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Aos nove dias do mês de dezembro 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. 
  
A Sr.ª Vereadora Lara Marques Lino comunicou em 06/12/2019, 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, não poderá 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. 

 

 



 
 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

1. Rui Filipe Leal Botas – pretende fazer a apresentação da Associação “AlóédaVieira” e 
falar sobre a candidatura a apoios camarários. 
 
 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Intervenção dos membros do executivo 
 
 

ORDEM DO DIA 
 

 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 

1. CONTRATO DE COMODATO – CEDÊNCIA DE VIATURA À UCC DA MARINHA GRANDE 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

2. Resumo de Tesouraria do dia 03 de dezembro de 2019 

3. 19.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019 
4. Espetáculo com o Mestre da Guitarra Portuguesa António Chainho no âmbito da 
Candidatura "Região de Leiria - Rede Cultural"- CIMRL - Pedido de autorização prévia da 
Assembleia Municipal para a assunção de compromissos plurianuais nos termos do disposto 
na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro 
5. Espetáculo de música e workshop com Ricardo Silva a apresentar no dia 21 de março de 
2020 no Teatro Stephens, no âmbito da Candidatura "Região de Leiria - Rede Cultural"- 
CIMRL - Pedido de autorização prévia da Assembleia Municipal para a assunção de 
compromissos plurianuais nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 
n.º 8/2012 de 21 de fevereiro 
6. Percentagem de participação variável na IRS – rendimentos de 2020 a liquidar em 2021 
7. Imposto Municipal sobre Imóveis. Redução da Taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis 
nos termos do artigo 112.º-A do CIMI 
8. Imposto Municipal sobre Imóveis. Fixação da taxa respeitante ao ano de 2019 a liquidar no 
ano de 2020 
9. Lançamento da derrama relativa ao ano de 2019 a cobrar em 2020 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

10. Concurso Público nº 12/2018 - Remodelação do Centro de Saúde da Marinha Grande. 
Aprovação de adenda ao contrato 132/2019 relativo a Trabalhos Complementares 
11. Empreitada de: Requalificação da adutora Picotes - São Pedro de Moel - Concurso 
público n.º 33/2019 – Adjudicação 
12. RECEPÇÃO PROVISÓRIA PARCIAL 
13. Ciclovia entre a Rua dos Carreirinhos e o Estádio Municipal- Concurso público n.º 
36/2019. Deliberação Inicial 
14. Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 - Troço 1 - Concurso público n.º 37/2019. 
Deliberação inicial. 
15. CENTRO ESCOLAR DA VÁRZEA- REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ATUAL 
ESCOLA BÁSICA E JARDIM DE INFÂNCIA DA VÁRZEA - Correção do Programa de 
Procedimento - Delegação de competências para prestar esclarecimentos no Júri do 
Procedimento 
16. REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS CHEDAS E E.R. 349 - VIEIRA DE LEIRIA – 
CEDÊNCIA DE 23,00M² DE TERRENO DA SR.ª CIDÁLIA LOPES RAMALHO 
17. REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS CHEDAS E E.R. 349 - VIEIRA DE LEIRIA – 
CEDÊNCIA DE 193,00M² DE TERRENO DA SR.ª EMÍLIA GOMES CUSTÓDIO 
18. REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS CHEDAS E E.R. 349 - VIEIRA DE LEIRIA – 
CEDÊNCIA DE 61,00M² DE TERRENO DA SR.ª EMÍLIA GOMES CUSTÓDIO 
19. REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS CHEDAS E E.R. 349 - VIEIRA DE LEIRIA – 
CEDÊNCIA DE 8,20M² DE TERRENO INTEGRADO NA HERANÇA DE ALBINO 
FELICIDADE GUERRA 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

20. Prorrogação do prazo para revisão do Plano Diretor Municipal com efeitos retroactivos 
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21.  REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA AMIEIRA –  Fase 01 – P. A. n.º 
13/2019 -Aprovação de projeto de execução 
22.  REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA AMIEIRA –  Fase 02 – P. A. n.º 
13/2019 -Aprovação de projeto de execução 
23. Ciclovia entre a Rua dos Carreirinhos e o Estádio Municipal – P.A. n.º 10/2017 - 
Aprovação do Projeto de Execução e das respetivas alterações 
24. Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 -Troço 1 – P.A. n.º 11/2017 -Aprovação do 
Projeto de Execução e das respetivas alterações 
25. Condicionamento do estacionamento a veículos pesados na Rua Aníbal H. Abrantes e 
Ruas contíguas - documento - E/1884/2019 
26. E/9329/2019 - Pedido de colocação de lombas na Rua dos Francos, Amieira - Marinha 
Grande 
27. “Operação de Loteamento Urbano com Obras de Urbanização” - Promovido pela Câmara 
Municipal - Casal de Malta - Freguesia e Concelho de Marinha Grande 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

28. Req.º nº 1949/19, datado de 21/11/2019 - Proc.º n.º 39/19, datado de 31/01/2019 - 
Moldes Catarino, Lda. 
29. Req.º nº 1377/19, datado de 13/08/2019 - Proc.º n.º 289/19, datado de 13/08/2019 - 
Imoplastic - Indústria de Moldes e Plásticos, Lda 
30. Req.º nº 1554/19, datado de 17/09/2019 - Proc.º n.º 289/19, datado de 17/09/2019 - 
Arménio Gonçalves Fortunato e Bettina Alter Fortunato 
31. Req.º nº 1960/19, datado de 14/11/2019 - Proc.º n.º 101/19, datado de 19/07/2018 - 
Maria Alice da Conceição Morins - Cabeça de Casal da Herança de 
32. Req.º nº 1898/19, datado de 14/11/2019 - Proc.º n.º 294/18, datado de 19/107/2018 - 
Morgado Ruivo & Filhos, Construções Civis, Lda 
33. Req.º nº 1044/19, datado de 17/06/2019 - Proc.º n.º 412/2019, datado de 17/06/2019 - 
Maria Teresa Vaz Mendes 
34. Req.º nº 1966/19, datado de 25/11/2019 - Proc.º n.º 540/17, datado de 05/12/2017 - 
Maria Isabel Vieira Duarte, Carlos Manuel da Costa Sequeira Leitão e Carla Isabel 
Albuquerque Figueiredo Leitão 
35. Req.º nº1961/19, datado de 22/11/2019 - Proc.º n.º 233/16, datado de 16/06/2016 - 
Dreamelement - Unipessoal, Lda. 
36. Retificação de topónimo de arruamentos da freguesia da Marinha Grande 
37. Req.º nº 1722/19, datado de 15/10/2019 - Proc.º n.º 199/19, datado de 06/06/2019 - Ana 
Margarida Delgado Simão, Luís Filipe da Cruz Aguiar de Sousa, Maria Helena Coelho 
Capela, Maria da Graça Coelho Capela Carvalho e Maria do Fétal Coelho 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 

38. ADMISSÃO DE CANDIDATURAS PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIO OU BENEFÍCIOS A 

ENTIDADES DE NATUREZA CULTURAL - ANO 2020 

39. ISENÇÃO DE TAXAS DE INGRESSO NO MUSEU DO VIDRO E MUSEU JOAQUIM CORREIA 

40. CASA DA CULTURA TEATRO STEPHENS | PEDIDO DE CEDÊNCIA PARA O DIA 7 DE 

JANEIRO DE 2020 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE POENTE 

41. CASA DA CULTURA TEATRO STEPHENS - PEDIDO DE CEDÊNCIA PARA O DIA 25 DE 

JANEIRO DE 2020 – APRESENTAÇÃO DE CD – DUQUES DE QUIBIR 

42. DOAÇÃO DE PEÇA EM CRISTAL DOUBLÉ AZUL LAPIDADA E GRAVADA 
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43. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADES DE NATUREZA CULTURAL EM 2020 - 

ALÓÉDAVIEIRA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL-ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS - 
CARNAVAL 2020 

44. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADES DE NATUREZA CULTURAL EM 2019 – 

ÁREA CULTURAL - BIBLIOTECA DE INSTRUÇÃO E RECREIO DA PRAIA DA VIEIRA - 
ORGANIZAÇÃO DE EVENTO PASSAGEM DE ANO É NA PRAIA DA VIEIRA 2019/2020 

45. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADES DE NATUREZA CULTURAL EM 2020 - 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DA INDÚSTRIA VIDREIRA-COMEMORAÇÕES DO 18 DE 
JANEIRO DE 1934/2020 

 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  
46. ADMISSÃO E EXCLUSÃO DE CANDIDATURAS PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIO OU 

BENEFÍCIOS A ENTIDADES DE NATUREZA SOCIAL - ANO DE 2020 

47. ATUALIZAÇÃO BIENAL DO VALOR DA RENDA DA INQUILINA DA ATUAL FRAÇÃO SITA NA 

RUA BAIRRO DO CAMARNAL, N.º44 - MARINHA GRANDE 

48. TRANSFERÊNCIA HABITACIONAL DO INQUILINO DA ATUAL FRAÇÃO SITA NA AVENIDA DA 

LIBERDADE BLOCO 7 4,º DRT, PARA A FRAÇÃO SITA NA PRACETA DA LIBERDADE, BLOCO 7, 
3.º ESQ CASAL DE MALTA – MARINHA GRANDE, POR MOTIVOS DE ALTERAÇÃO DA 
COMPOSIÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR E FALTA DE CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE 

49. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADES DE NATUREZA SOCIAL EM 2020 - 

ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL DA REGIÃO MG - SALAS DE 
ESTUDO “O NOSSO MUNDO” E “GABINETE MÃO ABERTA” 

50. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADES DE NATUREZA SOCIAL EM 2020- 

ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA DE CASAL GALEGO- APOIO SOCIAL- 
SAD/C.DIA E CENTRO DE CONVÍVIO 

51. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADES DE NATUREZA SOCIAL EM 2019 - 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES- PLANO DE ATIVIDADES 2019 

52. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADES DE NATUREZA SOCIAL EM 2019- APD 

- ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES- DESPORTO PARA TODOS. 

 
ATIVIDADE FÍSICA 
53. PROGRAMA DE FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE FÍSICA PARA A 3.ª IDADE. ATRIBUIÇÃO 

DE APOIO FINANCEIRO NO ANO DE 2019 - INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE 

54. ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO E APROVAÇÃO DO CONTRATO PROGRAMA DE 

DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020 - INDUSTRIAL DESPORTIVO 
VIEIRENSE 

55. ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO E APROVAÇÃO DO CONTRATO PROGRAMA DE 

DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020 - EAS - ACADEMIA 
FUTEBOL MARINHA GRANDE 

56. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADES DE NATUREZA DESPORTIVA 2019 - 

ATLETICO CLUBE MARINHENSE - “VEDAÇÃO - CAMPOS DE FUT 7” 

57. CONTRATO PROGRAMA DE PATROCÍNIO DESPORTIVO – SPORTING CLUBE MARINHENSE 

58. CONTRATO PROGRAMA DE PATROCÍNIO DESPORTIVO – ATLÉTICO CLUBE MARINHENSE 

 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

59. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO - DANO EM VIATURA AUTOMÓVEL – RUA DOS BENTOS, 

AMIEIRA - EXECUÇÃO DE EMPREITADA - PROJETO DE INDEFERIMENTO - AUDIÊNCIA PRÉVIA 

60. DANOS EM VIATURA AUTOMÓVEL - BURACO NA RUA DA COVINA - CONCORRÊNCIA DE 

CULPAS - AUDIÊNCIA PRÉVIA - FALTA DE ALEGAÇÕES - DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO 
DE INDEMNIZAÇÃO 

61. DANOS EM VIATURA AUTOMÓVEL - BURACO NA RUA MANUEL FRANCISCO, BOAVISTA - 

CONCORRÊNCIA DE CULPAS - AUDIÊNCIA PRÉVIA - AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES - 
DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO 
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62. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO - DANO EM VIDRO DE JANELA DE EDIFÍCIO - TRAVESSA DOS 

AVIEIROS, PRAIA DA VIEIRA - PROJETO DE INDEFERIMENTO - AUDIÊNCIA PRÉVIA SEM 
ALEGAÇÕES - DECISÃO FINAL 
 
 
 



 
 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
1. Rui Filipe Leal Botas – referiu que representa a Associação “AlóédaVieira”, que organiza 
o Carnaval em Vieira de Leiria. 
Seguidamente leu a sua intervenção, que versa sobre o evento do Carnaval passado e o 
empenho de todos no mesmo, e ainda da necessidade de todo o apoio, designadamente da 
CMMG, para a realização do evento em 2020. 
Pedem um apoio significativamente maior, tendo explicado a razão de tal aumento, que visa 
melhorar o evento e corrigir aquilo que correu mal no ano anterior. 
Terminou referindo que contam com o apoio da autarquia, distribuindo no final o documento 
com toda a sua intervenção, o qual se anexa à presente ata. 
 
A Sr.ª Presidente deu os parabéns pelo evento do ano anterior, e disse que sabe que 
quando a Câmara apoia não é só à associação mas a toda a população, e o envolvimento de 
todos deve ser apoiado e reconhecido. 
A candidatura está agendada para esta reunião, será apreciada, e a Sr.ª Vereadora também 
tem trabalhado com grande proximidade junto da associação. Cada vez mais tem que se 
elencar o que são os grandes eventos do concelho para os dinamizar cada vez melhor e com 
mais tempo. 
Se quiserem aguardar, daqui a pouco será votada a candidatura. 
 
 
 



 
 
 
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 os 
que estão em casa, e referiu o seguinte sobre o público: 
 
Sr. Rui Botas – concorda com tudo o que disse, agradece a sua presença aqui na reunião, 
mas ficou com a ideia de que havia algum receio de que alguém nesta mesa não pudesse 
concordar com esta candidatura, o que está errado. Muitas vezes é a própria oposição que 
“bate o pé” para que os grandes eventos sejam melhor apoiados. 
Tudo aquilo que o Sr. Rui disse não é novidade para os Vereadores da CDU, que 
reiteradamente, e está em ata, pugnam para que estes eventos sejam potenciados e bem 
apoiados. Se tinham essa ideia estão enganados. A CDU irá apoiar. 
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O que têm aqui falado, e que não faz sentido, é, por exemplo, o apoio para a passagem de 
ano em S. Pedro e na Vieira. 
Voltou a frisar que da sua parte podem contar com todo o apoio.  
 
Tendo em conta que a Sr.ª Vereadora enviou a sua intervenção, passa-se a reproduzir 
o conteúdo da mesma: 
 

1) Hoje pretendo aqui homenagear uma mulher que abraçou a Marinha Grande como a 

sua terra, aqui viveu e recentemente faleceu, tendo ido a enterrar no passado dia 28 

de Novembro de 2019. Refiro-me a Cesaltina Maria Feleciano. Vou citar o mestre 

Alfredo Poeiras, seu sobrinho, que escreveu o seguinte: 

“Hoje vai a enterrar na Marinha Grande uma das primeiras mulheres prisioneiras políticas a 
sofrer a tortura do sono nas prisões fascistas de Salazar. Para lembrar a todos, em especial 
aos que tentam branquear o fascismo, que o fascismo prendeu torturou e matou muitos dos 
melhores filhos de Portugal. “ – fim de citação. 

Para que conste na acta desta reunião, para que o nosso Povo saiba que nós, 
vereadores da CDU, do PCP, não esquecemos e jamais deixaremos de lembrar estas 
mulheres, aqui fica, em jeito de singela homenagem, um pouco  da história desta corajosa 
mulher: 
- aderiu ao Partido Comunista Português aos 26 anos (em finais de 1960), foi presa pela 
PIDE por “ actividades subversivas”. Nos interrogatórios, foi sujeita à tortura do sono e 
esteve 144 horas sem dormir. Sofreu uma hemorragia cerebral provocada pelas torturas, 
tendo estado em risco de vida. Foi completamente despida e colocada numa sala cheia de 
pides que ora a espancavam brutalmente, ora a insultavam da maneira mais baixa, tomando 
atitudes humilhantes à sua dignidade de mulher. Em 15 de Dezembro de 1960 foi enviada 
para Caxias, onde esteve presa um ano! Viu-se obrigada a reformar-se aos 47 anos, dadas 
as torturas de que foi alvo que a debilitaram irremediavelmente. Ela disse “Nunca mais pude 
trabalhar devido às dores que sentia nas pernas. Mas não estou arrependida de ter dado o 
meu corpo às torturas”! 
 Os vereadores do PCP, em reunião de Câmara de 9/12/2019, prestam sentida 
homenagem à Cesaltina Maria Feleciano e, através dela, a todas as mulheres que, na 
Marinha Grande, participaram activamente na luta contra o fascismo (tantas outras que 
aqui podíamos enumerar inclusive que, não tendo sido presas, viram os seus maridos serem 
presos e sofreram na pele muitas dificuldades, inclusive fome para si e para os seus filhos). 
É também graças a todas elas que hoje respiramos Liberdade.  

Aproximam-se tempos perigosos, com discursos populistas de extrema direita que 
urge combater! Daí a importância cada vez maior de lembrar às novas gerações o que é o 
Fascismo. As novas gerações não podem esquecer estas mulheres!   

 
Depois de terminada esta leitura, a Sr.ª Presidente disse que o executivo se queria 
solidarizar e subscrever esta homenagem. 
 

A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho sugeriu que o texto seja enviado à filha. 
 

A Sr.ª Presidente propôs um minuto de silêncio, que foi cumprido por todos. 

 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho prosseguiu com a sua intervenção, referindo o 
seguinte: 
  

2) Na Reunião de Câmara de 26 de Novembro de 2018, a sra Vereadora Lara Lino 

disse o seguinte: 

“Festejos de Natal –(…) Disse que pensava que a tenda seria transparente. Pensou que no 
ano passado a colocação da tenda na praça se tinha ficado a dever ao adiantado da hora,  
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mas este ano acha que é despropositada a colocação, porque tira a beleza à praça, e por 
outro lado entende que não tem enquadramento a pista de gelo aqui e o Pai Natal na 
Resinagem. Não gosta de ver a tenda aqui na praça, é a sua opinião, por entender que 
ficava melhor noutros locais, por exemplo, na Cerca.”   
Em resposta, a Srª Presidente disse: 
“ Festejos de Natal – a Sr.ª Presidente referiu que cada pessoa tem a sua opinião e não se 
pode agradar a todos. Disse que continua a querer a tenda aqui na praça, embora tenham 
sido analisados outros espaços, mas chegou-se á conclusão que o ano passado funcionou 
na atratividade ao centro, e foi com essa intenção que se voltou a pôr na praça. A pista é 
menor do que a do ano passado, até porque agora há aqui uma esplanada, e também se 
tentou arranjar uma tenda mais transparente. A Sr.ª Vereadora Célia Guerra informou que é 
uma pista de gelo natural e não sintético, e por essa razão a tenda não pode ser totalmente 
transparente. Agora está-se a começar a decoração, e optou-se por concentrar aqui a pista e 
os espetáculos na Resinagem e no Jardim Stephens. Deste modo fica tudo concentrado 
nesta zona. “ 
 

Noutra reunião, recordo-me de eu ter contado que tinha ido às Caldas da Rainha e 
testemunhado o sucesso da enorme árvore de Natal que o Município lá tinha colocado, que 
permitia que as pessoas tirassem fotos no interior da mesma, e relatei ainda que tinha visto 
muitas pessoas do nosso Concelho a postarem fotos no Facebook no interior dessa árvore. 
E recordo-me de ter sugerido que a Marinha Grande também tivesse uma assim.  
Ainda bem que este ano souberam dar ouvidos aos restantes vereadores. Deram o braço a 
torcer e acataram as nossas ideias e sugestões o que muito nos agrada. O resultado está à 
vista e, como se vê, tínhamos razão…Aproveito para parabenizar a equipa da DCD que foi a 
obreira do Natal na Cerca. Critico, naturalmente, o timming escolhido para a chegada do Pai 
Natal… 
Continuo a achar que a aposta no Centro deveria continuar…Porque a Cerca é o cenário 
natural para muitas das actividades natalícias, mas a atracção ao Centro Histórico nesta 
época do ano deveria ter continuado a merecer a atenção deste Executivo. Espero que para 
o ano, se mantenha o Natal na Cerca, como nós sugerimos, mas que não se descure as 
actividades aqui no Centro que também podem e devem ter lugar pois o Centro Histórico 
ficou ao abandono...  
 

3) Em 11 de Dezembro de 2017, a Srª Presidente dava conta de uma reunião que havia 
tido com o IPL para implementação do projecto “U-Bike”. Tendo em conta que já lá 
vão dois anos, quero saber como está esse projecto. 

 
4) Em Dezembro de 2017, a CDU apresentou em reunião de Câmara uma listagem de 

acções, visando o apoio ao voluntariado, com medidas simples que poderiam ser 
concretizadas rapidamente pela Câmara, e que reforçariam o nosso Voluntariado. 
Tendo em conta que já lá vão dois anos, queria saber em que pé está essa proposta 
de apoio ao voluntariado. 
 

5) Li com atenção as declarações prestadas pela Srª Vereadora Célia Guerra a um 
órgão de comunicação social, acerca das boas condições do nosso Estádio 
Municipal para a realização do importante jogo de futebol, no dia 17 de Dezembro, 
do ACM com o Rio Ave. Queria que nos confirmasse aqui se assim é, e o que é que 
se passa em concreto pois a informação que nos chega é que pode haver problemas 
ao nível da iluminação e não só…Acresce que este problema da iluminação não é 
novo, não e de agora e portanto é…mais do mesmo…Tudo em cima do joelho! 
 

6) Em que pé estão as candidaturas apresentadas pela SIR 1º de Maio, desde Julho 
nesta Câmara a aguardar apreciação.”   
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A Sr.ª 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.    Quando abre concurso para os dois dirigentes que têm nomeação por 90 dias.   
 

2.    Programação de Natal 
Em relação à programação de Natal fiquei sem perceber porque não se abriu tudo ao público 
na mesma semana, se realizaram duas inaugurações de Natal. 
Sugestão… o Natal sente-se com os tradicionais enfeites, com as luzes, com a animação 
mas também com a música na ruas que envolve o espírito natalício.  
Considero que uma programação Natalícia deve ter um momento alto de abertura com toda a 
programação a funcionar em simultâneo, que envolva a comunidade, os comerciantes e o 
público em geral (famílias, crianças… muito agitação e música natalícia). Tive pena que na 
passada semana não tivesse sido assim. 
Também tenho pena que não haja nada previsto para S. Pedro de Moel e Vieira de Leiria.” 
 
