em conformidade com 
o Decreto-lei nº 55/2009, de 2 de março, sistematiza e atualiza a norma reguladora da ação 
social, facilitando assim o acesso à mesma.  
 
Considerando que as normas legais anteriormente mencionadas constituem a base de 
trabalho para os agentes que atuam nesta área, nomeadamente os Municípios. 
  
Considerando que o Despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho, vem acentuar o papel da ação 
social escolar, como meio de combate às desigualdades sociais e de promoção do 
rendimento escolar. 
  
Considerando que nos termos do presente Despacho, a atribuição dos subsídios escolares 
continua a estar dependente do posicionamento do aluno nos escalões do abono de família 
(ao 1.º escalão de apoio corresponde o escalão A e ao 2.º escalão, o B); 
 
Considerando que o município dispõe de atribuições no domínio da educação, conforme 
prevê a alínea d) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual; 
 
Considerando que a entidade abaixo 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 apreciou a informação e conforme competência estipulada na 
alínea hh) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, delibera atribuir ao Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, o seguinte 
subsídio: 

Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente com sede na Rua Prof. Nery 
Capucho, 2430 – 231 Marinha Grande, n.º fiscal 600 076 768 
Total de Pedidos: 332 
Valor do subsídio escolar a atribuir: 8.905,00€ (Oito mil novecentos e cinco euros) 

 
Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente 

 

TOTAIS ALUNOS ALUNOS A ALUNOS B Excluídos Total  

PRÉ-ESCOLAR (1) 43 51 31 125  

1º CEB (2) 103 68 36 207  

TOTAL GERAL 146 119 67 332  

      

TOTAIS VERBAS ESCALÃO A ESCALÃO B Excluídos Total Ação Plano 

PRÉ-ESCOLAR (1) 2.150,00€ 1.275,00€ 0€ 3.425,00€ A/65/2017 

1º CEB (2) 4.120,00€ 1.360,00€ 0€ 5.480,00€ A/66/2017 

TOTAL AGR. 
POENTE 

6.270,00€ 2.635,00€ 0€ 8.905,00€   



 

Página 25 de 32 

Reunião extraordinária da 
Câmara Municipal da Marinha 
Grande realizada no dia 
29/11/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 34 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
(1) PRÉ-ESCOLAR  
- Subsídios a 100% (escalão A): 50,00€ 

- Subsídios a 50% (escalão B): 25,00€ 
 
(2) 1º CEB  

- Subsídios a 100% (escalão A): 40,00€ 
- Subsídios a 50% (escalão B): 20,00€ 

 

 
Para a atribuição dos referidos subsídios, as verbas a retirar serão as que se 
encontram contempladas nas ações A/65/2017 e A/66/2017 do Plano de Atividades 
Municipais para 2019. 
 
Mais delibera que a entidade contemplada com o subsídio supramencionado deverá, 
obrigatoriamente, evidenciar a realização/concretização inequívoca do objeto do apoio 
financeiro e apresentar até 30 de setembro de 2020, relatório de receitas e despesas 
que incluam esse mesmo objeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
16. Atribuição de subsídios escolares a alunos carenciados – Escolas do 1.º ciclo e 

jardins-de-infância do Agrupamento de Escolas Vieira de Leiria – Ano letivo 
2019/2020 – 1.ª fase.  

 
1105 - Presente informação n.º 2352/2019 da Divisão de Cidadania e Desenvolvimento, 
datada de 14/11/2019, referente ao processo de atribuição de subsídios escolares aos 
alunos carenciados do 1.º ciclo do ensino básico e jardins-de-infância do concelho da 
Marinha Grande, pertencentes ao Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria. 
 
Considerando que o município dispõe de atribuições no domínio da educação, conforme 
prevê a alínea d) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual; 
 
Considerando que o Despacho n.º 8452-A/2015, datado de 31 de julho, alterado pelos 
Despachos n.º 5296/2017, de 16 de julho e 7255/2018, de 31 de julho, em conformidade com 
o Decreto-lei nº 55/2009, de 2 de março, sistematiza e atualiza a norma reguladora da ação 
social, facilitando assim o acesso à mesma.  
 