  

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 a intervenção do munícipe Sr. Rui Botas referir que é um evento indiscutível de 
interesse para todo o Concelho, não apenas na Vieira. Concordamos em pleno com esta e 
outras candidaturas para apoios aos clubes e associações. Sem prejuízo para o projeto, pois 
nem este, nem qualquer outro apoio, alguma vez deixou de ser atribuído por responsabilidade 
dos vereadores do MPM. No entanto é bom realçar que a Associação diz que o orçamento é 
de 50.770,00 €, pede apoio à Câmara de 43.770,00 €, e a atribuição é de 15.000,00€ - Qual o 
critério? 
  
1.    FELICITAÇÕES 
1.    Felicitar o Desportivo Náutico da Marinha Grande pelo desempenho dos seus nadadores 
no Torneio zonal. Realce para inúmeros pódios tanto a nível individual como em estafetas, 
por isso felicitar a Ariana Carapinha, Tomas Sarreira, Miguel Oliveira, Afonso Ascenso, Tiago 
Francisco, Jessica Santos, Margarida Madeira, Maria Ascenso. 
  
2.    MUNICIPES 
1.    S. Pedro e em especial a Praça estão com ar de abandonado. Os moradores queixam-
se, e ao fim de semana, quando há mais visitantes, é ouvir e apontar para tudo o que por ali 
está. Apenas um exemplo na Praça, o mar veio cá acima e deixou lixo que não foi retirado. 
Quem é responsável nesta altura pela manutenção de S. Pedro? 
  
2.    Sobre o sobreiro que tinha braças a invadir uma propriedade em Picassinos, e que 
demos conta aqui na reunião por diversas vezes, gostaria de confirmar que as braças foram 
cortadas no passado sábado de manhã. 
Agradecer que tal tenha acontecido e realçar que vale a pena, que nós, e os munícipes, 
alertemos para problemas na nossa terra. 
  
3.    Ainda em Picassinos fomos abordados por vários munícipes que nos questionaram sobre 
o saneamento e abastecimento de águas. 
Quanto ao saneamento está realizada a Fase 1, a que fica a sul, do lado da Maceira e a Fase 
3, a que fica a norte, do lado da Pedrulheira está em execução. Há alguma razão para não ter 
sido feita a Fase 2, que fica no centro de Picassinos? Nesta zona há anos que esgotos 
correm a céu aberto, e por isso estes munícipes ficam indignados quando a sua zona ficou  
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por fazer passando dum lado para outro de Picassinos deixando a zona central. Quando irá 
ser feita a Fase 2? 
E sobre as ruas que agora apresentam remendos, é para ficar assim? 
Sobre o abastecimento de água, há aqui munícipes que se queixam. 
O que se pretende fazer sobre o abastecimento de águas e para quando. 
  
4.    No passado dia 30 de novembro encerraram os apoios do Governo, sobre esterilizações 
de cães e gatos realizadas pelas câmaras, para a qual foram disponibilizados 500.000€. 
A nossa Câmara fez estas esterilizações, como outras, e aproveitou bem estes fundos? 
Quantas cadelas e gatas do CRO, da APAMG e de rua foram esterilizadas? 
  
5.    Há cerca de um mês alertei para uma lixeira a céu aberto junto à estação. 
O vereador Caetano disse não ter conhecimento, mas concordou que não podemos deixar 
uma lixeira a céu aberto dentro da povoação, e que iria averiguar. 
Quais as providencias tomadas? 
Passei ao almoço por lá e o que pude comprovar, é que hoje mesmo foi descarregado um 
camião com detritos e restos de alcatrão, conforme posso comprovar nestas fotos que tirei. 
Afinal tudo contínua igual 
  
6.    No dia 29 novembro foi notícia nos jornais que o jogo do Marinhense com o Rio Ave do 
próximo dia 17, pode não ser realizado na Marinha, por não terem condições. 
No final da semana passada, numa reunião de trabalho que tive no estádio da Oliveirense, 
aquando da vistoria, fiquei a saber que o Estádio Municipal da Marinha Grande ainda não tem 
condições. 
Vamos ou não ter o jogo na Marinha Grande? 
Afinal porque é que estes problemas continuam sem resolução quando já várias vezes se 
alertou para os mesmos. 
  
  
3.    ASSUNTOS DIVERSOS 
 

1.    Ontem, dia 8, chegou o Natal à Cerca, com a abertura do mercadinho. 
No sábado dia 30 tinha sido inaugurado o Presépio do Filipe Ferreira no Edifício da 
Resinagem e anunciada a ligação da iluminação de Natal. E digo anunciada porque 
efetivamente só foram ligadas as iluminações dos edifícios públicos em volta da Praça 
Stephens. Tendo que conta que a Câmara anunciou que investiu fortemente na iluminação de 
Natal, os comerciantes ficaram indignados por não terem visto as suas ruas iluminadas, e 
sem a musica de Natal, no primeiro fim de semana de dezembro, que, como sabemos, é o 
primeiro momento que as pessoas têm para fazer as suas compras natalícias, dado ser 
naquela data que recebem o salario e o subsidio de Natal. 
Entendendo a justiça dos comentários dos comerciantes, também me questiono o que 
aconteceu para que não tenha sido cumprida a data em que anunciaram a ligação da 
iluminação? 
Não está em causa o que está feito, pois tenho a certeza que fizeram o que acharam melhor, 
e ainda bem. Mas é um alerta que deixo, para que saibamos planear devidamente, de modo a 
fazer como outros municípios, e cumprir os prazos, sobretudo para que o Natal não seja 
apenas um momento de alegria e festa, mas ajudemos os nossos comerciantes, incentivando 
e estimulando os munícipes a visitarem o centro tradicional, quando iniciam as compras de 
Natal” 
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O Sr. Vereador Álvaro Botas Letra cumprimentou todos os presentes e referiu o 
seguinte: 
 

 Deu os parabéns aos trabalhadores do município pelo empenho e dedicação para 
que o evento do Parque da Cerca fosse uma realidade. Afinal, ao contrário do que se 
diz, a Câmara tem bons trabalhadores. 

 Legalização das casas construídas antes do primeiro PDM – o concelho vizinho 
legaliza. É legal e pode ser implementado no nosso concelho. 

 Felizmente foi colocado o novo monumento aos Náufragos do Salsinha. Foi uma boa 
surpresa. 

 Rua Raúl Quiaios e Rua Dr. Neto Barros – pediu a colocação de um sinal de trânsito. 

 Há pouco disse que aquilo que o Sr. Rui Botas vinha aqui dizer não era nada de novo 
para si porque desde a primeira hora que os tem apoiado e vai continuar a apoiar. 

 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra cumprimentou todos os presentes e referiu o seguinte: 
 

 Lamenta imenso as insinuações. O grupo entendeu inscrever-se e vir aqui à reunião, 
fizeram-no na sexta-feira porque quiseram. Disse estar tranquila e sempre tem 
apoiado esta associação, ao contrário do MpM, porque se todos se abstivessem esta 
associação seria apoiada? Os Srs. Vereadores do MpM disseram que sim. 

 Natal na Cerca – como o evento cresceu muito entendeu-se deslocalizar o 
mercadinho e as tendas. Não concorda quando se diz que no centro não há nada. Há 
o presépio, as exposições e os espetáculos na Casa da Cultura. 
A Sr.ª Presidente referiu que a ideia era trazer um carrossel para a praça mas não 
foi possível fazê-lo este ano. Espera que seja possível no próximo ano. 
A Sr.ª Vereadora prosseguiu, referindo que a iluminação não estava completa no dia 
30 de novembro, não por culpa da Câmara, porque estava previsto a empresa ter 
tudo pronto a 26 de novembro, para testar. A empresa falhou, estava cá o material 
mas a empresa de montagem falhou. Serão aplicadas as sansões previstas. 
Assim, o Natal teve o primeiro momento a 30 de novembro, com a inauguração do 
presépio e parte da iluminação, e teve muita afluência. A 8 de dezembro foi o 
segundo momento, também com muitas pessoas, e agora vai começar a música. 

 Estádio – deu uma entrevista ao jornal sobre as condições do Estádio, e depois veio 
falar-se da hipótese de o ACM ir jogar fora. O ACM até fez um comunicado. 
O equipamento já veio, as placas identificadoras estão a ser feitas e vão ser 
colocadas, e espera-se a vinda das lâmpadas da Holanda. Agora, para a transmissão 
dos jogos no canal 11, é necessário alugar uma plataforma, que a Câmara tem feito 
mas agora é necessário alugar mais, tem contactos, mas não tem obtido respostas 
positivas. Aguarda mais contactos da parte da Federação, para que seja possível 
transmitir o jogo a partir da Marinha Grande. 

 SIR 1.º de Maio – reuniu no final de setembro, início de outubro, com os dirigentes, e 
pensa que todos os apoios do ano passado já foram atribuídos. O que falta é o que 
entrou em setembro e daí para a frente. 

 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano cumprimentou todos os presentes e referiu o seguinte: 
 

 Saneamento de Picassinos – a fase 1 foi executada, a 3 está em execução, e a 2 vai 
ser iniciada na segunda semana de janeiro de 2020, e não entrou em obra em 
simultâneo com a fase 1 por uma questão de mobilidade e até porque são empresas 
diferentes. A garantia que deixa é que a obra vai ser executada. 
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 Remendo das ruas – na fase 1 pôs-se um “remendo provisório”. Agora, a seguir ao 
saneamento, vai haver a remodelação da rede de águas, que contempla também a 
pavimentação. Foi já feito na Amieira e também irá ser feito em Picassinos. 

 Lixeira na Estação – o Vereador Aurélio fez o alerta, e de seguida desencadeou a 
fiscalização, foram ao local, notificaram o proprietário, as Infraestruturas de Portugal, 
e foi levantado o auto de contraordenação. Se diz que hoje depositaram lá lixo é 
porque ainda não foram notificados. Vai ver, pois o processo decorre no Gabinete 
Jurídico desde 28 de novembro. 

 Esterilização de animais – a CMMG aderiu ao programa, fizeram-se uma série de 
esterilizações, não sabe agora dizer quantas porque o serviço ainda está a fazer o 
balanço, mas depois irá fazer chegar a todos essa informação. Julga que não foram 
esterilizados animais das associações, só da Câmara. 
O Sr. Vereador aproveitou para informar que amanhã, às 17:30 horas, vai haver uma 
reunião com as duas associações, também com os Bombeiros, e nessa altura 
também se irá falar sobre a cedência de um terreno.  
Pretende-se fazer um protocolo com os Bombeiros e as associações para a recolha 
de animais feridos na via pública. 
 
 

A Sr.ª Presidente respondeu o seguinte: 
 

 Referiu que apesar de já se estar a exceder o tempo para respostas quer responder à 
Sr.ª Vereadora Alexandra sobre o projeto U-Bike, que pretende aprofundar com o 
IPL. 

 Limpeza de S. Pedro – compete à Junta todo o ano. 

 Sobreiro – foi tudo tratado com a Proteção Civil e o proprietário. 

 Projeto de voluntariado – vai olhar para as propostas com mais atenção. 

 Informou que a CMMG vai oferecer 5.000 bilhetes às associações e escolas para 
irem ao jogo. 

 Apoios – lamenta que estas questões e suposições venham sempre a dar azo a 
julgamentos que não são devidos. 
A Sr.ª Vereadora tem trabalhado sempre com as associações, em grande 
proximidade, e também se está a trabalhar num novo regulamento. Se todos 
trabalhassem no mesmo sentido tudo seria mais fácil, e por isso lamenta ter que estar 
sempre a dar estas justificações, quando o executivo o que quer é trabalhar e dar 
todo o apoio às associações. 

 
 

 



 
 

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 15:50 horas às 16:10 horas. 
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ORDEM DO DIA 
 

 

 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 
 
 
1. CONTRATO DE COMODATO – CEDÊNCIA DE VIATURA À UCC DA MARINHA GRANDE 

 
Presente a seguinte proposta: 
 
Considerando que as Administrações Regionais de Saúde, reguladas pelo D.L n.º 22/2012, de 30 de 
janeiro, têm por missão garantir à população da respetiva área geográfica de intervenção o acesso à 
prestação de cuidados de saúde, adequando os recursos disponíveis às necessidades e cumprir e 
fazer cumprir políticas e programas de saúde na sua área de intervenção; 
 
Considerando que a Lei de Bases da Saúde, aprovada pela Lei n.º 48/90, de 24 de agosto, alterada 
pela Lei n.º27/2002, de 8 de novembro, estabelece na Base IX que “… As autarquias locais participam 
na ação comum a favor da saúde coletiva e dos indivíduos, intervêm na definição das linhas de atuação 
em que estejam diretamente interessadas e contribuem para a sua efetivação dentro das suas 
atribuições e responsabilidades” e que, por outro lado, compete aos municípios promover e 
salvaguardar os interesses próprios das respetivas populações, nomeadamente na área da saúde, em 
parceria com outras entidades, de acordo com o estabelecido na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
 
Considerando que o Centro de Saúde da Marinha Grande identificou a necessidade de disponibilizar 
serviços de intervenção precoce, Unidade de Cuidados na Comunidade, no âmbito de atividades de 
prestação de cuidados de saúde às respetivas populações, nomeadamente, através de unidades 
móveis; 
 
Considerando que a Coordenadora da UCC da Marinha Grande apresentou à Câmara Municipal um 
pedido de apoio para o funcionamento esta Unidade no concelho, mediante a disponibilização de uma 
viatura; 
 
Considerando que, no seguimento, a ARS Centro apresentou à Câmara Municipal uma proposta de 
minuta de contrato de comodato tendo em vista o enquadramento legal da cedência da viatura à UCC 
da Marinha Grande por parte do Município da Marinha Grande, que se anexa e se dá por integralmente 
reproduzida, consubstanciando um apoio global de 15.900,00 eur (IVA incluído), que corresponde ao 
valor da aquisição da viatura e a sua cedência pelo prazo máximo do período de vida útil da mesma (6 
anos) nos termos da lei aplicável; 
 
Considerando que a Câmara Municipal aprovou nos documentos previsionais de 2019 a verba 
necessária para a aquisição de uma viatura para afetar ao serviço da UCC da Marinha Grande; 
 
A Câmara Municipal, após apreciar o exposto, e no uso da sua competência própria, ao abrigo 
da alínea r) do artigo 33º da Lei 75/2013 de 12 de setembro na sua redação atual, delibera 
aprovar a minuta de contrato de comodato apresentada pela ARS Centro que se anexa e se dá 
por reproduzida. 

 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu o seguinte: 
“Este assunto anda a ser discutido há um ano. Se era tão fundamental esta viatura para 
cuidar dos nossos cidadãos e se foi sempre vontade da Câmara ceder a viatura, porquê 
demorou um ano a tomar a decisão, deixando com certeza muitos apoios por fazer? 
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Este executivo não quis aceitar as competências ao nível da saúde (que lhe dariam acesso a 
linhas de financiamento para equipamento e veículos) como é o caso da aquisição de 
veículos através do Fundo Ambiental. 
Depois aparece com uma proposta de aquisição de veículo a assumir a 100% pelo Município 
para ceder ao abrigo de um comodato ao centro de saúde. 
É caso para perguntar, quer ou não quer as competências da saúde? É inequívoco que 
deveríamos ter assumido isto e trazer mais recursos da saúde para o concelho. Agora não 
temos competências mas temos despesas para suprir problemas de saúde como se na 
realidade as tivéssemos. 
 
O Contrato de comodato está bem contextualizado nas competências da ARS e da lei de 
bases da saúde, mas não está nas competências municipais. A Câmara pode ou não fazer 
este comodato? Importa fazer esta contextualização. A alínea g) do art.º 23,º do anexo 1 à 
Lei 75/2013, de 12 de setembro prevê as competências na saúde. O Código dos contratos 
públicos, Artigo 266.º-A: (Alienação de bens móveis) “2 - Para os efeitos do presente título 
entende-se por alienação qualquer forma de transmissão definitiva ou temporária da 
propriedade ou do gozo de bens móveis, incluindo a locação e o comodato.” 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho referiu que apesar de a Sr.ª Vereadora Ana já ter 
dito tudo, quer acrescentar o seguinte: porque é que o Governo não compra a viatura? Não 
tem dinheiro? 
 
A Sr.ª Presidente explicou que a UCC é um serviço que se desloca a casa dos doentes que 
necessitam deste apoio. A Coordenadora da Unidade informou que era necessária uma 
carrinha para transporte dos equipamentos médicos ao domicílio, para evitar a deslocação 
ao Centro de Saúde. Dentro dessa perspetiva foi-se verificar como é que a Câmara poderia 
apoiar. É verdade que a Câmara não aceitou as competências, mas mais tarde elas virão. 
Trazemos agora a deliberação de Câmara desta forma, compreende as questões colocadas, 
mas pensa que está nas condições devidas. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que não está, porque não está contextualizada. 
A Câmara tem atribuições na área da saúde, o que falta é no preâmbulo do contrato estar 
fundamentada a competência que diz respeito à Câmara, porque o contrato foi feito na ARS, 
que contextualizou a sua competência. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho pretende ter acesso a todos os e-mail’s e contactos 
feitos pela UCC junto dos serviços centrais de saúde, da eventual resposta negativa, e do 
que fez este serviço virar-se para a Câmara. Se o serviço precisa deve-se virar primeiro para 
a entidade que o tutela.  
Precisa destes dados para poder perceber e depois dizer que o Governo não está a ajudar a 
Marinha Grande. 
 
A Sr.ª Presidente disse que vai retirar o processo e será depois agendado para a reunião 
extraordinária que vai convocar. Algumas das questões processuais poderão ser corrigidas, 
outras das questões prendem-se com o apoio que a Câmara quer prestar a esta Unidade. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que não está em causa apoiar. O que está 
em causa, e é lamentável, é que o Governo deste País não tenha esta verba para apoiar o 
serviço à comunidade da Marinha Grande. É necessário fazer esse enquadramento. 
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O Sr. Vereador Aurélio Ferreira lamentou que a Sr.ª Presidente ande há um ano a discutir 
este assunto sem que tenha envolvido os Vereadores neste processo e agora o traga aqui 
para aprovar. 
 
Terminadas as intervenções, foi por todos decidido retirar o processo. 
 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
 
 

2. Resumo de Tesouraria do dia 03 de dezembro de 2019 

 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia três de dezembro de dois mil e 
dezanove, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Total de Disponibilidades”: 
15.588.002,90€ (quinze milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, dois euros e noventa 
cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
3. 19.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019 
 
1108 - Presente proposta da 19.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
15.ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2019 no valor de 418.115,10 euros nos 
reforços e de 418.115,10 euros nas anulações. 
 
14.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipais para 2019 no valor de 245.503,02 euros 
nos reforços e de 244.638,02 euros nas anulações. 
 
12.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2019 no valor de 185.000,00 
euros nos reforços e de 190.500,00 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 19.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 e aprovada em minuta. 
        
 
4. Espetáculo com o Mestre da Guitarra Portuguesa António Chainho no âmbito da 
Candidatura "Região de Leiria - Rede Cultural"- CIMRL - Pedido de autorização prévia 
da Assembleia Municipal para a assunção de compromissos plurianuais nos termos 
do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro 
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1109 - Nos termos do disposto no art.º 22º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, a 
autorização de despesas que deem lugar a um encargo orçamental em mais de um ano 
económico ou em ano que não seja o da sua realização, não pode ser efetivada sem prévia 
autorização da Assembleia Municipal, salvo quando estas: 

a) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 
b) os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos 
anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três 
anos. 
 

Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos 
em atraso, e que dispõe que a assunção de compromissos plurianuais, independentemente 
da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, 
contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e 
parcerias público-privadas, está sujeita, no que respeita às entidades da administração local, 
a autorização prévia da Assembleia Municipal. 
 
Considerando que, nos termos da Requisição Interna n.º 27676 datada de 21/10/2019 da 
Divisão de Desenvolvimento e Cidadania, pretende-se proceder à abertura de procedimento 
de ajuste direto simplificado para a aquisição de serviços para o Espetáculo com o Mestre 
da Guitarra Portuguesa António Chainho, a apresentar na Casa da Cultura Teatro 
Stephens, no dia 20 de maio de 2020, no âmbito da Candidatura "Região de Leiria - 
Rede Cultural"- CIMRL, com um valor global de encargos de 4.850,00 euros, acrescidos de 
IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz o montante de 5.965,50 euros. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar 
pagamentos em mais do que um ano económico, conceito que se aplica ao procedimento 
que se pretende iniciar. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, adiante 
designada por LCPA, determina a obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia 
Municipal sempre que se verifique a necessidade da assunção de compromissos plurianuais. 
 
Considerando que o Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, que aprova as normas legais 
disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos e dos 
Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, alterado pelas Leis 
n.º 64/2012, de 20 de dezembro, 66-B/2012, de 31 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 
99/2015 de 2 de junho, preceitua no seu art.º12.º que: 
“ (…) 1 - Para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.ª da LCPA, a autorização 
prévia para a assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação pelo órgão 
deliberativo competente pode ser conferida aquando da aprovação das Grandes Opções do 
Plano.  
2 – Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que a reprogramação dos 
compromissos plurianuais implique aumento da despesa (…) ” . 
 
Considerando que na sessão da Assembleia Municipal de 20/12/2018 foi concedida 
autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos aos 
encargos decorrentes da adjudicação de contratos administrativos de empreitadas de obras 
públicas, de aquisição de bens e de aquisição de serviços, até ao limite do valor que 
determina a sua sujeição a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, e desde que exista 
dotação suficiente nas Grandes Opções do Plano nos anos em que se pretendem assumir os 
encargos plurianuais, o que não sucede na ação supra indicada. 
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Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação inscrita na classificação 
orgânica/económica 06/020220 e ação do Plano de Atividades Municipais 2017/A/208 com a 
designação “Candidatura "Região de Leiria - Rede Cultural"  - CIMRL”. 
 
Considerando que a dotação corrigida em Documentos Previsionais do ano de 2019, para o 
ano de 2020, inscrita na 10.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019, 2.ª 
Revisão, aprovada na sessão da Assembleia Municipal de 28/06/2019, 2.ª reunião de 
01/07/2019, é de 24.851,00 euros, verba suficiente para a despesa que se perspetiva 
assumir. 
 
Considerando que o procedimento de contratação pública para a aquisição de serviços para 
o Espetáculo com o Mestre da Guitarra Portuguesa António Chainho, a apresentar na 
Casa da Cultura Teatro Stephens, no dia 20 de maio de 2020, no âmbito da 
Candidatura "Região de Leiria - Rede Cultural"- CIMRL, não ultrapassa o valor que 
determina a fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na 
alínea ccc) 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, na sua redação atual, solicitar à Assembleia 
Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais relativos à aquisição de serviços para o Espetáculo com o Mestre da 
Guitarra Portuguesa António Chainho, a apresentar na Casa da Cultura Teatro 
Stephens, no dia 20 de maio de 2020, no âmbito da Candidatura "Região de Leiria - 
Rede Cultural"- CIMRL, até ao valor máximo de 5.965,50 euros, IVA incluído à taxa 
legal em vigor, no ano de 2020, para efeitos do cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual; 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
5. Espetáculo de música e workshop com Ricardo Silva a apresentar no dia 21 de 
março de 2020 no Teatro Stephens, no âmbito da Candidatura "Região de Leiria - Rede 
Cultural"- CIMRL - Pedido de autorização prévia da Assembleia Municipal para a 
assunção de compromissos plurianuais nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 
do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro 
 
1110 - Nos termos do disposto no art.º 22º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, a 
autorização de despesas que deem lugar a um encargo orçamental em mais de um ano 
económico ou em ano que não seja o da sua realização, não pode ser efetivada sem prévia 
autorização da Assembleia Municipal, salvo quando estas: 

a) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 
b) os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos 
anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três 
anos. 
 

Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos 
em atraso, e que dispõe que a assunção de compromissos plurianuais, independentemente 
da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, 
contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e 
parcerias público-privadas, está sujeita, no que respeita às entidades da administração local, 
a autorização prévia da Assembleia Municipal. 
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Considerando que, nos termos da Requisição Interna n.º 27677 datada de 04/11/2019 da 
Divisão de Desenvolvimento e Cidadania, pretende-se proceder à abertura de procedimento 
de ajuste direto simplificado para a aquisição de serviços para o Espetáculo de música e 
workshop com Ricardo Silva a apresentar no dia 21 de março de 2020 no Teatro 
Stephens, no âmbito da Candidatura "Região de Leiria - Rede Cultural"- CIMRL, com 
um valor global de encargos de 1.200,00 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, o 
que perfaz o montante de 1.476,00 euros. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar 
pagamentos em mais do que um ano económico, conceito que se aplica ao procedimento 
que se pretende iniciar. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, adiante 
designada por LCPA, determina a obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia 
Municipal sempre que se verifique a necessidade da assunção de compromissos plurianuais. 
 
Considerando que o Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, que aprova as normas legais 
disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos e dos 
Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, alterado pelas Leis 
n.º 64/2012, de 20 de dezembro, 66-B/2012, de 31 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 
99/2015 de 2 de junho, preceitua no seu art.º12.º que: 
“ (…) 1 - Para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.ª da LCPA, a autorização 
prévia para a assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação pelo órgão 
deliberativo competente pode ser conferida aquando da aprovação das Grandes Opções do 
Plano.  
2 – Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que a reprogramação dos 
compromissos plurianuais implique aumento da despesa (…) ” . 
 
Considerando que na sessão da Assembleia Municipal de 20/12/2018 foi concedida 
autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos aos 
encargos decorrentes da adjudicação de contratos administrativos de empreitadas de obras 
públicas, de aquisição de bens e de aquisição de serviços, até ao limite do valor que 
determina a sua sujeição a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, e desde que exista 
dotação suficiente nas Grandes Opções do Plano nos anos em que se pretendem assumir os 
encargos plurianuais, o que não sucede na ação supra indicada. 
 
Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação inscrita na classificação 
orgânica/económica 06/020220 e ação do Plano de Atividades Municipais 2017/A/208 com a 
designação “Candidatura "Região de Leiria - Rede Cultural"  - CIMRL”. 
 
Considerando que a dotação corrigida em Documentos Previsionais do ano de 2019, para o 
ano de 2020, inscrita na 10.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019, 2.ª 
Revisão, aprovada na sessão da Assembleia Municipal de 28/06/2019, 2.ª reunião de 
01/07/2019, é de 24.851,00 euros, verba suficiente para a despesa que se perspetiva 
assumir. 
 
Considerando que o procedimento de contratação pública para a aquisição de serviços para 
o Espetáculo de música e workshop com Ricardo Silva a apresentar no dia 21 de 
março de 2020 no Teatro Stephens, no âmbito da Candidatura "Região de Leiria - Rede 
Cultural"- CIMRL, não ultrapassa o valor que determina a fiscalização prévia pelo Tribunal 
de Contas. 
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A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na 
alínea ccc) 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, na sua redação atual, solicitar à Assembleia 
Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais relativos à aquisição de serviços para o Espetáculo de música e workshop 
com Ricardo Silva a apresentar no dia 21 de março de 2020 no Teatro Stephens, no 
âmbito da Candidatura "Região de Leiria - Rede Cultural"- CIMRL, até ao valor máximo 
de 1.476,00 euros, IVA incluído à taxa legal em vigor, no ano de 2020, para efeitos do 
cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, na sua redação atual; 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
6. Percentagem de participação variável na IRS – rendimentos de 2020 a liquidar em 
2021 
 
1111 - De acordo com o estabelecido no n.º 1 do artigo 26.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de 
setembro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, diploma que 
preceitua o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, os 
municípios têm direito, em cada ano, a uma participação variável até 5 % no IRS dos sujeitos 
passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativa aos rendimentos 
do ano imediatamente anterior, calculada sobre a respetiva coleta líquida das deduções 
previstas no n.º 1 do artigo 78.º do Código do IRS. 
 
Considerando que nos termos do n.º 2 do artigo 26.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, na 
sua redação atual, a participação variável no IRS depende da tomada de deliberação sobre a 
percentagem pretendida pelo Município, a qual tem que ser comunicada por via eletrónica à 
Autoridade Tributária, até 31 de dezembro do ano anterior àquele a que respeitam os 
rendimentos e que nos termos do n.º 3 do mesmo art.º e diploma, na ausência de 
deliberação ou de comunicação à Autoridade Tributária e Aduaneira, o município tem direito 
a uma participação de 5% no IRS. 
 
Considerando os investimentos em curso e que se perspetivam lançar no concelho da 
Marinha Grande nas áreas das infraestruturas de redes municipais e da requalificação 
urbana, cuja execução física e financeira terá um forte impacto na estrutura da despesa do 
orçamento camarário do ano de 2020 e anos seguintes. 
 
A Câmara Municipal delibera nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 
75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, submeter a presente proposta à 
Assembleia Municipal, para cumprimento do preceituado na alínea c) do n.º 1 do art.º 
25.º do mesmo diploma, de fixação da percentagem de 5% na participação variável do 
Município da Marinha Grande no I.R.S. no que respeita aos rendimentos relativos ao 
ano de 2020 a liquidar em 2021.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
7. Imposto Municipal sobre Imóveis. Redução da Taxa de Imposto Municipal sobre 
Imóveis nos termos do artigo 112.º-A do CIMI 
 
1112 - Nos termos do disposto na alínea a) do art.º 14.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, 
alterada e republicada em anexo à Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, diploma que estabelece  
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o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, o produto da 
cobrança do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), constitui receita dos municípios. 
 
Conforme estipulado na alínea d) do n.º 1 do art.º 25 da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 
na sua redação atual, compete à Assembleia Municipal fixar anualmente o valor da taxa do 
Imposto Municipal sobre Imóveis, mediante proposta da Câmara Municipal, conforme 
disposto na alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º do mesmo diploma legal. 
 
Considerando que com a publicação da Lei n.º 7-A/2016 de 30 de março, Lei do Orçamento 
de Estado para o ano de 2016, foi aditado o art.º 112º-A ao Código do IMI. 
 
Considerando que em cumprimento do disposto no n.º 6 do art.º 112.º-A do Código do IMI, a 
Autoridade Tributária e Aduaneira, através de email remetido a esta autarquia, disponibilizou 
a informação relativa ao número de agregados familiares com um, dois e três ou mais 
dependentes, com domicílio fiscal em prédio destinado a habitação própria e permanente 
situado na área territorial do Município. 
 
Considerando que a deliberação que fixa a redução da taxa de IMI para prédios ou parte de 
prédios urbanos destinados a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu 
agregado familiar, e que seja afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes que 
compõem o respetivo agregado familiar, deve ser comunicada à Autoridade Tributária e 
Aduaneira, por transmissão eletrónica de dados, até ao dia 31 de dezembro de 2019, atento 
o disposto no n.º 14 do art.º 112.º do CIMI, na sua redação atual. 
 
Considerando a informação 62RD/2019 de 03 de dezembro dos serviços da Divisão 
Administrativa e Financeira. 
 
A Câmara Municipal delibera nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do Art.º 33º da Lei n.º 
75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal a redução da taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis, para 
prédios ou parte de prédios urbanos destinados a habitação própria e permanente do 
sujeito passivo ou do seu agregado familiar, e que seja afeto a tal fim, atendendo ao 
número de dependentes que compõem o respetivo agregado familiar, respeitante ao 
ano de 2019 a liquidar no ano de 2020, atento o disposto no n.º 1 do Art.º 112.º-A do 
CIMI, na sua redação atual, conforme o disposto no quadro seguinte. 
 

N.º dependentes 
do agregado 

familiar 

Dedução 
fixa (em €) 

1 20,00 

2 40,00 

3 ou mais 70,00 

 
Mais delibera remeter esta proposta à Assembleia Municipal para que o órgão 
deliberativo fixe a mesma nos termos da alínea d) do n.º 1 do Art.º 25 da Lei n.º 75/2013 
de 12 de setembro, na sua redação atual, e para cumprimento do prazo preceituado no 
n.º 14.º do art.º 112 do CIMI. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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8. Imposto Municipal sobre Imóveis. Fixação da taxa respeitante ao ano de 2019 a 
liquidar no ano de 2020 
 
1113 - Presente a seguinte proposta de deliberação: 
 
“Nos termos do disposto na alínea a) do art.º 14.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, alterada e 

republicada em anexo à Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, diploma que estabelece o regime financeiro 
das autarquias locais e das entidades intermunicipais, o produto da cobrança do Imposto Municipal 
sobre Imóveis (IMI), constitui receita dos municípios. 
 
Conforme estipulado na alínea d) do n.º 1 do art.º 25 da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua 
redação atual, compete à Assembleia Municipal fixar anualmente o valor da taxa do Imposto Municipal 
sobre Imóveis, mediante proposta da Câmara Municipal, conforme disposto na alínea ccc) do n.º1 do 
art.º 33.º do mesmo diploma legal. 
 
Considerando que nos termos do n.º 5 do art.º 112 do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, de 
ora em diante designado por CIMI, na sua redação atual, os municípios, mediante deliberação da 
Assembleia Municipal, fixam a taxa a aplicar em cada ano aos prédios urbanos, dentro dos intervalos 
previstos na alínea c) do n.º 1 do mesmo artigo. 
 
Considerando que a deliberação que fixa as taxas do IMI deve ser comunicada à Direção Geral dos 
Impostos, por transmissão eletrónica de dados, até ao dia 31 de dezembro de 2018, atento o disposto 
no n.º 14 do art.º 112.º do CIMI na sua redação atual. 
 
Considerando que o intervalo preceituado na alínea c) do n.º 1 do art.º 112.º do CIMI, para os prédios 
urbanos, varia de 0,3% a 0,45 %. 
 
Considerando os investimentos em curso e que se perspetivam lançar no concelho da Marinha Grande 
nas áreas das infraestruturas de redes municipais e requalificação urbana, cuja execução física e 
financeira terá um forte impacto na estrutura da despesa do orçamento camarário do ano de 2020. 
 
Considerando o exposto, a Câmara Municipal delibera nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 
33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal a taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis para os prédios urbanos em 
0,3%, respeitante ao ano de 2019 a liquidar no ano de 2020, para que o órgão deliberativo fixe as 
mesmas nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do art.º 25 do mesmo diploma legal, atenta 
a necessidade da sua comunicação à Direção Geral dos Impostos, até 31 de dezembro de 2019.” 
 
 

Sobre esta proposta, o Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“A proposta apresentada é rigorosamente a mesma que tivemos no ano passado e no ano 
anterior. 
Na aprovação do IMI em 2017 discutimos sobre este assunto, conforme podemos ler na ata 
de 21/12/2017, e a discussão repetiu-se no ano passado, na reunião de 14/12/2018. 
A lei é clara: os prédios devolutos e degradados têm o IMI em triplo. Aliás tal qual fazem a 
generalidade dos municípios, como exemplo, em Leiria. 
Há anos que falamos nisto e em dezembro de 2017, o primeiro ano que discutimos este 
assunto já com a Sra. presidente, ficou referenciado que a lei é para se aplicar, conforme 
tinha mostrado o então chefe da divisão jurídica Dr. Miguel Crespo, que relativamente ao 
agravamento das taxas de IMI muitas Câmaras já adotaram e portanto ficou escrito em ata: 
“23 - AGRAVAMENTO DAS TAXAS DE IMI. 
615 - Presente mapa que enumera as práticas adotadas por diversos municípios em matéria 
de aplicação do artigo 112.º, n.ºs 3 e 8, do Código do IMI. 
A Câmara Municipal delibera que sejam iniciados os procedimentos necessários com 
vista à implementação do disposto no artigo 112.º, n.º 3 e 8, do Código do IMI.” 
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O ano passado manifestei a minha indignação por passado um ano, aquilo que se delibera 
nas reuniões de Câmara não tenha ainda sido posto em prática e ficou em ata que: 
“A Sr.ª Presidente disse que isso não irá acontecer porque também se sente incomodada 
com a situação.” 
Passou mais um ano e, apesar de se manifestar incomodada, a Sra Presidente nada fez, 
nem para repor a legalidade, nem para dar seguimento às deliberações tomadas por esta 
Câmara. 
Foi por esse motivo que no ano passado toda a oposição votou contra, o que creio irá de 
novo acontecer hoje. 
Voto contra com declaração de voto” 
  
A Sr.ª Presidente disse que isto corresponde à realidade, mas não significa que não tenha 
tentado, só que não foi possível. Falou com a Divisão responsável e foi-lhe demonstrada a 
dificuldade em identificar todos os prédios devolutos, e os trabalhadores disponíveis para 
fazer este trabalho estavam ocupados com outras prioridades. Já falou com a Chefe da DGT 
para no próximo ano alocar uma pessoa em exclusividade a esta atividade. Contactadas as 
Finanças, eles informaram que não dispõem dos dados dos proprietários. Não foi falta de 
vontade. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que passados 3 anos não se revê na explicação da 
Sr.ª Presidente. É indigno não se executar uma deliberação. 
 
A Chefe da DGT, Dr.ª Inês Marrazes, esclareceu que quando disse que já estava definido 
se referia ao levantamento do Centro Tradicional feito pelo GTL (30 hectares), por volta do 
ano de 2008. 
Em 2014 foi delimitada a ARU, com cerca de 60 hectares, e o que estava feito era para a 
área do Centro Tradicional e não para a área da ARU. O que é preciso fazer é atualizar esse 
levantamento e depois identificar os prédios devolutos e carrega-los na plataforma das 
Finanças. 
 
A Sr. ª Presidente pediu à Dr.ª Inês Marrazes que recolha toda a informação sobre todo o 
tipo de trabalho que está por fazer para que se possa cumprir a deliberação, o que ainda não 
foi feito. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira sugeriu que se faça por partes, sendo que aquilo que agora 
interessa é mesmo o Centro Tradicional. 
 
A Sr.ª Presidente pediu à Dr.ª Inês Marrazes que informe se os prédios do Centro 
Tradicional estão identificados. 
 
A Dr.ª Inês Marrazes disse que os prédios estão identificados, o que é difícil é identificar os 
proprietários, tendo proposto à Sr.ª Presidente a afetação de um técnico em exclusividade a 
esta tarefa e um estagiário.  
 

Colocada a proposta a votação, foi a mesma rejeitada, por maioria, com 4 votos contra 
dos Srs. Vereadores do MpM e da CDU, e 3 votos a favor. 
 
Os Srs. Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, proferiram a 
seguinte declaração de voto: 
“A definição do pagamento de impostos por parte da Câmara Municipal a empresas e 
particulares, deve ter em conta a estrutura económico-social do Município, a conjuntura em 
que se vive e o espetro dos contribuintes implicados. 
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Os impostos que a Câmara cobra aos cidadãos, devem ser um processo justo, de modo a 
que estes vejam no Municipio um parceiro confiável. Os privados e empresas “emprestam” 
dinheiro à Câmara, esperando ver a sua devolução na forma de desenvolvimento da terra. 
 
O Município da Marinha Grande tem definido que o IMI é igual em todos os edifícios, não 
tendo em conta o agravamento para os imóveis devolutos e degradados, conforme 
determina a lei. 
 
Em dezembro de 2017, aquando da discussão sobre o IMI de 2018, alertámos para a 
situação do Municipio não estar a cumprir a lei. A Sr.ª Presidente disse que “esse trabalho 
não está feito e a proposta aqui presente, que tem de ser comunicada até 31 de dezembro.” 
 
Sabendo desta questão, apenas hoje, 9 de dezembro, trazemos a reunião de Câmara a 
definição do valor de IMI a pagar em 2020, sem que nada seja referido sobre os imoveis 
degradados. Porque não foi discutido há mais tempo? 
 
Na discussão de 2017 foi dito que já em 2016 a Câmara Municipal tinha deliberado que 
fossem iniciados os procedimentos necessários com vista à implementação do disposto no 
artigo 112.º, n.º 3 e 8, do Código do IMI. Estiveram então presentes três chefes de divisão, 
prestando esclarecimentos. Ficou claro pelo jurista que a lei existe e deve ser cumprida; a 
financeira disse que havia verba no orçamento para esse efeito; e a divisão de ordenamento 
afirmou que não lhe foi pedido nada. 
 
O objetivo da nossa proposta era alertar para que os proprietários das casas devolutas e 
degradadas, se não fizerem obras irão ser penalizados. 
 
Ficou escrito na ata de 21/12/2017, o seguinte: 
“O Sr. Vereador Aurélio Ferreira mostrou-se indignado com a situação, referindo que aquilo 
que se delibera nas reuniões não tem qualquer validade, e teme que hoje se discuta este 
assunto e daqui a um ano esteja tudo na mesma. Sente que se anda aqui a “entreter”, e por 
isso não se sente confortável com a situação.  
A Sr.ª Presidente disse que isso não irá acontecer porque também se sente incomodada 
com a situação.  
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que vai votar a proposta, esperando que a situação 
não se volte a repetir.” 
 
Passaram dois anos e tudo se repete, mesmo que a Sra. Presidente diga que está 
incomodada com a situação e que não irá voltar a acontecer.  
 
Por tudo isto e por esta Câmara Municipal insistir em não cumprir a lei, mas sobretudo por 
não ter sido cumprido o compromisso que a Sra. Presidente assumiu e voltar a propor 
condições exatamente iguais às do ano passado, votamos contra. 
 
 
Os Srs. Vereadores da CDU, Alexandra Dengucho e Álvaro Botas Letra, proferiram a 
seguinte declaração de voto: 
“Este é um assunto que, de ano para ano, tem sido “empurrado” sem qualquer vontade 
política para o resolver. Tem sido sucessivamente “enfiado na gaveta”, à semelhança de 
tantos outros! O IMI não pode ser igual para todos! Tem que ser agravado para quem tem os 
seus imóveis degradados. É uma questão de cumprimento da lei. Nada se refere quantos 
aos imóveis degradados, em clara contravenção da lei! Assim sendo, não podemos votar 
favoravelmente este ponto.” 
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A Sr.ª Presidente proferiu a seguinte declaração de voto: 
“Lamento ter chegado a esta data sem ter havido condições internas para cumprir com a 
decisão anteriormente tomada. 
Acho que ficou bem claro que a falta de meios humanos que existe na autarquia e a 
necessidade de priorizar as obras fundamentais para a mesma impediu a realização do 
objetivo a que nos tínhamos proposto. 
Por estes motivos se abriram concursos públicos para a colocação dos funcionários 
necessários nesta autarquia de modo a que possam existir respostas mais céleres que 
colmatem as deficiências agora existentes.” 
 
 
9. Lançamento da derrama relativa ao ano de 2019 a cobrar em 2020 
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“O objetivo da nossa proposta no ano passado era que as empresas de menor faturação 
(150.000€) fossem isentadas do pagamento de derrama, de modo a ajudar as micro 
empresas e empresas familiares de muito pequena dimensão. 
Por outro lado era uma forma de nos tornarmos competitivos com os municípios vizinhos, 
que já utilizam esta prática. 
A Dra Sandra Paiva informou que eram atingidas 428 empresas que na totalidade pagavam 
42.200€, e que este ano a lei mudou não sendo permitido a isenção. 
A sugestão é que se faça como outros municípios e se proponha uma taxa de 0,01%, e não 
0,1% como está na proposta de deliberação.” 
 
A Dr.ª Sandra Paiva, Chefe da Divisão Financeira, explicou a alteração da Lei das 
Finanças Locais, que passou a exigir um regulamento para as isenções. 
 
 
Por todos foi aceite a taxa de 0,01% para os sujeitos passivos com um volume de 
negócios até 150.000 euros, pelo que a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte 
proposta, devidamente alterada: 
 
1114 - De acordo com o estabelecido na alínea c) do art.º 14.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de 
setembro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, diploma que 
preceitua o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, o 
produto da cobrança de derramas lançadas nos termos do art.º 18.º do mesmo diploma legal, 
constitui uma receita municipal. 
 
Considerando que de acordo com o disposto no n.º 1 do art.º 18.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de 
setembro, na sua redação atual, os municípios podem deliberar lançar uma derrama anual e 
que vigora até nova deliberação, até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito 
e não isento de IRC (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas) que corresponda 
à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos residentes 
em território português que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial, 
industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território. 
 
Considerando que de acordo com o n.º 24 do art.º 18.º da referida lei, a Assembleia 
Municipal pode, até à aprovação do regulamento referido no n.º 23.º conjugado com o n.º 
22.º do mesmo diploma, sob proposta da Câmara Municipal, deliberar lançar uma taxa 
reduzida de derrama para os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior 
que não ultrapasse os 150.000 euros. 
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Considerando os investimentos em curso e que se perspetivam lançar no concelho da 
Marinha Grande nas áreas das infraestruturas de redes municipais e da requalificação 
urbana, cuja execução física e financeira terá um forte impacto na estrutura da despesa do 
orçamento camarário do ano de 2020 e seguintes. 
 