Considerando que as normas legais anteriormente mencionadas constituem a base de 
trabalho para os agentes que atuam nesta área, nomeadamente os Municípios. 
  
Considerando que o Despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho, vem acentuar o papel da ação 
social escolar, como meio de combate às desigualdades sociais e de promoção do 
rendimento escolar. 
  
Considerando que nos termos do presente Despacho, a atribuição dos subsídios escolares 
continua a estar dependente do posicionamento do aluno nos escalões do abono de família 
(ao 1.º escalão de apoio corresponde o escalão A e ao 2.º escalão, o B); 
 
Considerando que o município dispõe de atribuições no domínio da educação, conforme 
prevê a alínea d) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual; 
 



 

Página 26 de 32 

Reunião extraordinária da 
Câmara Municipal da Marinha 
Grande realizada no dia 
29/11/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
Considerando que a entidade abaixo 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 apreciou a informação e conforme competência estipulada na 
alínea hh) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, delibera atribuir ao Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria, o seguinte 
subsídio: 

Agrupamento de Escolas Vieira de Leiria com sede na Rua D. António Luís 
Pereira Coutinho Apartado 6, 2431-909, n.º fiscal 600 076 270 
Total de Pedidos: 92 
Valor do subsídio escolar a atribuir: 2.765,00€ (dois mil setecentos e sessenta e 
cinco euros 
 

Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria 
 

TOTAIS ALUNOS ALUNOS A ALUNOS B Excluídos Total  

PRÉ-ESCOLAR(1) 10 9 2 21  

1º CEB(2) 40 22 9 71  

TOTAL GERAL 50 31 11 92  

 
  

 
    

TOTAIS VERBAS ESCALÃO A ESCALÃO B Excluídos Total Ação Plano 

PRÉ-ESCOLAR(1) 500,00€ 225,00€ 0€ 725,00€ A/65/2017 

1º CEB(2) 1.600,00€ 440,00€ 0€ 2.040,00€ A/66/2017 

TOTAL AGR. Vª 
LEIRIA 

2.100,00€ 665,00€ 0€ 2.765,00€ 
  

 
(1) PRÉ-ESCOLAR  

- Subsídios a 100% (escalão A): 50,00€ 
- Subsídios a 50% (escalão B): 25,00€ 
 

(2) 1º CEB  
- Subsídios a 100% (escalão A): 40,00€ 
- Subsídios a 50% (escalão B): 20,00€ 

 

 
Para a atribuição dos referidos subsídios, as verbas a retirar serão as que se 
encontram contempladas nas ações A/65/2017 e A/66/2017 do Plano de Atividades 
Municipais para 2019. 
 
Mais delibera que a entidade contemplada com o subsídio supramencionado deverá, 
obrigatoriamente, evidenciar a realização/concretização inequívoca do objeto do apoio 
financeiro e apresentar até 30 de setembro de 2020, relatório de receitas e despesas 
que incluam esse mesmo objeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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INTERVENÇÃO CULTURAL 
 
 
17. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2019 – Área 

cultural - SPM - Associação para a Promoção do Turismo de S. Pedro de Moel 
(PROTUR) - Organização da passagem de ano 2019-2020 em S. Pedro de Moel. 

 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“A proposta é de apoiar com 15.000€ para a Protur organizar a Passagem de Ano em S. 
Pedro. 
O ano passado a Protur pediu 28.870€ e a Câmara deu 15.000€, correspondendo a 51% do 
investimento. 
Este ano pedem 41.269€ (aumento sobretudo para promoção), e a Câmara mantem os 
15.000€, correspondendo a 36%. Obviamente nestas condições a Associação disse não ter 
capacidade para suportar o evento. 
Esta iniciativa é da maior relevância e merece ser apoiada. 
Foi proposto outro subsídio, ainda na área cultural, para a Confraria da Sopa do Vidreiro 
(ponto 18), que, com legitimidade, pede apoio para a compra de pratos, panelas, talheres. 
Nesta situação a decisão deste executivo permanente foi apoiar com 100% do que foi 
solicitado. Qual o critério? 
São estas decisões com que não concordamos e desde 2013 pedimos que se alterem os 
regulamentos para os tornar justos, transparentes e não discricionários. 
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.” 
  