A Câmara Municipal, apreciando o exposto e concordando com o seu teor, delibera 
nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na 
sua redação atual, submeter à Assembleia Municipal a seguinte proposta de 
lançamento da derrama relativa ao ano de 2019 a cobrar em 2020, fixando-a em: 
 
• 1,5% para os sujeitos passivos com lucro tributável sujeito e não isento de 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) que registem no ano 
anterior um volume de negócios que ultrapasse os 150.000,00 euros, nos termos do 
disposto no art.º 18.º, n.º 1 da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, na sua redação atual; 
 
• 0,01% para os sujeitos passivos com lucro tributável sujeito e não isento de 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) que no ano anterior 
registem um volume de negócios que não ultrapasse os 150.000 euros, nos termos do 
disposto no art.º 18.º, n.º 24 da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, na sua redação atual; 
 
Mais delibera remeter a presente proposta de deliberação à Assembleia Municipal para 
que este órgão deliberativo autorize o lançamento da derrama relativa ao ano de 2019, 
a cobrar em 2020, nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 25 da Lei n.º 75/2013 de 12 
setembro, na sua redação atual. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

 
 
10. Concurso Público nº 12/2018 - Remodelação do Centro de Saúde da Marinha 
Grande. Aprovação de adenda ao contrato 132/2019 relativo a Trabalhos 
Complementares 
 
1115 - Presente Informação nº I/2520/2019, de 2019-12-03, proveniente da Divisão Jurídica 
e de Apoio que se anexa e se dá por integralmente reproduzida. 
 
Considerando que: 
- pelas deliberações camarárias de 14/10/2019 e 21/10/2019, visto que a primeira não 
tipificava os trabalhos complementares aprovado, foram os trabalhos complementares da 
empreitada supra identificada e  também  a minuta de contrato a celebrar com o 
cocontratente;  
- a minuta aprovada, à semelhança da deliberação camarária de 14/10/2019, não menciona 
a tipologia dos trabalhos complementares aprovados e, por consequência, também o 
contrato que veio a ser celebrado com o empreiteiro em 28/11/2019 é omisso nessa matéria; 
- é legalmente relevante que o contrato decorrente de trabalhos complementares identifique 
expressamente a tipologia dos mesmos,  conforme  artigos 370º nº 2 e 4 e artigo 375.º. 
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A Câmara Municipal, nos termos da alínea f) do nº 1 do artigo 33º da lei 75/2013, de 12 
de setembro em conjugação com a alínea b) do nº 18º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de 
Junho, no âmbito da empreitada de “Remodelação do Centro de Saúde da Marinha 
Grande” e em cumprimento do artº 375º do CCP, delibera:  
 
- aprovar a celebração de adenda ao contrato nº 132/2019 onde se  inclua e identifique 
a tipificação dos trabalhos complementares aprovados; 
- aprovar a minuta da adenda a celebrar, em anexo. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
11. Empreitada de: Requalificação da adutora Picotes - São Pedro de Moel - Concurso 
público n.º 33/2019 – Adjudicação 

 

1116 - O sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação:  

 

Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada “Requalificação da adutora 

Picotes - São Pedro de Moel”, constituído por relatórios preliminar e final, propondo a 

adjudicação da empreitada ao concorrente Construções Vieira Mendes, Ld.ª, pelo valor de 

328.329,65€ (trezentos e vinte e oito mil, trezentos e vinte e nove euros e sessenta e cinco 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, e prazo de execução de 150 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 Construções Vieira 
Mendes, Ld.ª, pelo valor de 328.329,65€ (trezentos e vinte e oito mil, trezentos e vinte e 
nove euros e sessenta e cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e 
prazo de execução de 150 dias, a empreitada de “Requalificação da adutora Picotes - 
São Pedro de Moel”, 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 a eng.ª Edite Moniz, coadjuvada 
pelo eng.º Luís Silva, nos termos do artigo 344.º, n.º 2, do Código dos Contratos 
Públicos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
12. RECEPÇÃO PROVISÓRIA PARCIAL 
 
1117 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente Auto de Recepção Provisória Parcial da obra de “Requalificação/Ampliação da 
Escola Básica da Moita - Concurso público n.º 05/2018”, adjudicada por deliberação de 
Câmara, de vinte e três de julho de dois mil e dezoito, à empresa “Arlindo Lopes Dias, 
Unipessoal, Ld.ª”, pelo valor de 394.999,99€ (trezentos e noventa e quatro mil, novecentos e  
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noventa e nove euros e noventa e nove cêntimos), relativo aos trabalhos do Capítulo 12 - 
Arranjos Exteriores. 
 
A Câmara Municipal, verificando pelo auto referido que os trabalhos foram executados 
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 os trabalhos supra enunciados, 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. 
 
 
13. Ciclovia entre a Rua dos Carreirinhos e o Estádio Municipal- Concurso público n.º 
36/2019. Deliberação Inicial 
 
Processo retirado da ordem do dia 
 
 
14. Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 - Troço 1 - Concurso público n.º 
37/2019. Deliberação inicial. 
 
Processo retirado da ordem do dia 
 
 
15. CENTRO ESCOLAR DA VÁRZEA- REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ATUAL 
ESCOLA BÁSICA E JARDIM DE INFÂNCIA DA VÁRZEA - Correção do Programa de 
Procedimento - Delegação de competências para prestar esclarecimentos no Júri do 
Procedimento 
 
1118 - Presente Informação nº I/2509/2019, de 2019-12-02, proveniente da Divisão Jurídica 
e de Apoio pela qual se identificam os lapsos de redação no Índice, quanto à epigrafe dos 
Artigo 8º (Pedidos de esclarecimentos) e Artigo 9º (Erros e omissões do caderno de 
encargos), e inexatidão no corpo das normas dos mesmos artigos que inserem o articulado 
do Programa do Procedimento, aprovado em 28 de outubro de 2019, por deliberação 
camarária, na sequência de tomada a decisão de contratar no âmbito da empreitada supra 
referida. 
 
Pela mesma informação propõe-se a aprovação de novo programa de procedimento com 
vista a sanar as incorreções supra referidas, assim como delegar no Júri do procedimento, já 
designado, a competência para prestar esclarecimentos necessários à boa compreensão e 
interpretação das peças do procedimento. 
 
A Câmara Municipal, depois de apreciar o assunto e concordando com os 
fundamentos da informação identificada, nos termos conjugados dos artigos 36.º e 
38.º, nº 1 do Código dos Contratos Públicos, com 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, na 
sua atual redação, delibera: 
 
- aprovar o programa do procedimento em anexo, cujo conteúdo se dá aqui como 
integralmente reproduzido, nos termos do nº 2 do artigo 40º do CCP; 
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- delegar no Júri do procedimento a competência para prestar esclarecimentos  
necessários à boa compreensão e interpretação das peças do procedimento  ao abrigo 
do disposto no n.º 2 do artigo 69.º do CCP, 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
16. REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS CHEDAS E E.R. 349 - VIEIRA DE LEIRIA – 
CEDÊNCIA DE 23,00M² DE TERRENO DA SR.ª CIDÁLIA LOPES RAMALHO 
 
1119 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Para a alargamento da rua das Chedas e ER 349- Vieira de Leiria, foram realizados os 
contactos necessários à efetivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado a ficha de 
contacto, que foi assinada pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do 
prédio rústico propriedade de Cidália Lopes Ramalho, NIF 120 457 636, que confronta a 
Norte com Alfredo Germano Pires, a Sul com Manuel Boiça, a Nascente com Caminho e a 
Poente com Caminho, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 135, freguesia de Vieira de 
Leiria. A proprietária do imóvel, concordou com a cedência do terreno de 23,00m², 
solicitando que a área cedida para domínio público tenha como contrapartida a execução de 
um acesso à propriedade, no lancil, com cerca de 3,00 metros. 
 
A Câmara depois de analisar o assunto delibera ratificar a negociação da cedência de 
parcela de terreno de 23,00m², do prédio rústico de que é proprietária Cidália Lopes 
Ramalho, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 135, freguesia de Vieira de Leiria, 
que confronta a Norte com Alfredo Germano Pires, a Sul com Manuel Boiça, a 
Nascente com Cidália Lopes Ramalho e a Poente com rua do Valeiro, para a 
requalificação da rua da Rua das Chedas e E.R 349- Vieira de Leiria, que passa a 
integrar o domínio público, obrigando-se à execução de um acesso à propriedade, no 
lancil, com cerca de 3,00 metros, conforme consta da ficha de contacto assinada pela 
proprietária e pelo Vereador Carlos Caetano, e que aqui se dá por reproduzida, 
devendo a proprietária, na sequência desta cedência, promover a atualização da 
respetiva área junto dos serviços públicos competentes. 
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
17. REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS CHEDAS E E.R. 349 - VIEIRA DE LEIRIA – 
CEDÊNCIA DE 193,00M² DE TERRENO DA SR.ª EMÍLIA GOMES CUSTÓDIO 
 
1120 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Para a alargamento da rua das Chedas e ER 349- Vieira de Leiria, foram realizados os 
contactos necessários à efetivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado a ficha de 
contacto, que foi assinada pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do 
prédio rústico propriedade de Emília Gomes Custódio, NIF 159 861 411, que confronta a 
Norte com Caminho, a Sul com Serração de Madeiras do Liz, Ld.ª, a Nascente com Caminho 
e a Poente com Joaquim Domingues Pedro, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 153, 
freguesia de Vieira de Leiria. A proprietária do imóvel, concordou com a cedência do terreno 
de 193,00m², solicitando que a área cedida para domínio público tenha como contrapartida a  
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execução de um muro de suporte de terras no novo alinhamento, com uma altura de 0,40m 
acima da cota do terreno e um acesso com 3,00 metros sendo o local do mesmo a indicar 
pela proprietária aquando da sua execução. 
 
A Câmara depois de analisar o assunto delibera ratificar a negociação da cedência de 
parcela de terreno de 193,00m², do prédio rústico de que é proprietária Emília Gomes 
Custódio, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 153, freguesia de Vieira de Leiria, 
que confronta a Norte com rua das Chedas, a Sul com Serração de Madeiras do Liz, 
Ld.ª, a Nascente com rua das Chedas e a Poente com Emília Gomes Custódio, para a 
requalificação da rua da Rua das Chedas e E.R 349- Vieira de Leiria, que passa a 
integrar o domínio público, obrigando-se à execução de um muro de suporte de terras 
no novo alinhamento, com uma altura de 0,40m acima da cota do terreno e um acesso 
com 3,00 metros sendo o local do mesmo a indicar pela proprietária aquando da sua 
execução, conforme consta da ficha de contacto assinada pela proprietária e pelo 
Vereador Carlos Caetano, e que aqui se dá por reproduzida, devendo a proprietária, na 
sequência desta cedência, promover a atualização da respetiva área junto dos 
serviços públicos competentes. 
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
18. REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS CHEDAS E E.R. 349 - VIEIRA DE LEIRIA – 
CEDÊNCIA DE 61,00M² DE TERRENO DA SR.ª EMÍLIA GOMES CUSTÓDIO 
 
1121 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Para a alargamento da rua das Chedas e ER 349- Vieira de Leiria, foram realizados os 
contactos necessários à efetivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado a ficha de 
contacto, que foi assinada pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do 
prédio rústico propriedade de Emília Gomes Custódio, NIF 159 861 411, que confronta a 
Norte com herdeiros de Elísio Fragoso, a Sul com herdeiros de Jaime Germano, a Nascente 
com Rauacio Germano Pires e a Poente com rua alto da Valeira, inscrito na respetiva matriz 
sob o artigo n.º 6229, freguesia de Vieira de Leiria. A proprietária do imóvel, concordou com 
a cedência do terreno de 61,00m², solicitando que a área cedida para domínio público tenha 
como contrapartida a execução de um muro de suporte de terras no novo alinhamento, até 
uma altura de 0,40m acima da cota do terreno e um acesso ao terreno, no lancil, com 3,00 
metros de largura sendo a sua localização dada pela proprietária aquando da sua execução. 
 
A Câmara depois de analisar o assunto delibera ratificar a negociação da cedência de 
parcela de terreno de 61,00m², do prédio rústico de que é proprietária Emília Gomes 
Custódio, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 6229, freguesia de Vieira de 
Leiria, que confronta a Norte com herdeiros de Elísio Fragoso, a Sul com herdeiros de 
Jaime Germano, a Nascente com Emília Gomes Custódio e a Poente com rua alto da 
Valeira, para a requalificação da rua da Rua das Chedas e E.R 349- Vieira de Leiria, que 
passa a integrar o domínio público, obrigando-se à execução de um muro de suporte 
de terras no novo alinhamento, até uma altura de 0,40m acima da cota do terreno e um 
acesso ao terreno, no lancil, com 3,00 metros de largura sendo a sua localização dada 
pela proprietária aquando da sua execução, conforme consta da ficha de contacto 
assinada pela proprietária e pelo Vereador Carlos Caetano, e que aqui se dá por 
reproduzida, devendo a proprietária, na sequência desta cedência, promover a 
atualização da respetiva área junto dos serviços públicos competentes. 
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Mais delibera emitir a correspondente certidão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
  
 
19. REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS CHEDAS E E.R. 349 - VIEIRA DE LEIRIA – 
CEDÊNCIA DE 8,20M² DE TERRENO INTEGRADO NA HERANÇA DE ALBINO 
FELICIDADE GUERRA 
 
1122 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Para a requalificação da rua e travessa das Chedas e E. R. 349 - Vieira de Leiria, foram 
realizados os contactos necessários à efetivação do acordo tendo-se nesta sequência 
elaborado a ficha de contacto, que foi assinada pelos intervenientes, para cedência de 
terreno necessário do prédio rústico, integrado na herança de Albino Felicidade Guerra, 
representada por Maria Graciete Marques Pereira, na qualidade de Cabeça de Casal, NIF 
154 397 300, que confronta a Norte com Joaquim Germano da Cruz, a Sul com Alfredo 
Germano Pires, a nascente com Caminho e a Poente com Caminho, inscrito na respetiva 
matriz sob o artigo n.º 136, freguesia de Vieira de Leiria. A proprietária do imóvel concordou 
com a cedência do terreno de 8,20m², devendo a Câmara deixar as entradas no lancil para o 
terreno e habitação. 
 
A Câmara depois de analisar o assunto delibera ratificar a negociação da cedência de 
parcela de terreno de 8,20m², do prédio rústico, integrado na herança de Albino 
Felicidade Guerra, representada por Maria Graciete Marques Pereira, na qualidade de 
Cabeça de Casal, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 136, freguesia de Vieira 
de Leiria, que confronta a Norte com Joaquim Germano da Cruz, a Sul com Alfredo 
Germano Pires, a nascente com Maria Graciete Marques Pereira e a Poente com rua 
das Chedas, para a requalificação da rua e travessa das Chedas e E. R. 349 - Vieira de 
Leiria, que passa a integrar o domínio público, tendo como contrapartida deixar as 
entradas no lancil para o terreno e habitação, conforme consta da ficha anexa 
elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelo proprietário e pelo Sr. 
Vereador Carlos Caetano, e que aqui se dá por reproduzida, devendo a proprietária, na 
sequência desta cedência, promover a atualização da respetiva área junto dos 
serviços públicos competentes. 
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 
 
 

20. Prorrogação do prazo para revisão do Plano Diretor Municipal com efeitos 
retroativos 
 
1123 - Presente informação SS/11/2019 de 04/12/2019, relativa à necessidade de 
prorrogação do prazo da Revisão do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande. 
 
Considerando que: 
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- Na sua reunião de 10 de janeiro de 2013, a Câmara Municipal da Marinha Grande (CMMG) 
deliberou dar início ao Processo de Revisão do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande 
(PDMMG), tendo sido para o efeito fixado o prazo de 4 anos, a contar da data da referida 
deliberação, para a elaboração da respetiva revisão; 
 
- O início do processo de revisão do PDMMG foi publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 25, de 5 de fevereiro de 2013, através do edital (extrato) n.º 137/2013, onde consta a 
definição do referido prazo de quatros anos; 
 
- No âmbito do processo de aquisição nº 81/2014 – AP/DOT, foi adjudicada à sociedade 
Ruralmark – Planeamento e Gestão de Recursos Naturais Lda, os trabalhos de revisão do 
PDMMG, tendo sido celebrado o contrato n.º 121/2014; 
 
- Por motivos que não podem ser imputados à referida sociedade, foi necessário no decurso 
do processo proceder à recalendarização dos prazos parcelares; 
 
- Os diversos constrangimentos ocorridos ao longo do processo, que envolve a colaboração 
de diversas entidades externas, não permitiram o cumprimento dos prazos fixados, tal como 
fica demonstrado na informação SS/11/2019 de 04/12/2019, que aqui se dá por 
integralmente reproduzida e se anexa; 
 
- O não cumprimento dos prazos estabelecidos determina a caducidade do procedimento, 
conforme estabelece o n.º 7 do mencionado artigo 76.º do Regime Jurídico dos Instrumentos 
de Gestão Territorial. 
 
- De acordo com o n º 6 do citado artigo 76.º ”O prazo de elaboração dos planos municipais 
pode ser prorrogado, por uma única vez, por um período máximo igual ao previamente 
estabelecido”. 
 
A Câmara Municipal delibera, face aos factos expostos, não declarar a caducidade do 
procedimento e prorrogar por mais quatro anos, ao abrigo do n.º 6 do mencionado 
artigo 76.º, com efeitos retroativos a 10 de janeiro de 2017, o prazo para a revisão do 
PDMMG, fixando como data de conclusão dos trabalhos o dia 10/01/2021, por desta 
forma melhor se prosseguir o interesse público de ordenamento do território. 
Por efeito da presente deliberação, os trâmites que decorreram desde 10/01/2017 até à 
presente data, passam a fazer parte integrante do procedimento de revisão do PDMMG 
em curso. 
 
A Câmara Municipal delibera ainda publicar a presente deliberação no Diário da 
República, na imprensa regional e expansão nacional e afixar nos locais de estilo 
habituais. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
21.  REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA AMIEIRA –  Fase 01 – P. A. 
n.º 13/2019 -Aprovação de projeto de execução 
 
1124 - Presente Informação n.º CS/80/2019, da Divisão de Gestão do Território, datada de 
02 de Dezembro de 2019, propondo a aprovação do Projeto de Execução da Rede de 
Abastecimento de Água da Amieira - Fase 1, localizada no lugar da Amieira, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande. 
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Na prossecução dos objetivos definidos no Plano Estratégico de Abastecimento de Água e 
Saneamento de Águas Residuais para o período de 2014 a 2020 (PAAESAR 2020), 
nomeadamente o objetivo operacional de “Servir cerca de 95% da população total do País 
com sistemas públicos de sistemas públicos de abastecimento de água. A melhoria da 
qualidade dos serviços prestados às populações é um objetivo estratégico da maior 
relevância para o quadro de ação a implementar entre 2014 e 2020. Apesar dos níveis de 
serviço já alcançados, registam-se diversas fragilidades que urge minimizar, nomeadamente 
as deficiências ou mau estado funcional das infraestruturas por falta de manutenção e/ou 
reabilitação. 
O lugar da Amieira enquadra-se na descrição acima, pela existência de problemas da rede 
de abastecimento de água devido à ocorrência de roturas sucessivas e aos níveis de 
pressão na rede, sendo que as condutas existentes têm quase todas mais de 40 anos. 
Neste contexto, o projeto de execução prevê a execução da obra em duas fases distintas, 
permitindo que as infraestruturas possam entrar em funcionamento imediatamente após a 
sua execução, resultando deste modo, a assunção e execução de fases independentes e 
autónomas. A FASE 1 aqui presente, integra a extensão total de 3423,00 ml de rede de 
abastecimento com 158 ramais de ligação. 
 
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 c) 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 da Rede de Abastecimento de Água da Amieira - Fase 1, localizada no lugar 
da Amieira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 
 
22.  REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA AMIEIRA –  Fase 02 – P. A. 
n.º 13/2019 -Aprovação de projeto de execução 
 
1125 - Presente Informação n.º CS/81/2019, da Divisão de Gestão do Território, datada de 
02 de Dezembro de 2019, propondo a aprovação do Projeto de Execução da Rede de 
Abastecimento de Água da Amieira - Fase 2, localizada no lugar da Amieira, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande. 
Na prossecução dos objetivos definidos no Plano Estratégico de Abastecimento de Água e 
Saneamento de Águas Residuais para o período de 2014 a 2020 (PAAESAR 2020), 
nomeadamente o objetivo operacional de “Servir cerca de 95% da população total do País 
com sistemas públicos de sistemas públicos de abastecimento de água. A melhoria da 
qualidade dos serviços prestados às populações é um objetivo estratégico da maior 
relevância para o quadro de ação a implementar entre 2014 e 2020. Apesar dos níveis de 
serviço já alcançados, registam-se diversas fragilidades que urge minimizar, nomeadamente 
as deficiências ou mau estado funcional das infraestruturas por falta de manutenção e/ou 
reabilitação. 
O lugar da Amieira enquadra-se na descrição acima, pela existência de problemas da rede 
de abastecimento de água devido à ocorrência de roturas sucessivas e aos níveis de 
pressão na rede, sendo que as condutas existentes têm quase todas mais de 40 anos. 
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Neste contexto, o projeto de execução prevê a execução da obra em duas fases distintas, 
permitindo que as infraestruturas possam entrar em funcionamento imediatamente após a 
sua execução, resultando deste modo, a assunção e execução de fases independentes e 
autónomas. A FASE 1 aqui presente, integra a extensão total de 3967,00 ml de rede de 
abastecimento com 161 ramais de ligação. 
 
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 c) 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 da Rede de Abastecimento de Água da Amieira - Fase 2, localizada no lugar 
da Amieira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 
 
23. Ciclovia entre a Rua dos Carreirinhos e o Estádio Municipal – P.A. n.º 10/2017 - 
Aprovação do Projeto de Execução e das respetivas alterações 
 
1126 - Presente informação n.º CS/79/2019, da Divisão de Gestão do Território, datada de 
02 de Dezembro de 2019, propondo a aprovação das alterações do Projeto de Execução da 
Ciclovia entre a Rua dos Carreirinhos e o Estádio Municipal, localizada na freguesia da 
Marinha Grande, concelho da Marinha Grande.  
Este projeto de execução foi aprovado na Reunião de Câmara de 21/12/2018, aquando do 
seu término e entrega, não contemplando nessa data as cedências que eram necessárias e 
eventuais contrapartidas. Considerando que para realizar este troço da ciclovia era 
necessário obter autorização de cedências de parcelas de terrenos de particulares, 
encetaram-se conversações com os respectivos proprietários para preenchimento das fichas 
de contacto e respectivo processo de cedências. 
Desses contactos, surgiu a necessidade de alterar o tipo de muros de vedação previsto no 
projeto, assim como a colocação de um portão e vedação na parcela de cedência designada 
por RC+CR13. Considerando o tipo de trabalho em causa e a necessidade de retificar alguns 
limites de propriedade, procedeu-se à alteração de duas peças desenhadas, nomeadamente 
à Planta Parcelar (Expropriações), designada por PE-VIA-EXP-PA-001 e à Planta de 
pormenor dos muros de vedação, designada por PE-VIA-OAC-DI-001A. 
A construção dos muros e colocação das vedações já estava prevista na maioria das 
parcelas, houve apenas a necessidade de retificar o articulado de alguns artigos e respetivos 
preços unitários, considerando-se que o preço base inicial deste procedimento tem margem 
para absorver as alterações efetuadas ao mapa de quantidades inicialmente aprovado. 
Deste modo, propõe-se manter o preço base inicial do concurso em 530.497,92 € 
(Quinhentos e trinta mil quatrocentos e noventa e sete euros e noventa e dois cêntimos), 
acrescido do IVA à taxa legal em vigor. 
 
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. 
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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 da Ciclovia entre a Rua dos Carreirinhos e o Estádio Municipal, localizada 
na freguesia da Marinha Grande, concelho da Marinha Grande, assim como as duas 
peças desenhadas retificadas (Planta Parcelar PE-VIA-EXP-PA-001-B e Planta de 
pormenor dos muros de vedação PE-VIA-OAC-DI-001-B) e o novo mapa de 
quantidades e orçamento. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
24. Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 -Troço 1 – P.A. n.º 11/2017 -
Aprovação do Projeto de Execução e das respetivas alterações 
 
1127 - Presente informação n.º CS/78/2019, da Divisão de Gestão do Território, datada de 
02 de Dezembro de 2019, propondo a aprovação das alterações do Projeto de Execução da 
Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 - Troço 1, localizada na freguesia da 
Marinha Grande, concelho da Marinha Grande.  
Este projeto de execução foi aprovado na Reunião de Câmara de 21/12/2018, aquando do 
seu término e entrega, não contemplando nessa data as cedências que eram necessárias e 
eventuais contrapartidas. Considerando que para realizar este troço da ciclovia era 
necessário obter autorização de cedências de parcelas de terrenos de particulares, 
encetaram-se conversações com os respetivos proprietários para preenchimento das fichas 
de contacto e respetivo processos de cedências. 
Desses contactos, surgiu a necessidade de adicionar a remoção de uma sebe de vedação, 
construção de um murete de vedação com 0.40 m de altura e reposição dos arbustos para a 
parcela de cedência designada por CV1+CR7. A construção do muro já estava prevista, o 
artigo foi apenas retificado, uma vez que se vai construir um muro mais baixo, considerou-se 
que o preço base inicial deste procedimento tem margem para absorver as alterações 
efetuadas ao mapa de quantidades inicialmente aprovado. Deste modo, propõe-se manter o 
preço base inicial do concurso em 162.007,99 € (Cento e sessenta e dois mil e sete euros e 
noventa e nove cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal em vigor. 
 
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 c) 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 da Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 - Troço 1, localizada na 
freguesia da Marinha Grande, concelho da Marinha Grande, assim como o novo mapa 
de quantidades e orçamento. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
25. Condicionamento do estacionamento a veículos pesados na Rua Aníbal H. 
Abrantes e Ruas contíguas - documento - E/1884/2019 
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
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“Afirma-se ter feito uma reunião com os responsáveis da BA (ainda bem), mas os veículos 
pesados não são apenas para a BA, até autocarros da Rodoviária lá estacionam. 
O que precisamos é dum Parque TIR, para estes e outros camiões, é essa a proposta que 
vimos fazendo e este executivo permanente continua sem ter resposta, conforme foi 
comprovado no orçamento de 2020 recentemente aprovado.” 
 
1128 - Presente exposição, com o registo de entrada n.º 1884/2019, datada de 16-02-2019. 
Presente informação técnica RV/29/2019, de 02/12/2019, a propor uma solução para o caso. 
Presente despacho do Sr. Vereador do Pelouro do Urbanismo, Planeamento e Ordenamento 
do Território, datado de 03/12/2019. 
 
Considerando que: 
-O estacionamento de veículos pesados nas gares de estacionamento na Rua Aníbal H. 
Abrantes, Travessa da Liberdade e na Av. 1.º de Maio, junto á BA Vidro e superfície 
comercial Lidl, é realizado de uma forma aleatória com estacionamento de viaturas ligeiras e 
pesadas em conjunto e com estacionamento de reboques e semi-reboques por períodos de 
longa duração; 
Os serviços técnicos da Câmara Municipal, após análise da situação, apresentam uma 
solução técnica na informação com a referência RV/29/2109, que se dá aqui por 
integralmente reproduzida e se anexa.  
 
A Câmara Municipal, depois de analisar a referida exposição, bem como a solução 
apresentada pelos serviços técnicos camarários delibera, ao abrigo da alínea qq) do 
n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, colocar 
a seguinte sinalização: 
1 - Estacionamento autorizado a automóveis ligeiros no troço da Rua Aníbal H. 
Abrantes nos estacionamentos situados lateralmente à faixa de rodagem, com 
colocação de sinalização vertical - H 1a - Estacionamento autorizado e painel adicional 
Modelo 11a e Modelo 6a, de acordo com planta de localização anexa. 
2 - Estacionamento autorizado a automóveis ligeiros no troço da Av. 1.º de Maio, no 
estacionamento situado lateralmente à faixa de rodagem, com colocação de 
sinalização vertical - H 1a - Estacionamento autorizado e painel adicional Modelo 11a e 
Modelo 6a, de acordo com planta de localização anexa. 
3 - Estacionamento autorizado a automóveis ligeiros na Travessa da Liberdade, em 
estacionamentos situados lateralmente à faixa de rodagem - colocação de sinalização 
vertical - H 1a - Estacionamento autorizado e painéis adicionais Modelo 11a,Modelo 6a 
e modelo 12a, de acordo com planta de localização anexa. 
4 - Estacionamento autorizado a veículos pesados na Travessa da Liberdade, nos 
estacionamentos situados lateralmente à faixa de rodagem, com colocação de 
sinalização vertical - H 1a - Estacionamento autorizado e painel adicional Modelo 11e e 
Modelo 6a, de acordo com planta de localização anexa. 
5 - Estacionamento autorizado a veículos ligeiros na Travessa da Liberdade, nos 
estacionamentos situados lateralmente à faixa de rodagem, com colocação de 
sinalização vertical - H 1a - Estacionamento autorizado e painel adicional Modelo 11a e 
Modelo 12a, de acordo com planta de localização anexa. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
26. E/9329/2019 - Pedido de colocação de lombas na Rua dos Francos, Amieira - 
Marinha Grande 
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1129 - Presente pedido com o registo E/9329/2019, datado de 28/8/2019 em que é solicitado 
a colocação de lombas na Rua dos Francos Amieira - Marinha Grande. 
 
Presente informação técnica LC/41/2019 de 27/11/2019, sobre o assunto. 
 
Presente despacho do Sr. Vereador do Pelouro do Urbanismo, Planeamento e Ordenamento 
do Território, datado de 03/12/2019. 
 
Na sequência do pedido com registo n.º E/9329/2019, para colocação de lombas na 
Rua dos Francos Amieira, Marinha Grande, bem como da solução técnica apresentada 
na informação dos serviços Camarários LC/41/2109, que se dá aqui por integralmente 
reproduzida e se anexa a Câmara Municipal da Marinha Grande 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), junto ao primeiro 
e segundo semáforos, no sentido Amieira-Trutas, bem como proceder à execução de 
bandas cromáticas para acalmia de tráfego junto do segundo semáforo, que se situa 
junto à curva, conforme estabelecido no artigo 24.º, do Decreto Regulamentar nº. 22-
A/98, de 1 de Outubro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
27. “Operação de Loteamento Urbano com Obras de Urbanização” - Promovido pela 
Câmara Municipal - Casal de Malta - Freguesia e Concelho de Marinha Grande 
 
O processo foi apreciado por todos os presentes, tendo os Srs. Vereadores do MpM pedido 
uma interrupção da reunião, das 18:25 horas às 18:50 horas. 
 
Após esta interrupção, e face às questões colocadas, a Sr.ª Presidente teve necessidade de 
interromper novamente a reunião, por 5 minutos, para esclarecer com o gabinete de 
advogados a questão de saber se é possível que os 2 lotes que a CMMG tem que ceder, em 
cumprimento da sentença, podem ser juntos, para não condicionar o uso dos restantes lotes 
por parte da Câmara. 
A explicação transmitida pela Sr.ª Presidente é que primeiro tem que se cumprir a sentença 
e depois então negociar, caso venha a ser aceite pela outra parte, uma vez que se tem 
mostrado sempre intransigente. 
 
A Dr.ª Inês Marrazes explicou que o loteamento pode ser alterado, nas suas áreas e no seu 
uso, e que a aprovação de hoje não condiciona futuras alterações. 
 
 
Terminada a apreciação do processo, a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte 
proposta: 
 
1130 - Presente Processo de Loteamento referente à “Operação de Loteamento Urbano 
com Obras de Urbanização”, a incidir sobre o prédio sito no lugar de Casal de Malta, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Marinha sob o n.º 16600 e inscrito na matriz predial urbana sob os artigos números 8533 e 
20504, e na matriz predial rústica sob os artigos números 9904 e 9907, da freguesia e 
concelho de Marinha Grande, em nome de MUNICÍPIO DE MARINHA GRANDE, com o 
NIPC 505776758, com endereço em Praça Guilherme Stephens, 2430-522 Marinha Grande. 
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Presente deliberação camarária datada de 8 de outubro de 2019, pela qual a Câmara 
deliberou sujeitar a discussão pública, a “Operação de Loteamento Urbano com Obras de 
Urbanização”, a incidir sobre o prédio sito no lugar de Casal de Malta, freguesia e concelho 
de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha sob o n.º 
16600 e inscrito na matriz predial urbana sob os artigos números 8533 e 20504, e na matriz 
predial rústica sob os artigos números 9904 e 9907, da freguesia e concelho de Marinha 
Grande, em cumprimento do disposto no n.º 5 do art. 7.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. 
 
Presente Aviso (extrato) n.º 17186/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 206, 
de 25 de outubro de 2019, bem como avisos afixados nos lugares de estilo, pelos quais foi 
publicitada a referida operação de loteamento, não tendo sido apresentadas quaisquer 
reclamações, observações, sugestões ou pedidos de esclarecimentos ou informação 
adicional, à referida alteração. 
 
Presentes pareceres técnicos da Divisão de Gestão do Território, datados de 2019/12/03 e 
de 2019/12/04, referentes às componentes de arquitetura e das especialidades (obras de 
urbanização), respetivamente, tendo os projetos sido elaborados por técnicos habilitados que 
declararam a sua conformidade com as normas em vigor, tal como prevê o art. 10.º do 
RJUE. 
 
Considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram e os termos de 
responsabilidade, a Câmara delibera APROVAR a “Operação de Loteamento Urbano 
com Obras de Urbanização”, isenta de controlo prévio nos termos previstos na alínea 
a) do n.º 1 do art. 7.º do RJUE, a incidir sobre o prédio sito no lugar de Casal de Malta, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha sob o n.º 16600 e inscrito na matriz predial urbana sob os artigos números 
8533 e 20504, e na matriz predial rústica sob os artigos números 9904 e 9907, da 
freguesia e concelho de Marinha Grande, em nome de MUNICÍPIO DE MARINHA 
GRANDE, com o NIPC 505776758, com endereço em Praça Guilherme Stephens, 2430-
522 Marinha Grande, por se encontrarem cumpridas as disposições legais e 
regulamentares aplicáveis. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

 
 
28. Req.º nº 1949/19, datado de 21/11/2019 - Proc.º n.º 39/19, datado de 31/01/2019 - 
Moldes Catarino, Lda. 
 
1131 - Presente pedido com o registo n.º 1949/19, datado de 21/11/2019, relativo ao 
licenciamento e legalização da ampliação de uma unidade industrial localizada no n.º 12 da 
rua Nova do Moinho de Cima, em Albergaria, no prédio registado na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 20014 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo n.º 19893-P, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo 
de licenciamento n.º 39/19, com data de entrada de 31/01/2019, apresentado por Moldes 
Catarino, Lda., com o NIPC 501 193 820, com sede na rua Nova do Moinho de Cima - 
Albergaria - Apartado 151, freguesia e concelho da Marinha Grande, a solicitar a aprovação 
do respetivo projeto de arquitetura; 
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Presente processo de regularização extraordinária com o n.º 461/15, apresentado ao abrigo 
do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, que obteve parecer favorável no âmbito da 
conferência decisória realizada a 21/11/2016; 
Presente parecer favorável da Infraestruturas de Portugal, emitido a 8/11/2019; 
Presente informação técnica, datada de 02/12/2019, que atesta encontrar-se o projeto de 
arquitetura em condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos da alínea b) do n.º 3 do artigo 20.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o 
projeto de arquitetura relativo ao licenciamento e legalização da ampliação de uma 
unidade industrial localizada no n.º 12 da rua Nova do Moinho de Cima, em Albergaria, 
no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 
20014 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 19893-P, da freguesia e 
concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 39/19, 
com data de entrada de 31/01/2019, apresentado por Moldes Catarino, Lda., com o 
NIPC 501 193 820, com sede na rua Nova do Moinho de Cima - Albergaria - Apartado 
151, freguesia e concelho da Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 
Apresentação, no prazo de seis meses a contar da data da notificação da presente 
decisão, dos projetos de especialidade aplicáveis, nos termos do n.º 4 do artigo 20º do 
RJUE; 
Assegurar a realização da totalidade dos trabalhos que sejam necessários ao correcto 
acabamento da obra, nomeadamente os que se reportam às condições gerais e 
especiais e respetivo caderno de encargos constantes do parecer da Infraestruturas 
de Portugal, IP. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
29. Req.º nº 1377/19, datado de 13/08/2019 - Proc.º n.º 289/19, datado de 13/08/2019 - 
Imoplastic - Indústria de Moldes e Plásticos, Lda 
 
1132 - Presente pedido com o registo n.º 1377/19, datado de 13/08/2019, relativo ao 
licenciamento da ampliação de um edifício destinado a indústria, sito na estrada do Pero 
Neto, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 
7132 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 10804, da freguesia e concelho da 
Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 289/19, com data de 
entrada de 13/08/2019, apresentado por Imoplastic - Indústria de Moldes e Plásticos, 
Lda, com o NIPC 500988757, com sede estrada do Pero Neto - Cova da Raposa, freguesia 
e concelho da Marinha Grande, a solicitar a aprovação do respetivo projeto de arquitetura. 
Presente informação técnica, datada de 03/12/2019, que atesta encontrar-se o projeto de 
arquitetura apresentado em condições de ser aprovado. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 20º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o 
projeto de arquitetura relativo ao pedido de licenciamento da ampliação de um edifício 
destinado a indústria, sito na estrada do Pero Neto, no prédio registado na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 7132 e inscrito na matriz  
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predial urbana sob o artigo n.º 10804, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a 
que se reporta o processo de licenciamento n.º 289/19, com data de entrada de 
13/08/2019, apresentado por Imoplastic - Indústria de Moldes e Plásticos, Lda, com o 
NIPC 500988757, com sede estrada do Pero Neto - Cova da Raposa, freguesia e 
concelho da Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 
 
1. - Apresentação, no prazo de seis meses a contar da data da notificação da presente 
decisão, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 20º do RJUE, dos projetos de 
especialidade aplicáveis; 
2. - Deverá assegurar a realização a totalidade dos trabalhos que se vierem a 
considerar como necessários ao bom acabamento da obra, nomeadamente ao nível 
dos arranjos exteriores. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
30. Req.º nº 1554/19, datado de 17/09/2019 - Proc.º n.º 289/19, datado de 17/09/2019 - 
Arménio Gonçalves Fortunato e Bettina Alter Fortunato 
 
1133 - Presente requerimento n.º 1554/19, datado de 2019/09/17, constante do processo 
camarário n.º 346/19, subscrito por Arménio Gonçalves Fortunato, com o NIF 153833076 e 
por Bettina Alter Fortunato, com o NIF 229549420, ambos residentes em rua 18 de Janeiro 
de 1934, n.º 7 - 3.º AB, freguesia e concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de 
licenciamento da obra de “Construção de uma Moradia Unifamiliar e Muro de Vedação”, 
a incidir sobre um prédio rústico, sito na rua Central, lugar de Garcia, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 13375 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 10697. 
Presentes pareceres técnicos do serviços datados de 2019/11/21 e de 2019/11/22, 
referentes ao projeto de arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de “Construção de uma Moradia Unifamiliar e Muro de 
Vedação”, a incidir sobre um prédio rústico, sito na rua Central, lugar de Garcia, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 13375 e inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo número 10697, com o número de processo 346/19, com data de entrada em 
2019/09/17, apresentado por Arménio Gonçalves Fortunato, com o NIF 153833076 e por 
Bettina Alter Fortunato, com o NIF 229549420, ambos residentes em rua 18 de Janeiro 
de 1934, n.º 7 - 3.º AB, freguesia e concelho de Marinha Grande,com os seguintes 
condicionalismos: 
 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente um passeio ao longo da estrema do prédio confinante com a rua 
Central, 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 0,13m (largura à vista). 
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2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 71,97m2, ao longo 

da frente do prédio confinante com a rua Central, conforme configuração constante 
da peça gráfica correspondente à “Planta de Implantação”, com o número “A.02”, 
datada de “09/2019”, entregue a coberto do requerimento n.º 1554/19, datado de 
2019/09/17, 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. 
 
 
31. Req.º nº 1960/19, datado de 14/11/2019 - Proc.º n.º 101/19, datado de 19/07/2018 - 
Maria Alice da Conceição Morins - Cabeça de Casal da Herança de 
 
1134 - Presente requerimento n.º 1960/19, datado de 2019/11/14, constante do processo 
camarário n.º 101/19, em nome de Maria Alice da Conceição Morins - Cabeça de Casal 
da Herança de, com o NIF 740768530, com morada em rua da Sociedade Desportiva e 
Cultural das Trutas, n.º 18, lugar de Trutas, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
subscrito por Idalina da Conceição Mendes, com o NIF 119892340, na qualidade de 
cabeça de casal, referente ao pedido de licenciamento da “Legalização da alteração e 
ampliação de moradia, anexos e muros de vedação”, a incidir sobre um prédio urbano, 
sito na rua 1.º de Janeiro, n.º 23, lugar de Amieirinha, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 
6926 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 6059, dispondo de projeto de 
arquitetura aprovado por deliberação camarária datada de 2019/09/16. 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2019/11/27, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.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 pedido de licenciamento da “Legalização da 
alteração e ampliação de moradia, anexos e muros de vedação”, a incidir sobre um 
prédio urbano, sito na rua 1.º de Janeiro, n.º 23, lugar de Amieirinha, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 6926 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 
6059, com o número de processo 101/19, com data de entrada em 2019/03/19, em nome 
de Maria Alice da Conceição Morins - Cabeça de Casal da Herança de, com o NIF 
740768530, com morada em rua da Sociedade Desportiva e Cultural das Trutas, n.º 18, 
lugar de Trutas, freguesia e concelho de Marinha Grande, subscrito por Idalina da 
Conceição Mendes, com o NIF 119892340, na qualidade de cabeça de casal, deferir o 
mesmo. 
 
Mais delibera informar: 
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1. 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. 

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. 
 
 
32. Req.º nº 1898/19, datado de 14/11/2019 - Proc.º n.º 294/18, datado de 19/107/2018 - 
Morgado Ruivo & Filhos, Construções Civis, Lda 
 
1135 - Presente Processo de Loteamento n.º 1371/00, referente à “Operação de 
Loteamento Urbano com Obras de Urbanização”, levada a efeito no lugar de Matos, 
Vergieiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, à qual foi atribuído o Alvará de 
Loteamento n.º 5/2005, datado de 6 de outubro de 2005, emitido em nome de Morgado 
Ruivo & Filhos, Construções Civis, Lda.. 
Presente projeto de arquitetura referente à alteração à licença da “Operação de 
Loteamento com Obras de Urbanização”, apresentado por Morgado Ruivo & Filhos, 
Construções Civis, Lda., com o NIPC 501514456, com sede em rua da Relvinha, n.º 11, 
Machados, Boa Vista, freguesia de Santa Eufémia e Boa Vista, concelho de Leiria, a incidir 
sobre os lotes designados por “Lote n.º 9” e “Lote n.º 10”, do loteamento urbano sito no 
lugar de Matos, Vergieiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, titulado pelo Alvará 
de Loteamento n.º 5/2005, datado de 6 de outubro de 2005, emitido em nome de Morgado 
Ruivo & Filhos, Construções Civis, Lda., visando a alteração de uso de 
comércio/serviços associado aos pisos de rés-do-chão de ambos os lotes, passando a 
contemplar nestes pisos, o uso habitacional, com acréscimo de 3 fogos em cada um dos 
lotes, passando de 9 fogos/lote para 12 fogos/lote, aprovado por deliberação camarária 
datada de 2019/09/16.   
Presente requerimento n.º 1898/19, pelo qual são apresentados os projetos das 
especialidades relativos às obras de urbanização a levar a efeito no referido loteamento. 
Presente informação técnica dos serviços datada de 2019/11/26, referente aos projetos 
das especialidades das obras de urbanização a levar a efeito. 
 