O Sr. Vereador Álvaro Botas Letra questionou o valor proposto (15.000€) face ao valor 
atribuído para a passagem de ano na Praia da Vieira. 
 
A Sr.ª Presidente esclareceu que os apoios são atribuídos com base nos anos anteriores. 
Quando há mais atividades a Câmara procura ajustar com as associações e falar com elas. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra propôs alterar a verba, de 15.000€ para 18.000€. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que não tem lógica a associação apresentar 
um orçamento de 40.000€ e agora conseguir fazer por mais 3.000€. 
 
Depois de discutido o critério adotado, foi alterado o cabimento e feito um reforço de 
3.000€ face ao inicialmente proposto, passando o valor a atribuir a ser de 18.000€, pelo 
que foi colocada a votação a seguinte proposta: 
 
1106 - Presente deliberação de 20 de maio de 2019, na qual a Câmara Municipal decidiu, ao 
abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e do n.º 4 e 
6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios 
ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, 
admitir a candidatura abaixo indicada, ficando a mesma selecionada para a fase de definição 
do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas 
da entidade concedente:  
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Atividade pontual:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/2019/2019-B 510447562 
SPM - Associação para a 
promoção do turismo de  

S. Pedro de Moel (Protur) 

Organização da   
Passagem de ano 2019-

2020 em S. Pedro de Moel 
37,9 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/1725/2019 de 26 de agosto, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade SPM - Associação para a promoção do turismo de S. Pedro de Moel 
(Protur) preenche os requisitos previstos no art.º 6.º do Regulamento, propondo a atribuição 
de apoio financeiro, para a Organização da Passagem de ano 2019-2020 em S. Pedro de 
Moel. 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento, o montante dos apoios a atribuir a cada 
candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da educação, 
cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento, nos termos da alínea f), do 
n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro na sua redação atual, que 
conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para apoiar as atividades 
de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e outras de interesse municipal, bem como 
para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos termos das 
alíneas u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/168; 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de Atividades 
Municipais; 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro a 
atribuir;  
 
Atendendo a que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária 
e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da Marinha 
Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea u) do nº 1, do 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:  
 

 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/2019/2019 510447562 

SPM - Associação 
para a promoção 
do turismo de S. 
Pedro de Moel 

(Protur) 

Organização da  
Passagem de ano 
2019-2020 em S. 
Pedro de Moel 

37,9 pontos 2018/A/168 18.000,00€ 
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Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18º e 20º, nº 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato- Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, 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. 
 
 
18. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2019 – Área 

cultural - Confraria da Sopa do Vidreiro - Aquisição de equipamentos de apoio à 
cozinha.  

 
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 890,18€, pede apoio à Câmara de 600,00€, e a 
atribuição é de 600,00€ - Qual o critério? 
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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.” 
  
1107 - Presente deliberação de 22 de abril de 2019, na qual a Câmara Municipal decidiu, ao 
abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e do n.º 4 e 
6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios 
ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, 
admitir a candidatura abaixo indicada, ficando a mesma selecionada para a fase de definição 
do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas 
da entidade concedente:  
 
Apoio a Infraestruturas:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/8784/2018 508166071 
Confraria da Sopa do 

Vidreiro 
Aquisição de equipamentos 

de apoio à cozinha 
33,1 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/1291/2019 de 29 de outubro, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Confraria da Sopa do Vidreiro preenche os requisitos previstos no art.º 6.º 
do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para a aquisição de 
equipamentos de apoio à cozinha. 
 
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 o), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/169; 
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;  
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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.º 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, 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.  

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/8784/2018 508166071 
Confraria da 

Sopa do 
Vidreiro 

Aquisição de 
equipamentos de apoio 

à cozinha 
33,1 pontos 2018/A/169 600,00€ 
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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 12:15 horas. 
 

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

 
 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 
 
 

 
A Secretária da reunião, 

 
 
 
 
 
 
 

O conteúdo desta reunião encontra-se registado em suporte digital. 

 
 