Após análise da pretensão, bem como do parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do disposto no art. 26.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, as obras de urbanização 
relativas à alteração à licença da “Operação de Loteamento com Obras de 
Urbanização”, titulada pelo Alvará de Loteamento n.º 5/2005, datado de 6 de outubro 
de 2005, emitido em nome de “Morgado Ruivo & Filhos, Construções Civis, Lda.”, 
visando a alteração de uso de comércio/serviços associado aos pisos de rés-do-
chão de ambos os lotes, passando a contemplar nestes pisos, o uso habitacional, 
com acréscimo de 3 fogos em cada um dos lotes, passando de 9 fogos/lote para 12 
fogos/lote, com o condicionalismo da prestação de caução destinada a garantir a 
boa e regular execução das Obras de Urbanização, nos termos do art. 54.º do RJUE, 
no valor de € 39.433,40 (trinta e nove mil quatrocentos e trinta e três euros e 
quarenta cêntimos), referente às seguintes componentes: 
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COMPONENTE VALOR 

Infra-estruturas Viárias € 32.588,95 

Rede de Drenagem de Águas 
Residuais Pluviais 

€ 6.844,45 

 
Mais delibera informar a firma requerente do seguinte: 
 
1. Nos termos do art. 53.º do RJUE, o prazo de execução das respetivas obras de 

urbanização é fixado pelo período de seis meses. 
2. O início das obras de urbanização deverá ser previamente comunicado aos 

respetivos serviços. 
3. Após a conclusão das obras de urbanização, deverá apresentar respetivas Telas 

Finais. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
33. Req.º nº 1044/19, datado de 17/06/2019 - Proc.º n.º 412/2019, datado de 17/06/2019 - 
Maria Teresa Vaz Mendes 
 
1136 - Presente pedido de emissão de certidão, em nome de Maria Teresa Vaz Mendes, 
com o NIF 190 147 385, residente em Passeio das Garças, n.º 4, 2º B, Parque das Nações, 
concelho de Lisboa, para a alteração do título constitutivo da propriedade horizontal de um 
edifício situado na rua Dr. Adolfo Leitão e na Travessa Artur Vilela, n.º 6, em S. Pedro de 
Moel, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 
16847 e na matriz predial urbana sob o n.º 17467, da freguesia e concelho da Marinha 
Grande; 
Presente informação técnica datada de 29/11/2019 que atesta não se encontrar o pedido em 
condições de merecer aprovação; 
 
A Câmara Municipal delibera: 
 
NOTIFICAR a requerente, Maria Teresa Vaz Mendes, com o NIF 190 147 385, residente 
em Passeio das Garças, n.º 4, 2º B, Parque das Nações, concelho de Lisboa, em sede 
de AUDIÊNCIA PRÉVIA, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 121º e 
122º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), concedendo-lhe 15 dias, antes 
de ser tomada a decisão final, para que esta refira, por escrito, o que se lhe oferecer 
sobre a proposta de indeferimento do seu pedido, referente à alteração do título 
constitutivo da propriedade horizontal do edifício situado na rua Dr. Adolfo Leitão e na 
Travessa Artur Vilela, n.º 6, em S. Pedro de Moel, no prédio registado na Conservatória 
do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 16847 e na matriz predial urbana sob o 
n.º 17467, da freguesia e concelho da Marinha Grande, por violar o disposto nos n.º 1 
do artigo 67º, n.º 1 do artigo 71º e artigo 86º, todos do Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas, designadamente por apresentar uma área bruta inferior à área 
mínima aplicável à tipologia T1, propor uma instalação sanitária com uma ligação 
direta a sala e cozinha e por não garantir a área mínima de iluminação e ventilação 
para o compartimento designado como “cozinha e sala”. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 



 

Página 43 de 93 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 09/12/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 35 

 
 
 
 
 
 
 
34. Req.º nº 1966/19, datado de 25/11/2019 - Proc.º n.º 540/17, datado de 05/12/2017 - 
Maria Isabel Vieira Duarte, Carlos Manuel da Costa Sequeira Leitão e Carla Isabel 
Albuquerque Figueiredo Leitão 
 
1137 - Presente processo camarário n.º 540/19, subscrito por Carlos Manuel da Costa 
Sequeira Leitão, com o NIF 22621592 e por Carla Isabel Albuquerque Figueiredo Leitão, 
com o NIF 223747165, ambos residentes em rua 10 de Junho, Lote B, 1.º Dt., freguesia e 
concelho de Marinha Grande e por Maria Isabel Vieira Duarte, com o NIF 210277670, com 
residência em Germanenweg 4, 34431 Marsberg, Alemanha, referente ao pedido de 
licenciamento da obra de “Construção de um anexo e muros vedação”, de apoio à fração 
“A” do prédio licenciado no âmbito do processo camarário n.º 170/06, titulado pelo alvará de 
autorização de utilização n.º 89/11, de 19/10/2011, implantado no prédio urbano descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 12271 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo número 19513, sito na Rua Amílcar Paulo Grilo, n.º 23, 
Pilado, freguesia de Marinha Grande. 
Presente requerimento registado sob o n.º 1966/19, de 25/11/2019, vem a requerente, Maria 
Isabel Vieira Duarte, apresentar reclamação sobre o processo de licenciamento n.º 540/17, 
subscrito pela requerente, por Carlos Manuel da Costa Sequeira Leitão e por Carla Isabel 
Albuquerque Figueiredo Leitão, informando que não concorda com a autorização para a 
construção de um arrumo conforme solicitado. 
Presente informação datada datada de 27/11/2019, sobre o assunto. 
Presente despacho do Vereador do Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, 
datado de 03/12/2019, a determinar a realização da vistoria, bem como a necessidade de ser 
definida, em reunião de Câmara, a composição da Comissão de Vistorias. 
 
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 anexo construído a tardoz do edifício sito em Rua 
Amílcar Paulo Grilo, n.º 23, Pilado, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
propriedade de Carlos Manuel da Costa Sequeira Leitão, com o NIF 22621592 de Carla 
Isabel Albuquerque Figueiredo Leitão, com o NIF 223747165, ambos residentes em rua 
10 de Junho, Lote B, 1.º Dt., freguesia e concelho de Marinha Grande e de Maria Isabel 
Vieira Duarte, com o NIF 210277670, com residência em Germanenweg 4, 34431 
Marsberg, Alemanha, com a seguinte composição: 
 
1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Carlos Duarte 
 
2) Membros suplentes 
Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Nuno Fernandes 
 
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. 
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35. Req.º nº1961/19, datado de 22/11/2019 - Proc.º n.º 233/16, datado de 16/06/2016 - 
Dreamelement - Unipessoal, Lda. 
 
1138 - Presente requerimento, com registo de entrada n.º 1961/19, datado de 22/11/2019 
apresentado por Dreamelement - Unipessoal, Lda., com o NIPC 513546642, com morada 
em Rua das Flores, n.º 17, R/C, freguesia e concelho de Marinha Grande, a solicitar a 
autorização de utilização para o edifício destinado a indústria, objeto de obras de alteração 
licenciadas no âmbito do processo 233/16, titulada pelo alvará de obras de alteração n.º 
49/16, emitido em 11/08/2016, e pelo alvará de licença especial para conclusão de obra 
inacabada n.º 105/18, de 06/06/2019. 
 
Presente parecer técnico datado de 28/11/2019, bem como despacho do Vereador do 
Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada 
pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, a determinar a 
realização da vistoria prevista na alínea b) do n.º2 do artigo 64.º do RJUE - Regime Jurídico 
de Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação 
dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria ao edifício sito em Largo da Alegria, n.º 3 e Travessa 
do Cotovelo, n.º 1, freguesia e concelho de Marinha Grande, propriedade de 
Dreamelement - Unipessoal, Lda., com o NIPC 513546642, com morada em Rua das 
Flores, n.º 17, R/C, freguesia e concelho de Marinha Grande, com a seguinte 
composição: 
 
1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Carlos Duarte 
 
2) Membros suplentes 
Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Nuno Fernandes 
 
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. 
 
 
36. Retificação de topónimo de arruamentos da freguesia da Marinha Grande 
 
1139 - Presente informação interna DG/60/2019 datada de 02-12-2019, que assenta numa 
recolha de dados acerca do arruamento Rua Júlio Paour e sua atribuição em reunião de 
Câmara Municipal, designadamente os seguintes tópicos:  
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 Encontra-se há muitos anos presente na base de dados geográfica do SIG 
Municipal, um arruamento junto ao supermercado Minipreço que não tem saída e 
que confronta com a Avenida Dr. José Henrique Vareda, denominado “Rua Júlio 
Paour”; 

 
 Este arruamento já é antigo, mas terá sido beneficiado na altura em que o 

supermercado foi construído; 
 

 Verificou-se a existência de licenças de utilização emitidas para as habitações no 
final do arruamento, para a “Rua Júlio Paour” (por exemplo, anexo a Licença de 
Utilização nº. 350/2002 para o licenciamento nº. 661/99); 

 
 Recentemente deslocou-se ao GAM um munícipe para abrir contrato de água para 

uma dessas habitações, e que confidenciou morar na mesma rua e ter toda a 
documentação dele referenciada a esse topónimo – Rua Júlio Paour; 

 
 A placa toponímica sita no local à data, indica “Rua Júlio Paour”; 

 
 Foi emitida recentemente uma certidão de morada e número de porta para a “Rua 

Júlio Paour”; 
 

 Foi analisada a ata da reunião de Câmara do dia 28-10-1999, com a deliberação nº 
1638, verificando-se ser o único documento onde o topónimo se apresenta como 
“Rua Júlio Cruz Paour”. 

 
Dada a situação verificada no local e nos diversos documentos emitidos pela Câmara 
Municipal, o topónimo utilizado por todos os munícipes que nele habitam é a Rua Júlio 
Paour, contudo esta designação não é corroborada pela deliberação tomada em reunião de 
Câmara do dia 28-10-1999, que atribuiu o topónimo Rua Júlio Cruz Paour. 
 
A Câmara ao analisar a referida informação, delibera ao abrigo do artigo 148º do 
Código de Procedimento Administrativo retificar o topónimo “Rua Júlio Cruz Paour”, 
atribuído através da deliberação n.º 1638 em reunião de Câmara de 28-10-1999, para 
“Rua Júlio Paour”.   
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
37. Req.º nº 1722/19, datado de 15/10/2019 - Proc.º n.º 199/19, datado de 06/06/2019 - 
Ana Margarida Delgado Simão, Luís Filipe da Cruz Aguiar de Sousa, Maria Helena 
Coelho Capela, Maria da Graça Coelho Capela Carvalho e Maria do Fétal Coelho 
 
1140 - Presente requerimento, com o registo de entrada n.º 1722/19, de 15-10-2019, 
apresentado por Ana Margarida Delgado Simão e seu marido Luís Filipe da Cruz Aguiar de 
Sousa, Maria Helena Coelho Capela, Maria da Graça Coelho Capela Carvalho, Maria do 
Fétal Coelho, em que é solicitada a revogação do alvará de loteamento n.º 10/80, de 08-10-
1980. 
 
Presente parecer jurídico, datado de 31-10-2019, sobre o assunto e informação dos serviços 
de fiscalização datada de 18-11-2019. 
 
A Câmara Municipal apreciou: 
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- O requerimento com o registo de entrada n.º 1722/19, de 15-10-2019, apresentado por Ana 
Margarida Delgado Simão e seu marido Luís Filipe da Cruz Aguiar de Sousa, Maria Helena 
Coelho Capela, Maria da Graça Coelho Capela Carvalho, Maria do Fétal Coelho em que 
solicitam a revogação do alvará de loteamento n.º 10/80, de 08-10-1980 e expõem as razões 
de tal pedido; 
 
- O parecer jurídico sobre o assunto, datado de 31-10-2019 que, depois de proceder ao seu 
enquadramento jurídico, conclui que se encontram reunidas as condições legais para o 
deferimento do pedido; 
 
- A informação dos serviços de fiscalização, datada de 18-11-2019, que refere que, no prédio 
objeto de loteamento, não se encontram erigidas quaisquer construções. 
 
Por concordar com os fundamentos de facto e de direito do mencionado parecer jurídico, que 
aqui se dá por integralmente reproduzido e se anexa, e por se encontrarem reunidos os 
requisitos previstos na lei, a saber: 
 
- A licença em causa consubstanciar um ato constitutivo de direitos que atribuiu uma 
situação de vantagem - n.º 3 do artigo 167.º do Código do Procedimento administrativo 
(CPA) aplicável por remissão do artigo 73.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
que estabelece o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro; 
 
- Todos os beneficiários - Maria Fétal Coelho, cujo marido e também titular do alvará faleceu, 
e as herdeiras Maria da Graça Coelho Carvalho Capela e Maria Helena Coelho Capela - 
terem manifestado a sua concordância e, no caso, não estarem em causa direitos 
indisponíveis - alínea b) do n.º 2 do referido artigo 167.º, igualmente aplicável por remissão 
do mencionado artigo 73.º do RJUE; 
 
A Câmara Municipal delibera revogar, ao abrigo do n.º 2 do artigo 169.º do CPA, a 
deliberação de 19-08-1980 que licenciou a operação de loteamento, titulada pelo alvará 
n.º 10/80, em nome de Maria do Fétal Coelho e António Rosário Mendes Capela, para 
um prédio sito no Lugar da Portela, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, por a 
manutenção daquele ato administrativo não se adequar ao interesse público do 
correto ordenamento do território. 
 
A revogação faz cessar os efeitos da referida deliberação - n.º 1 do artigo 165.º do 
CPA; 
 
A presente revogação produz efeitos para o futuro - n.º 1 do artigo 171.º do CPA. 
 
Revogada a licença da operação de loteamento, o alvará n.º 10/80, de 08-10-1980, deve 
ser cassado pela Presidente da Câmara e apreendido por esta Câmara Municipal, após 
notificação dos seus titulares - alínea a) do n.º 1 e n.º 4 do artigo 79.º do RJUE. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 

 
 
38. ADMISSÃO DE CANDIDATURAS PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIO OU BENEFÍCIOS A 
ENTIDADES DE NATUREZA CULTURAL - ANO 2020 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho e o Sr. Vereador Aurélio Ferreira comunicaram o 
seu impedimento, nos termos do previsto no artigo 69.º, n.º 1, alínea a), do Código do 
Procedimento Administrativo, uma vez que fazem parte dos órgãos sociais do Sport Operário 
Marinhense.  
 
A Sr.ª Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do mencionado 
Código. 

 
A Sr.ª Vereadora do MpM, Ana Alves Monteiro, referiu o seguinte: 
“De salientar que a melhor pontuação das candidaturas admitidas foi a “Promoção e 
divulgação da Sopa do Vidreiro” com 36,9 pontos em 50 possíveis, à frente, por exemplo da 
FAG (32,6 pontos), do teatro, musica, dança do SOM (31,5 pontos), carnaval da Vieira (31,6 
pontos). 
Abstenção com declaração de voto.” 

 
1141 - Presente as grelhas de classificação e relatórios da Comissão de Apreciação das 
Candidaturas a Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou outra, nomeada pelo Despacho n.º 13/2019 de 1 de fevereiro de 2019 da 
Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, relativas às candidaturas a seguir 
mencionadas, nos termos dos artigos 13.º e 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou 
Outra, adiante designado por Regulamento. 

 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO 

E/10403/2019  Cultural 
AlóédaVieira - Associação 
Recreativa e Cultural 

Carnaval 2020 em Vieira de Leiria 

E/10217/2019  Cultural Associação Tocándar 
Atividades de ocupação de tempos livres e 
atividades culturais e recreativas, nomeadamente no 
campo da música 

E/10359/2019 Cultural 
SIR - 1º DE MAIO - Rancho 
Folclórico de Picassinos 

Evento “Reviver Cultura e Tradições Antigas dos 
Antepassados” 

E/10397/2019  Cultural 
Centro Recreativo e Cultural da 
Juventude do Casal D´Anja 

Atividades Culturais e Recreativas de 2020 

E/10448/2019 Cultural Sport Operário Marinhense 
Conservação e Beneficiação de Balneários-
Departamento de Dança 

E/6569/2019 Cultural 
Sociedade de Beneficiência e 
Recreio 1º de janeiro 

Organização de Espetáculo de Variedades 

E/10774/2019 Cultural 
STIV - Sindicato dos Trabalhadores 
da Indústria Vidreira 

Comemorações do 18 de janeiro de 1934  
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E/10733/2019 Cultural Sport Operário Marinhense 
Concerto Comemorativo do 25 de abril - Cantar e 
Dizer Abri 

E/10739/2019  Cultural Sport Operário Marinhense Atividade do Departamento de Dança 

E/10738/2019  Cultural Sport Operário Marinhense Atividade do Departamento de Música 

E/10737/2019  Cultural Sport Operário Marinhense Encenação de peça de teatro 

E/10730/2019  Cultural Clube Recreativo Amieirinhense 
Atividade da Escola de Música e Orquestra da 
Amieirinha 

E/10658/2019  Cultural Confraria da Sopa do Vidreiro Promoção e Divulgação da Sopa do Vidreiro 

E/10740/2019  Cultural Sport Operário Marinhense 
Beneficiação e Conservação de 6 aulas do 
Departamento de Música 

E/10938/2019  Cultural A.S.C.D Casal Galego XXXI - Feira Nacional de Artesanato e Gastronomia 

E/10734/2019  Cultural Sport Operário Marinhense Monstra à Solta por Portugal - Festival de Animação 

E/10720/2019  Cultural 
Associação Casa d`Árvore - ABC 
Natur 

Histórias ao Luar 

E/10726/2019  Cultural 
Associação Casa d`Árvore - ABC 
Natur 

Encontros com a Primeira Infância 

E/10721/2019  Cultural 
Associação Casa d`Árvore - ABC 
Natur 

Centro de Aprendizagem Comunitária 

E/10718/2019  Cultural 
Associação Casa d`Árvore - ABC 
Natur 

Escola da Mata - Escola Comunitária da Natureza 

E/11181/2019  Cultural Os Vizinhos - Associação Cultural 
Aquisição de equipamento para ciclo anual de 
workshops a realizar na sede da coletividade 

 
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. 
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 Que nos termos do n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento, a decisão final sobre a exclusão 

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

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/10403/2019  Cultural 
AlóédaVieira - Associação 
Recreativa e Cultural 

Carnaval 2020 em Vieira de Leiria 31,6 pontos 

E/10217/2019  Cultural Associação Tocándar 

Atividades de ocupação de tempos 
livres e atividades culturais e 
recreativas, nomeadamente no 
campo da música 

30,8 pontos 

E/10359/2019 Cultural 
SIR - 1º DE MAIO - Rancho 
Folclórico de Picassinos 

Evento “Reviver Cultura e Tradições 
Antigas dos Antepassados” 

29,1 pontos 

E/10397/2019  Cultural 
Centro Recreativo e Cultural 
da Juventude do Casal 
D´Anja 

Atividades Culturais e Recreativas de 
2020 

35,1 pontos 

E/10448/2019 Cultural Sport Operário Marinhense 
Conservação e Beneficiação de 
Balneários-Departamento de Dança 

28,5 pontos 

E/6569/2019 Cultural 
Sociedade de Beneficiência e 
Recreio 1º de janeiro 

Organização de Espetáculo de 
Variedades 

27,6 pontos 

E/10774/2019 Cultural 
STIV - Sindicato dos 
Trabalhadores da Indústria 
Vidreira 

Comemorações do 18 de janeiro de 
1934  

32,6 pontos 

E/10733/2019 Cultural Sport Operário Marinhense 
Concerto Comemorativo do 25 de 
abril - Cantar e Dizer Abri 

30,3 pontos 

E/10739/2019  Cultural Sport Operário Marinhense Atividade do Departamento de Dança 31,6 pontos 

E/10738/2019  Cultural Sport Operário Marinhense 
Atividade do Departamento de 
Música 

31,5 pontos 

E/10737/2019  Cultural Sport Operário Marinhense Encenação de peça de teatro 31,6 pontos 

E/10730/2019  Cultural 
Clube Recreativo 
Amieirinhense 

Atividade da Escola de Música e 
Orquestra da Amieirinha 

30,3 pontos 

E/10658/2019  Cultural Confraria da Sopa do Vidreiro 
Promoção e Divulgação da Sopa do 
Vidreiro 

39,6 pontos 

E/10740/2019  Cultural Sport Operário Marinhense 
Beneficiação e Conservação de 6 
aulas do Departamento de Música 

26,3 pontos 

E/10938/2019  Cultural A.S.C.D Casal Galego 
XXXI - Feira Nacional de Artesanato 
e Gastronomia 

32,6 pontos 

E/10734/2019  Cultural Sport Operário Marinhense 
Monstra à Solta por Portugal - 
Festival de Animação 

30,1 pontos 
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E/10720/2019  Cultural 
Associação Casa d`Árvore - 
ABC Natur 

Histórias ao Luar 34 pontos 

E/10726/2019  Cultural 
Associação Casa d`Árvore - 
ABC Natur 

Encontros com a Primeira Infância 33,1 pontos 

E/10721/2019  Cultural 
Associação Casa d`Árvore - 
ABC Natur 

Centro de Aprendizagem Comunitária 34 pontos 

E/10718/2019  Cultural 
Associação Casa d`Árvore - 
ABC Natur 

Escola da Mata - Escola Comunitária 
da Natureza 

34,1 pontos 

E/11181/2019  Cultural 
Os Vizinhos - Associação 
Cultural 

Aquisição de equipamento para ciclo 
anual de workshops a realizar na 
sede da coletividade 

28,4 pontos 

 

 
A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera ao abrigo da alínea o) e u) do n.º 1 
do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual, e do n.º 4 e 6 do 
artigo 13.º e ainda do n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa 
ou Outra, admitir as candidaturas acima referidas, ficando as mesmas selecionadas 
para a fase de definição do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das 
disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 1 abstenção da Sr.ª 
Vereadora do MpM, Ana Alves Monteiro, que proferiu a seguinte declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
  
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. 
 
 
39. ISENÇÃO DE TAXAS DE INGRESSO NO MUSEU DO VIDRO E MUSEU JOAQUIM 
CORREIA 
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“Foi um professor da Escola Pinhal do Rei que pediu, no entanto proponho que seja sugerido 
aos três agrupamentos a isenção e que visitem com os alunos das nossas escolas. As portas 
dos nossos museus devem estar sempre abertas, numa forma de incentivar a que sejam 
visitados. 
Todas as escolas do concelho devem estar isentas do pagamento das taxas de ingresso nos 
espaços culturais.” 
 
1142 - Presente informação interna I/2416/2019, relativa a pedido de isenção de taxas de 
ingresso no Museu do Vidro e Museu Joaquim Correia remetido pelo professor Coordenador 
de História da Escola Secundária Pinhal do Rei, com o registo n.º E/12123/2019, datado de 
14 de novembro de 2019. A visita será realizada por alunos de História, e encontra-se 
agendada para o dia 12 de dezembro de 2019. 
 
Considerando que: 
 
- A alínea a), do n.º 3, do artigo 14.º, do regulamento e tabela de taxas e licenças do 
Município da Marinha Grande define que ficam isentos do pagamento de taxas previstas no 
regulamento e respetiva tabela os agrupamentos de escolas com sede no concelho da 
Marinha Grande, relativamente aos atos, factos ou atividades que se destinem diretamente à 
prossecução dos seus fins estatutários. 
Define ainda a alínea a), do n.º 5, que as isenções previstas no artigo 14.º carecem de 
formalização de pedido fundamentado e acompanhado, designadamente de fotocópia 
simples de documento comprovativo da natureza jurídica das entidades e da sua finalidade 
estatutária. 
 
- Em anexo ao pedido foi enviada uma declaração/comprovativo do Registo Nacional de 
Pessoas Coletivas no qual se verifica que o Agrupamento de Escolas Marinha Grande 
Nascente está inscrito segundo o CAE 80211 - ENSINO BÁSICO (2.º E 3º CICLO), 
equivalente na revisão 3 do CAE ao código 8531 - ENSINO BÁSICO (3º CICLO), que 
compreende as atividades do ensino básico do 3º Ciclo (correspondente à escolarização 
obrigatória) e do ensino secundário (cursos científico-humanístico), orientadas na preparação 
dos alunos para o acesso ao ensino superior ou aos ensinos secundário tecnológico, artístico 
e profissional. Trata-se de um ensino sem preocupação de especialização, com influência na 
orientação futura dos alunos. 
 
- O Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente tem sede no concelho. 
 
- Com o documento em anexo está comprovada a natureza jurídica e a finalidade do 
Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente. 
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A Câmara Municipal da Marinha Grande analisou a proposta, que se insere nas suas 
competências próprias atribuídas pelo n.º 6 do artigo 14.º do Regulamento e Tabela de 
Taxas do Município da Marinha Grande, e delibera isentar, ao abrigo do previsto no 
artigo 14.º, n.º 3, alínea a), do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças do Município 
da Marinha Grande, o Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente – Escola 
Secundária Pinhal do Rei, do pagamento de taxas de ingresso no Museu do Vidro e no 
Museu Joaquim Correia, no dia 12 de dezembro de 2019, para um total de cerca de 
quarenta alunos e professores acompanhantes. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
40. CASA DA CULTURA TEATRO STEPHENS | PEDIDO DE CEDÊNCIA PARA O DIA 7 
DE JANEIRO DE 2020 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE POENTE 
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“É para um grupo de teatro vir apresentar aos alunos do 9º ano do Agr. Poente a peça “Auto 
da India”. 
Devemos alargar esta apresentação a todos os alunos do 9º ano do nosso concelho, ou seja, 
dos Agr Nascente e Vieira. Nem que tenha de se fazer outra sessão. Deixo esta sugestão, 
que penso ainda vai a tempo, assim haja vontade 
É uma excelente forma de ensinar o Auto da India a todos os alunos do 9º ano do nosso 
concelho.” 
  
 
1143 - Presente pedido apresentado pela Direção do Agrupamento de Escolas Marinha 
Grande Poente através de email datado de 18 de novembro, em que é solicitada à Câmara 
Municipal a cedência da Casa da Cultura Teatro Stephens para apresentação do “Auto da 
Índia” pelo grupo de teatro Estúdio Fonte Nova, aos alunos do 9.º ano de português da 
Escola secundária Acácio Calazans Duarte no dia 7 de janeiro de 2020. 
 
Presente igualmente a Informação Técnica com referência I/2388/2019 na qual é feito o 
enquadramento do pedido face à regulamentação aplicável (cfr. anexo) e à programação 
prevista. 
 
Considerando que de acordo com n.º s 2 e 3 do artigo 7.º do Regulamento de 
Funcionamento e Utilização da Casa da Cultura Teatro Stephens a programação de 
atividades desta sala de espetáculos pode incluir eventos propostos e organizados por 
entidades exteriores desde que aprovados pela autarquia. Considerando que a referida 
aprovação depende da verificação dos pressupostos referidos no n.º 4 do artigo 7.º do 
referido Regulamento, ou seja: “A realização dos eventos propostos por entidades exteriores 
está dependente das caraterísticas e objetivos das ações propostas, do seu interesse 
cultural, cívico ou outro, da capacidade de resposta dos meios técnicos instalados e da 
adaptabilidade do espaço”. No caso em análise consideramos que o interesse cultural e 
educativo está acautelado na medida em que através da atividade proposta, são 
prosseguidos fins culturais e também pedagógicos com os quais a autarquia se identifica.  
 
Considerando que a cedência da utilização da Casa da Cultura está igualmente prevista no 
Regulamento de Funcionamento e Utilização da Casa da Cultura Teatro Stephens 
designadamente nos artigos 5.º, 7.º, 8.º, 12.º a 14.º não havendo, salvo melhor opinião, 
motivos que justifiquem o seu indeferimento.  
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Considerando que ao abrigo do artigo 14.º n.º 3 alínea b) do Regulamento e Tabela de Taxas 
do Município da Marinha Grande: “As associações de bombeiros, as fundações, as 
associações culturais, desportivas e recreativas legalmente constituídas, fábricas da igreja, 
agrupamentos de escolas e associações de pais e encarregados de educação, com sede no 
concelho da Marinha Grande, relativamente aos atos, factos ou atividades que se destinem 
diretamente à prossecução dos seus fins estatutários”, estão isentas do pagamento de taxas, 
o que se aplica neste caso ao Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente. 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande analisou a proposta e delibera, ao abrigo da 
alínea a) do n.º 3 do artigo 14.º do Regulamento e Tabela de Taxas do Município da 
Marinha Grande, isentar o Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente do 
pagamento da taxa de utilização da Casa da Cultura Teatro Stephens. 
 
Mais delibera ao abrigo da alínea c) n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento de 
Funcionamento e Utilização da Casa da Cultura – Teatro Stephens, ceder a sua 
utilização no dia 7 de janeiro de 2020 para apresentação da peça de teatro “Auto da 
Índia”, aos alunos de português do 9º ano, assegurando o Município os custos com os 
técnicos de som e luminotecnia e restante pessoal de apoio à sala. 
 
Esta cedência é ainda efetuada nas seguintes condições: 
- A Direção do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente fica responsável pelo 
eventual pagamento de direitos de autor devidos à respetiva Sociedade Portuguesa de 
Autores remetendo ao município a respetiva autorização de modo a que possa ser 
solicitada à IGAC – Inspeção Geral das Atividades Culturais a licença de 
representação; 
 
- A Direção do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente fica responsável pela 

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

 
- A Direção do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente deve garantir o 
cumprimento das obrigações de utilizador previstas no artigo 17.º do Regulamento de 
Funcionamento e Utilização da Casa da Cultura Teatro Stephens. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
41. CASA DA CULTURA TEATRO STEPHENS - PEDIDO DE CEDÊNCIA PARA O DIA 25 
DE JANEIRO DE 2020 – APRESENTAÇÃO DE CD – DUQUES DE QUIBIR 
 
1144 - Presente pedido de Fernando Silva na qualidade de membro da banda marinhense 
Duques de Quibir que através da E/12323/2019 de 20 de novembro, solicita à Câmara 
Municipal a cedência da Casa da Cultura Teatro Stephens para realização do espetáculo de 
apresentação no novo CD da banda que se designa “Duques de Quibir - 30 anos”e pretende 
assinalar os 30 anos do lançamento do álbum "Momentos”. 
 
Presente igualmente a informação técnica I/2473/2019 na qual é feito o enquadramento do 
pedido face à regulamentação aplicável e à programação já aprovada para este equipamento 
cultural. 
 
Considerando que de acordo com n.º s 2 e 3 do artigo 7.º do Regulamento de 
Funcionamento e Utilização da Casa da Cultura Teatro Stephens a programação de  
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atividades desta sala de espetáculos pode incluir eventos propostos e organizados por 
entidades exteriores desde que aprovados pela autarquia. 
 
Considerando que a referida aprovação depende da verificação dos pressupostos referidos 
no n.º 4 do artigo 7.º ou seja “A realização dos eventos propostos por entidades exteriores 
está dependente das caraterísticas e objetivos das ações propostas, do seu interesse 
cultural, cívico ou outro, da capacidade de resposta dos meios técnicos instalados e da 
adaptabilidade do espaço”.  
 
No caso em apreço consideramos que o interesse cultural está acautelado na medida em 
que através da atividade proposta, se prosseguem por um lado fins lúdicos já que o objetivo 
é envolver o público admirador deste grupo musical com mais de 30 anos de existência e 
que se reagrupou muito por influência do Município aquando do desafio para participarem 
nas Festas da Cidade em 2019, e por outro fins culturais, na medida em que o novo CD não 
deixa de ser um marco na produção musical de um grupo local o que obviamente o 
Município valoriza. 
 
Considerando que a cedência da utilização da Casa da Cultura está prevista no 
Regulamento de Funcionamento e Utilização da Casa da Cultura Teatro Stephens 
designadamente nos artigos 5.º, 7.º, 8.º, 12.º a 14.º não havendo motivos que justifiquem o 
seu indeferimento. 
 
Considerando que ao abrigo do artigo 14.º do Regulamento e Tabela de Taxas do Município 
da Marinha Grande apenas estão isentas do pagamento de taxas “As associações de 
bombeiros, as fundações e as associações culturais, desportivas ou recreativas legalmente 
constituídas e sem fins lucrativos, com sede no concelho da Marinha Grande”, o que não 
acontece no caso em apreço.  
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande analisou a proposta e delibera ceder a 
utilização da Casa da Cultura Teatro Stephens no dia 25 de janeiro de 2020, para 
espetáculo a realizar às 21h30, e o respetivo pessoal de apoio à sala, nas seguintes 
condições: 
 
- O Município assegura o pessoal de apoio à sala e a banda representada por 
Fernando Silva fica responsável pelo pagamento de taxa devida pela utilização da 
Casa da Cultura, conforme previsto no artigo 33º n.º 1 do Regulamento e Tabela de 
Taxas do Município da Marinha Grande; 
- A banda representada por Fernando Silva fica responsável pelo pagamento dos 
técnicos de som e luminotecnia; 
- A banda representada por Fernando Silva fica responsável pelo eventual pagamento 
de direitos de autor devidos à respetiva Sociedade Portuguesa de Autores remetendo 
ao município a respetiva autorização de modo a que possa ser solicitada à IGAC – 
Inspeção Geral das Atividades Culturais a licença de representação; 
- A banda representada por Fernando Silva fica responsável pela bilheteira para este 
espetáculo devendo para o efeito mandar elaborar os bilhetes; 
- A banda representada por Fernando Silva deve garantir o cumprimento das 
obrigações de utilizador previstas no artigo 17.º do Regulamento de Funcionamento e 
Utilização da Casa da Cultura Teatro Stephens. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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42. DOAÇÃO DE PEÇA EM CRISTAL DOUBLÉ AZUL LAPIDADA E GRAVADA 
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“Devemos fazer um agradecimento especial à família Belo.” 
 
1145 - Presente informação n.º I/2264/2019 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania e 
carta de doação dos proprietários José Miguel Cruel Belo e seus filhos Luís Miguel de 
Almeida Belo e Pedro Jorge de Almeida Belo, com o registo webdoc E/11430/2019, relativa a 
peça de cristal doublé azul lapidada e gravada com motivos da Via Sacra. 
 
Considerando a importância da obra supra referida para a valorização da coleção do Museu 
do Vidro; 
 
Considerando que a peça tem um valor estimado de 100.000,00€, valorização esta atribuída 
pelos proprietários da peça com base no valor de seguro atualizado, sendo a atribuição 
deste valor uma das condições para a doação da peça. 
 
Considerando que a relevância da peça e que deve ser aceite a doação e integrada no 
acervo do Museu do Vidro para fins exclusivamente museológicos. 
 
Considerando que em caso de extinção do Museu do Vidro, num prazo de 70 anos a contar 
da presente data, a peça deverá ser devolvida à família ou seus descendentes. 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande analisou a proposta e delibera, ao abrigo da 
alínea j) do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual, 
aceitar a doação da peça acima descrita pelo valor de 100.000,00 euros, sob a 
condição supra citada, uma vez que se trata de um bem com interesse artístico e 
museológico para a vocação e objetivos do Museu do Vidro. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
43. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADES DE NATUREZA CULTURAL 
EM 2020 - ALÓÉDAVIEIRA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL-ORGANIZAÇÃO 
DE EVENTOS - CARNAVAL 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 50.770,00 €, pede apoio à Câmara de 43.770,00 €, e 
a atribuição é de 15.000,00€ - Qual o critério? 
Para percebermos bem o ridículo destas decisões politicas, referir que o ano passado, este 
mesmo evento ao ser analisado pela Câmara foi atribuído uma pontuação de 32 pontos e 
recebeu por isso 3.000,00€. Este ano a avaliação baixou para 31,6 pontos, e vai receber 
15.000,00 €. 
Concordamos em pleno com esta e outras candidaturas para apoios aos clubes e 
associações. No entanto, não podemos concordar com a discricionariedade deste 
regulamento que temos. Sem prejuízo para o projeto, pois nem este, nem qualquer outro 
apoio, alguma vez deixou de ser atribuído por responsabilidade dos vereadores do MPM, 
mas porque discordando dos CRITÉRIOS, vamos continuar a abster-nos, com declaração de 
voto, até este executivo permanente decidir alterar os regulamentos que tanto prejudicam as 
associações. 
Abstenção com declaração de voto.” 
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1146 - Presente deliberação, na qual a Câmara Municipal deliberou, 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/10403/2019 515157333 
Alóédavieira-Associação 

Recreativa e Cultural 
Organização de eventos-

Carnaval 2020 
31,6 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/2395/2019, de 26 de novembro, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Alóédavieira-Associação Recreativa e Cultural preenche os requisitos 
previstos no art.º 6.º do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para a 
Organização de eventos-Carnaval 2020. 
 
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, cultura, nos 
termos da alínea e) e 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 n.º 1, do artigo 33.º da Lei nº 75/2013 de 12 
de setembro e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios e 
Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, 
delibera conceder o seguinte apoio financeiro:  
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Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18º e 20º, nº 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato- Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores 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. 
 
 
44. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADES DE NATUREZA CULTURAL 
EM 2019 – ÁREA CULTURAL - BIBLIOTECA DE INSTRUÇÃO E RECREIO DA PRAIA DA 
VIEIRA - ORGANIZAÇÃO DE EVENTO PASSAGEM DE ANO É NA PRAIA DA VIEIRA 
2019/2020 

REGISTO 
 

NIF 
ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/10403/2019 515157333 
Alóédavieira-
Associação 

Recreativa e Cultural 

Organização de 
eventos-Carnaval 

2020 
31,6 pontos 2018/A/168 15.000,00€ 
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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 70.000,00 €, pede apoio à Câmara de 56.000,00 €, e 
a atribuição é de 35.000,00€ - 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.” 
 
1147 - Presente deliberação de 1 de julho de 2019, na qual a Câmara Municipal decidiu, ao 
abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e do n.º 4 e 
6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios 
ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, 
admitir a candidatura abaixo indicada, ficando a mesma selecionada para a fase de definição 
do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas 
da entidade concedente:  
 
Atividade pontual:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/6653/2019 de 
29 de maio de 

2019 
501639969 

Biblioteca de Instrução e 
Recreio  

da Praia da Vieira 

Organização de Evento 
Passagem de ano é na Praia 

da Vieira 2019/2020  
34,1 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/1272/2019 de 03 de dezembro, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Biblioteca de Instrução e Recreio da Praia da Vieira preenche os 
requisitos previstos no art.º 6.º do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, 
para o evento Passagem de ano é na Praia da Vieira 2019/2020. 
  
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 cultura, nos 
termos da alínea e), 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; 
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Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro a 
atribuir;  
 
Considerando que a preparação do processo de atribuição de apoio financeiro esteve 
pendente do cumprimento de anteriores contratos programa celebrados com a entidade, 
estando, na presente data, cumpridas essas obrigações contratuais. 
 
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 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 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/6653/2019 501639969 
Biblioteca de 

Instrução e Recreio  
da Praia da Vieira 

Organização de 
Evento Passagem 
de ano é na Praia 

da Vieira 2019/2020  

34,1 pontos 2018/A/168 35.000,00 
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de um grupo de pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem 
desenvolver funções de particular relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do 
que queremos para o nosso concelho, continuamos a insistir na subjectividade e no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos. 
  
Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não 
temos um regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao 
cumprimento dos mesmos e obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de 
avaliação, garantindo que o acto salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  
  
Por essa razão entendemos abster-nos nesta votação.”  
 

Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
45. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADES DE NATUREZA CULTURAL 
EM 2020 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA INDÚSTRIA VIDREIRA-
COMEMORAÇÕES DO 18 DE JANEIRO DE 1934/2020 
 
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 6.815,00 €, pede apoio à Câmara de 3.000,00 €, e a 
atribuição é de 1.000,00€ - Qual o critério? 
Concordamos em pleno com esta e outras candidaturas para apoios aos clubes e 
associações. No entanto, não podemos concordar com a discricionariedade deste 
regulamento que temos. Sem prejuízo para o projeto, pois nem este, nem qualquer outro 
apoio, alguma vez deixou de ser atribuído por responsabilidade dos vereadores do MPM, 
mas porque discordando dos CRITÉRIOS, vamos continuar a abster-nos, com declaração de 
voto, até este executivo permanente decidir alterar os regulamentos que tanto prejudicam as 
associações. 
Abstenção com declaração de voto.” 
 
1148 - Presente deliberação, na qual a Câmara Municipal decidiu, ao abrigo da alínea u) do 
n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e do n.º 4 e 6 do artigo 13.º, e do 
n.º 4 do artigo 14.º, do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios ou Benefícios a 
Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, admitir a 
candidatura abaixo indicada, ficando a mesma selecionada para a fase de definição do tipo 
de apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas da 
entidade concedente:  
 
Atividade pontual:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/10774/2019 501082832 
Sindicato dos 

Trabalhadores da 
Indústria Vidreira 

Organização das Comemorações 
do 18 de janeiro de 1934, a 
decorrer em janeiro de 2020 

32,6 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/2457/2019, de 27 de novembro, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira preenche os requisitos 
previstos no art.º 6.º do Regulamento, propondo atribuição de apoio financeiro, para a 
Organização das Comemorações do 18 de janeiro de 1934, a decorrer em janeiro de 2020. 
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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 e), 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:  
 

 
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/10774/2019 501082832 
Sindicato dos 

Trabalhadores da 
Indústria Vidreira 

Organização das 
Comemorações do 

18 de janeiro de 
1934, a decorrer em 

janeiro de 2020 

32,6 pontos 2018/A/168 1.000,00€ 
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Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a revisão 
do processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro 
(DSAJAL 1211/17, de 4.08.2017) que alerta para o facto do normativo sobre o qual as 
candidaturas são apreciadas já não está actualizado.  
    
Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada 
associação mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura 
para que seja clara a imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que 
todas as candidaturas admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em 
processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será 
pago o apoio. A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve 
ocorrer antes da realização dos eventos. Naturalmente que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas. 
 
Somos incondicionalmente favoráveis a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. 
Representa a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento 
de um grupo de pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem 
desenvolver funções de particular relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do 
que queremos para o nosso concelho, continuamos a insistir na subjectividade e no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos. 
  
Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não 
temos um regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao 
cumprimento dos mesmos e obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de 
avaliação, garantindo que o acto salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  
  
Por essa razão entendemos abster-nos nesta votação.”  
 

Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  
 
 
46. ADMISSÃO E EXCLUSÃO DE CANDIDATURAS PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIO OU 
BENEFÍCIOS A ENTIDADES DE NATUREZA SOCIAL - ANO DE 2020 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho e os Srs. Vereadores Aurélio Ferreira e Álvaro 
Botas Letra comunicaram o seu impedimento, nos termos do previsto no artigo 69.º, n.º 1, 
alínea a), do Código do Procedimento Administrativo, uma vez que fazem parte dos órgãos 
sociais do Sport Operário Marinhense e da CRPI – Comissão de Reformados e Pensionistas 
e Idosos, respetivamente. 
 
A Sr.ª Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do mencionado 
Código. 
 
 
1149 - Presentes grelhas de classificação e relatórios da Comissão de Apreciação das 
Candidaturas a Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
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Recreativa ou outra, nomeada pelo Despacho n.º 13/2019, de 01 de fevereiro de 2019, da 
Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, relativa às candidaturas a seguir 
mencionadas, nos termos dos artigos 13.º e 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou 
Outra, adiante designado por Regulamento. 
 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO 

E/10389/2019 Social 
CRPI- Comissão de Reformados e 
Pensionistas e Idosos 

60+ 

E/10445/2019 Social Associação Protetora de Animais  
Proteção, Defesa e auxilio de animais 
abandonados/negligenciados 

E/10443/2019-A Social 
PVMG- Projetos de Vida 
Cooperativa Social Cultural e Lúdica 
Senior da M. G 

Intercâmbios Culturais com US 

E/10450/2019 -A Social Associação Crescer e Crer Criação do "Espaço Famílias" 

E/10432/2019 Social Corpo Nacional de escutas 
Remoção de telha fibrocimento e instalação 
de telha sanduiche 

E/10443/2019 -B Social 
PVMG- Projetos de Vida 
Cooperativa Social Cultural e Lúdica 
Senior da M. G 

Conferência: "Cuidadores Informais em 
Portugal- Capacitar para Cuidar 

E/10450/2019 -B Social Associação Crescer e Crer 
Seminário dedicado à temática da 
parentalidade positiva 

E/10450/2019 -C Social Associação Crescer e Crer 
Workshop Conciliação da vida pessoal e 
familiar 

E/10625/2019 Social 
Associação de Dadores Benévolos 
de Sangue- Mª Grande 

Promoção da Dádiva Benévola de sangue 
no concelho da Mª Grande 

E/10644/2019 Social Adeser II 
Salas de Estudo “O Nosso Mundo” e 
“Gabinete Mão Aberta” 

E/10646/2019 Social 
Associação Portuguesa de 
Deficientes 

Plano de Atividades 2020 

E/10645/2019 Social 
Associação Sindical União dos 
Reformados Pensionistas e Idosos 

Almoço de Natal do Reformado 

E/10735/2019 Social Sport Operário Marinhense Feira da Saúde da Marinha Grande 

E/10763/2019 Social Sport Operário Marinhense Autismo Rock’s 

E/10767/2019 Social Sport Operário Marinhense 
Comemorações do Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiência 

E/10768/2019 Social Sport Operário Marinhense 
Comemorações do Dia Internacional do 
Idoso 
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E/10728/2019 Social 
Associação Casa d’ Árvore- 
ABCNATUR 

Projeto Lua Nova- Apoio à 
Maternidade/Paternidade e à 
Amamentação 

E/10937/2019 Social 
Associação Social, Cultural e 
Desportiva de Casal Galego  

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

E/11150/2019 Social Associação Novo Olhar II 
Funcionamento do Centro Sócio-Sanitário 
Porta Azul, Loja Social e Casa 22- Mª 
Grande 

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

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

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

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

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

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

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

 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/10389/2019 Social 
CRPI- Comissão de 
Reformados e Pensionistas e 
Idosos 

60+ 26,5 

E/10445/2019 Social 
Associação Protetora de 
Animais  

Proteção, Defesa e auxilio de animais 
abandonados/negligenciados 

39,1 

E/10443/2019-A Social 
PVMG- Projetos de Vida 
Cooperativa Social Cultural e 
Lúdica Senior da M. G 

Intercâmbios Culturais com US 31,6 

E/10450/2019 -A Social Associação Crescer e Crer Criação do "Espaço Famílias" 27,6 

E/10432/2019 Social Corpo Nacional de escutas 
Remoção de telha fibrocimento e 
instalação de telha sanduiche 

26 

E/10443/2019 -B Social 
PVMG- Projetos de Vida 
Cooperativa Social Cultural e 
Lúdica Senior da M. G 

Conferência: "Cuidadores Informais 
em Portugal- Capacitar para Cuidar 

32,1 

E/10450/2019 -B Social Associação Crescer e Crer 
Seminário dedicado à temática da 
parentalidade positiva 

25,3 
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E/10450/2019 -C Social Associação Crescer e Crer 
Workshop Conciliação da vida 
pessoal e familiar 

25,3 

E/10625/2019 Social 
Associação de Dadores 
Benévolos de Sangue- Mª 
Grande 

Promoção da Dádiva Benévola de 
sangue no concelho da Mª Grande 

34,3 

E/10644/2019 Social Adeser II 
Salas de Estudo “O Nosso Mundo” e 
“Gabinete Mão Aberta” 

29,9 

E/10646/2019 Social 
Associação Portuguesa de 
Deficientes 

Plano de Atividades 2020 31,8 

E/10735/2019 Social Sport Operário Marinhense Feira da Saúde da Marinha Grande 27,5 

E/10763/2019 Social Sport Operário Marinhense Autismo Rock’s 27,5 

E/10767/2019 Social Sport Operário Marinhense 
Comemorações do Dia Internacional 
da Pessoa com Deficiência 

27,5 

E/10768/2019 Social Sport Operário Marinhense 
Comemorações do Dia Internacional 
do Idoso 

27,5 

E/10728/2019 Social 
Associação Casa d’ Árvore- 
ABCNATUR 

Projeto Lua Nova- Apoio à 
Maternidade/Paternidade e à 
Amamentação 

30,4 

E/10937/2019 Social 
Associação Social, Cultural e 
Desportiva de Casal Galego  

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

31,8 

E/11150/2019 Social Associação Novo Olhar II 
Funcionamento do Centro Sócio-
Sanitário Porta Azul, Loja Social e 
Casa 22- Mª Grande 

35,6 

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

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/10645/2019 Social 
Associação Sindical União dos 
Reformados Pensionistas e Idosos 

Almoço de Natal do Reformado 23,3 

 
A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera ao abrigo da alínea u) e o) do n.º 1 
do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual, e do n.º 4 e 6 do 
artigo 13.º e ainda do n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa 
ou Outra, admitir as candidaturas acima referidas, ficando as mesmas selecionadas 
para a fase de definição do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das 
disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente. 
 
Mais delibera, excluir a candidatura acima referida determinando a realização de 
audiência prévia escrita dos interessados, conforme previsto nos artigos 121.º e 122.º 
do CPA - Código de Procedimento Administrativo. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 3 votos a favor e 1 abstenção da Sr.ª 
Vereadora do MpM, Ana Alves Monteiro, que profeririu 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. 
 
 
 
47. ATUALIZAÇÃO BIENAL DO VALOR DA RENDA DA INQUILINA DA ATUAL FRAÇÃO 
SITA NA RUA BAIRRO DO CAMARNAL, N.º44 - MARINHA GRANDE 
 
1150 - Presente informação n.º 2500 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada 
de 02 de dezembro de 2019, a dar conta da necessidade de proceder à revisão 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.  
 
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.º3 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, 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 
atualização do valor da renda da inquilina residente na fração identificada em epígrafe, 
sendo o valor a aplicar o constante do quadro seguinte: 
 

MORADOR CASA DATA 
CONTRATO 

RENDA/19 
(dezembro) 

RENDA/20 
(fevereiro) 

 
Rua Bairro do Camarnal 

 
44 

 
13/05/2015 

 
11,22€ 

 
28,56€ 

 

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 fevereiro de 2020.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
48. TRANSFERÊNCIA HABITACIONAL DO INQUILINO DA ATUAL FRAÇÃO SITA NA 
AVENIDA DA LIBERDADE BLOCO 7 4,º DRT, PARA A FRAÇÃO SITA NA PRACETA DA 
LIBERDADE, BLOCO 7, 3.º ESQ CASAL DE MALTA – MARINHA GRANDE, POR 
MOTIVOS DE ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR E FALTA DE 
CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE 
 
1151 - Presente informação n.º 2485 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada 
de 29 de novembro de 2019, a propor a transferência habitacional do arrendatário em causa,  
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por motivos de alteração na composição do agregado familiar e falta de condições de 
habitabilidade do atual locado onde reside. 
 
Considerando que nos termos das alíneas 1) e 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 a alteração da composição do agregado familiar e 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 Praceta da Liberdade, 
Bloco 7, 3.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 7, 3.º Esquerdo, da Praceta da Liberdade - 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, 4.º Dto, na Avenida da 
Liberdade, para a fração correspondente ao fogo sito na Rua Professor Melo Vieira, 
Bloco 7, 3.º Esquerdo. 
 
Mais delibera aprovar a presente minuta de contrato de arrendamento. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
49. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADES DE NATUREZA SOCIAL EM 
2020 - ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL DA REGIÃO 
MG - SALAS DE ESTUDO “O NOSSO MUNDO” E “GABINETE MÃO ABERTA” 
 
1152 - Presente deliberação, na qual a Câmara Municipal deliberou, 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 Anual:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/10644/2019  505933870 
ADESER II- Associação para 
desenvolvimento Económico 
e Social da Marinha Grande 

Funcionamento das Salas de 
Estudo “O Nosso Mundo” e 
“Gabinete Mão Aberta” 2020 

29,9 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/2435/2019, de 25 de novembro, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade ADESER II- Associação para Desenvolvimento Económico e Social da 
Marinha Grande preenche os requisitos previstos no art.º 6.º do Regulamento, propondo a 
atribuição de apoio financeiro, para o Funcionamento das Salas de Estudo “O Nosso Mundo” 
e “Gabinete Mão Aberta”.  
 
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 ação social e 
promoção do desenvolvimento, nos termos da alínea h) e m), do n.º 2, do artigo 23.º, da Lei 
n.º 75/2013 de 12 de setembro na sua redação atual, que conferem à Câmara Municipal da 
Marinha Grande a competência para apoiar as atividades de natureza social, cultural, 
desportiva, recreativa e outras de interesse municipal, bem como para deliberar sobre as 
formas de apoio a entidades legalmente existentes nos termos das alíneas u), do n.º 1, do 
artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/89; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de Atividades 
Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro a 
atribuir;  
 
Atendendo a que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária 
e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da Marinha 
Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea u) do n.º 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/10644/2019  505933870 

ADESER II- 
Associação para 
desenvolvimento 

Económico e Social 
da Marinha Grande 

Funcionamento das 
Salas de Estudo “O 

Nosso Mundo” e 
“Gabinete Mão 
Aberta” 2020 

29,9 pontos 2018/A/89 38.000,00€ 
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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, 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. 
 
 
50. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADES DE NATUREZA SOCIAL EM 
2020- ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA DE CASAL GALEGO- APOIO 
SOCIAL- SAD/C.DIA E CENTRO DE CONVÍVIO 
 
1153 - Presente deliberação, na qual a Câmara Municipal deliberou, ao abrigo da alínea u) 
do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e do n.º 4 e 6 do artigo 13.º, e 
do n.º 4 do artigo 14.º, do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios ou Benefícios a  
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Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, admitir a 
candidatura abaixo indicada, ficando a mesma selecionada para a fase de definição do tipo 
de apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas da 
entidade concedente:  
 
Atividade Anual 
  

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/10937/2019 501540563 
Associação Social, Cultural e 
Desportiva de Casal Galego 

Apoio Social- SAD/ C. Dia e 
Centro de Convívio - 2020 

 
31,8 Pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/2438/2019, de 25 de novembro, 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 o Apoio Social- SAD/ C. Dia e Centro de Convívio. 
 
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 ação social e 
promoção do desenvolvimento, nos termos da alínea h) e m), do n.º 2, do artigo 23.º, da Lei 
n.º 75/2013 de 12 de setembro na sua redação atual, que conferem à Câmara Municipal da 
Marinha Grande a competência para apoiar as atividades de natureza social, cultural, 
desportiva, recreativa e outras de interesse municipal, bem como para deliberar sobre as 
formas de apoio a entidades legalmente existentes nos termos das alíneas u), do n.º 1, do 
artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/89; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de Atividades 
Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro a 
atribuir;  
 
Atendendo a que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária 
e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da Marinha 
Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea u) do nº 1, do 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, 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 NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/10937/2019 501540563 
Associação Social, 

Cultural e Desportiva 
de Casal Galego, 

Apoio Social- SAD/ 
C. Dia e Centro de 

Convívio - 2020 
31,8 pontos 2018/A/89 22.000,00€ 
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51. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADES DE NATUREZA SOCIAL EM 
2019 - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES- PLANO DE ATIVIDADES 2019 
 
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 20.000,00 €, pede apoio à Câmara de 14.000,00 €, e 
a atribuição é de 2.000,00€ - Qual o critério? 
Concordamos em pleno com esta e outras candidaturas para apoios aos clubes e 
associações. No entanto, não podemos concordar com a discricionariedade deste 
regulamento que temos. Sem prejuízo para o projeto, pois nem este, nem qualquer outro 
apoio, alguma vez deixou de ser atribuído por responsabilidade dos vereadores do MPM, 
mas porque discordando dos CRITÉRIOS, vamos continuar a abster-nos, com declaração de 
voto, até este executivo permanente decidir alterar os regulamentos que tanto prejudicam as 
associações. 
Abstenção com declaração de voto.” 
 
1154 - Presente deliberação de 22 de abril de 2019, na qual a Câmara Municipal decidiu, ao 
abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e do n.º 4 e 
6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios 
ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, 
admitir a candidatura abaixo indicada, ficando a mesma selecionada para a fase de definição 
do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas 
da entidade concedente:  
 
Atividade pontual:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/8921/2018  501129430 
 Associação Portuguesa de 

Deficientes 
Plano de atividades 2019. 37,1 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/1066/2019, de 3 de dezembro, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Associação Portuguesa de Deficientes preenche os requisitos previstos no 
art.º 6.º do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para o Plano de 
Atividades 2019. 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 ação social e 
promoção do desenvolvimento, nos termos das alíneas h) e m) 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;  
 
Considerando que a preparação do processo de atribuição de apoio financeiro esteve 
pendente do cumprimento de anteriores contratos programa celebrados com a entidade, 
estando, na presente data, cumpridas essas obrigações contratuais; 
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Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/89; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de Atividades 
Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro a 
atribuir;  
 
Atendendo a que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária 
e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da Marinha 
Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea o) do nº 1, do 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. 
 

 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/8921/2018  501129430 
 Associação 

Portuguesa de 
Deficientes 

Plano de 
atividades 2019. 

37,1 pontos 2018/A/89 2.000,00€ 
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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. 
 
 
52. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADES DE NATUREZA SOCIAL EM 
2019- APD - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES- DESPORTO PARA 
TODOS. 
 
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 4.620,00 €, pede apoio à Câmara de 2.620,00 €, e a 
atribuição é de 2.000,00€ - Qual o critério? 
Concordamos em pleno com esta e outras candidaturas para apoios aos clubes e 
associações. No entanto, não podemos concordar com a discricionariedade deste 
regulamento que temos. Sem prejuízo para o projeto, pois nem este, nem qualquer outro 
apoio, alguma vez deixou de ser atribuído por responsabilidade dos vereadores do MPM, 
mas porque discordando dos CRITÉRIOS, vamos continuar a abster-nos, com declaração de 
voto, até este executivo permanente decidir alterar os regulamentos que tanto prejudicam as 
associações. 
Abstenção com declaração de voto.” 
 
1155 - 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, na redação 
atual, e do n.º 4 e 6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do Regulamento Municipal de 
Atribuição de Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou Outra, admitir a candidatura abaixo indicada, ficando a mesma selecionada 
para a fase de definição do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das 
disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente:  
 
Atividade Anual:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/8919/2018  501129430 
 Associação Portuguesa 

de Deficientes 
Desporto para todos 31,3 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/1787/2019, de 03 de dezembro, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Associação Portuguesa de Deficientes preenche os requisitos previstos no  
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art.º 6.º do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para o Programa 
Desporto para todos. 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 ação social e 
promoção do desenvolvimento, nos termos da alínea h e m), 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; 
 
Considerando que a preparação do processo de atribuição de apoio financeiro esteve 
pendente do cumprimento de anteriores contratos programa celebrados com a entidade, 
estando, na presente data, cumpridas essas obrigações contratuais; 
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/89; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de Atividades 
Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro a 
atribuir;  
 
Atendendo a que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária 
e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da Marinha 
Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea u) do nº 1, do 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, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/8919/2018  501129430 
 Associação 

Portuguesa de 
Deficientes 

Desporto para todos 31,3 pontos 2018/A/89 2.000,00€ 
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“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
  
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a revisão 
do processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro 
(DSAJAL 1211/17, de 4.08.2017) que alerta para o facto do normativo sobre o qual as 
candidaturas são apreciadas já não está actualizado.  
    
Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada 
associação mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura 
para que seja clara a imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que 
todas as candidaturas admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em 
processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será 
pago o apoio. A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve 
ocorrer antes da realização dos eventos. Naturalmente que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas. 
 
Somos incondicionalmente favoráveis a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. 
Representa a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento 
de um grupo de pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem 
desenvolver funções de particular relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do 
que queremos para o nosso concelho, continuamos a insistir na subjectividade e no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos. 
  
Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não 
temos um regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao 
cumprimento dos mesmos e obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de 
avaliação, garantindo que o acto salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  
  
Por essa razão entendemos abster-nos nesta votação.”  
 

Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
ATIVIDADE FÍSICA 
 
 

53. PROGRAMA DE FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE FÍSICA PARA A 3.ª IDADE. 
ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NO ANO DE 2019 - INDUSTRIAL DESPORTIVO 
VIEIRENSE 
 
1156 - Presente Programa de Funcionamento da Atividade Física para a 3.ª Idade no ano 
de 2019, aprovado através de deliberação de câmara municipal de 28 de maio de 2018; 
 
Presente a candidatura apresentada pela seguinte entidade: 
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ENTIDADE NIF DATA DE ENTRADA 

Industrial Desportivo Vieirense 501 254 242 04 fevereiro de 2019 

 
Considerando que com este programa, promovido pelo Município da Marinha Grande, se 
pretende alcançar, para além dos benefícios fisiológicos identificados, melhorias ao nível 
da autoestima, autonomia, qualidade de vida, diminuição da ansiedade, stress e solidão 
das pessoas idosas do concelho da Marinha Grande. 
 
Considerando que o programa de Promoção da Atividade Física para a 3.ª Idade tem vindo 
a ser realizado desde 2006 pelo Município da Marinha Grande, em parceria com algumas 
entidades do concelho. 
 
Considerando que as atividades têm vindo a ser desenvolvidas, desde essa altura, por 
parte de um conjunto de associações do concelho da Marinha Grande, com uma 
distribuição geográfica alargada, tendo estas fidelizado uma parte do público-alvo. 
 
Considerando que as associações estão a dar continuidade a um programa que tem sido 
incentivado pelo Município da Marinha Grande, comprovando-se que o mesmo teve 
continuidade desde janeiro de 2019, na expetativa de receberem o apoio financeiro 
necessário à sua realização. 
 
Considerando que a entidade acima identificada só na presente data é que possui as 
condições de beneficiar de apoio financeiro. 
 
Considerando que apesar do atraso verificado ser imputado à entidade as atividades estão 
a ser realizadas desde início do ano de 2019 e que acarretam custos. 
 
Considerando que o valor do apoio proposto de 1.840,00€ (mil oitocentos e quarenta 
euros), resulta da aplicação da cláusula 8.ª do Programa de Funcionamento da Atividade 
Física para a 3.ª Idade, para um total de 46 participantes. 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e delibera, 
ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, publicado na Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual, a 
atribuição de um apoio financeiro à entidade abaixo designada, nos seguintes 
termos: 
 

ENTIDADE NIF VALOR 

Industrial Desportivo Vieirense 501 254 242 1.840,00€ 

 
A verba está prevista em Plano de Atividades Municipais na ação 2018/A/91 
 
A Câmara Municipal delibera ainda aprovar a nova minuta de contrato em anexo, a 
celebrar com a entidade beneficiária, que estabelece os termos desta parceria. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
54. ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO E APROVAÇÃO DO CONTRATO PROGRAMA 
DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020 - INDUSTRIAL 
DESPORTIVO VIEIRENSE 
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1157 - 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.  
 
Considerando que o Industrial Desportivo Vieirense apresentou a respetiva candidatura ao 
apoio financeiro para o desenvolvimento de um Programa de Desenvolvimento Desportivo 
para a modalidade de futebol, atletismo, natação e 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.  
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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 a Autoridade Tributária.  
 
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 

INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE 501254242 17.804,00€ 

 
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  
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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. 
 
 
55. ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO E APROVAÇÃO DO CONTRATO PROGRAMA 
DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020 - EAS - 
ACADEMIA FUTEBOL MARINHA GRANDE 
 
1158 - 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.  
 
Considerando que o EAS Academia de Futebol da Marinha Grande apresentou a respetiva 
candidatura ao apoio financeiro para o desenvolvimento de um Programa de 
Desenvolvimento Desportivo para a modalidade de futebol na época 2019/2020, em anexo.  
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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 a Autoridade Tributária.  
 
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 

EAS - ACADEMIA FUTEBOL MARINHA GRANDE 509495281 5.800,00€ 

 
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. 
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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. 
 
 
56. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADES DE NATUREZA 
DESPORTIVA 2019 - ATLETICO CLUBE MARINHENSE - “VEDAÇÃO - CAMPOS DE FUT 
7” 
 
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 4.750,00 €, pede apoio à Câmara de 4.750,00 €, e a 
atribuição é de 2.200,00€ - 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.” 
  
1159 - Presente deliberação de 15 de julho de 2019, na qual a Câmara Municipal deliberou, 
ao abrigo da alínea o) 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/11078/2018 501224254 Atlético Clube Marinhense Vedação - Campos de Fut. 7 26,5 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/2470/2019, da Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta fase, a entidade  
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Atlético Clube Marinhense preenche os requisitos previstos no art.º 6.º do Regulamento, 
propondo a atribuição de apoio financeiro, para a “Vedação - Campos de Fut. 7”. 
 
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 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 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.  
 
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/11078/2018 501224254 
Atlético Clube 
Marinhense 

Vedação - Campos 
de Fut. 7 

26,5 pontos 2018/A/188 2.200,00€ 
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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. 
 
 
57. CONTRATO PROGRAMA DE PATROCÍNIO DESPORTIVO – SPORTING CLUBE 
MARINHENSE 
 
Presente a seguinte proposta: 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente pedido de apoio financeiro do Sporting Clube Marinhense, com vista à colocação de 
publicidade estática no Pavilhão da Embra e à colocação de publicidade nos equipamentos das 
equipas seniores de Hóquei em Patins e Basquetebol, para as épocas desportivas de 2019/2020 e 
2020/2021. 
 
Considerando que o Sporting Clube Marinhense, nas modalidades de Hóquei em Patins e Basquetebol, 
seniores masculinos, competem atualmente na 2.ª Divisão Nacional, promovendo o nome da Marinha 
Grande a nível nacional, e prestigiando o concelho numa competição desportiva de elevado mérito. 
 
Considerando que a inserção de publicidade nas camisolas das equipas seniores masculina de Hóquei 
em Patins, Basquetebol, é uma opção que trará visibilidade, com elevado retorno para o concelho, 
sendo um veículo de promoção desportiva e de desenvolvimento turístico. 
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Considerando que a inserção de publicidade estática no Pavilhão da Embra permitirá aumentar a 
visibilidade institucional da Marinha Grande, quer em termos desportivos, quer em termos turísticos, 
numa infraestrutura que não pertence ao Município. 
 
Considerando que o artigo 7.º do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios ou Benefícios a 
Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, é omisso na modalidade de 
apoio proposto, nomeadamente em matéria de publicidade institucional.  
 
Considerando que o artigo 27.º do Regulamento determina que “os casos omissos no presente 
regulamento são decididos pela Câmara Municipal da Marinha Grande”; 
 
Considerando o reconhecido mérito do trabalho desenvolvido pelo Sporting Clube Marinhense em prol 
do desporto em geral e em prol da divulgação da Marinha Grande. 
 
Considerando que importa garantir a promoção do concelho, através da disponibilização de espaço 
destinado à publicidade institucional do Município, nas camisolas ou outras formas de divulgação 
utilizadas pelas equipas seniores de Hóquei em Patins e Basquetebol, que participam na 2.ª Divisão do 
Campeonato de Portugal. 
 
Considerando que as atribuições do Município da Marinha Grande nos domínios do desporto e 
promoção do desenvolvimento nos termos das alíneas f) e m) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013 
de 12 de setembro, na sua redação atual, 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 rubrica orçamental na ação 2018/A/189. 
 
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 a Autoridade Tributária. 
 
A Câmara Municipal apreciou e delibera conceder ao abrigo da competência conferida pela 
alínea u) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual e nos 
termos do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios ou Benefícios a Entidades de 
Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, o seguinte apoio financeiro: 
 

ENTIDADE OBJETIVO NIF AÇÃO MONTANTE 

Sporting Clube 
Marinhense  

Inserção de publicidade nas camisolas das 
equipas seniores masculinas de Hóquei em 

Patins e Basquetebol. 
Colocação de publicidade fixa no Pavilhão 

Desportivo da Embra. 

501150544 2018/A/189 
50.000,00€ 

sujeito a IVA à taxa 
legal em vigor 

 
Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18.º e n.º 1 do artigo 20.º do 
Regulamento, aprovar a minuta do contrato-programa em anexo, a celebrar com a entidade 
beneficiária. 

 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
A proposta é de patrocinar as camisolas das equipas seniores e publicidade estática no 
pavilhão, com o objetivo de promover a Marinha Grande a nível nacional e internacional. 
Para que tal aconteça é fundamental que a marca Marinha Grande seja diferenciadora, que 
efetivamente transmita o ADN da nossa terra. Colocar um símbolo de corações invertidos, 
que lembra dentes ou narizes, semelhante ao existente noutras terras não é diferenciador e 
não vai transmitir aos portugueses e estrangeiros aquilo que efetivamente somos na Marinha 
Grande. 
Assim, proponho que na publicidade das camisolas e estática no pavilhão tenha a marca 
indelével que nos diferencia, ou seja, uma mensagem única a nível nacional, como exemplo:  
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ENGENHARIA & DESIGN, TECNOLOGIA, INOVAÇAO, EMPREENDEDORISMO. Esta 
proposta deve ser discutida e votada pelo executivo. 
Isto na senda de outras equipas, como exemplo “Cidade dos Templários”, “Capital do 
Móvel”.” 
  
Face às dúvidas relativamente à fundamentação legal do proposto, e com a 
concordância de todos, a Sr.ª Presidente retirou o processo. 
 
 
58. CONTRATO PROGRAMA DE PATROCÍNIO DESPORTIVO – ATLÉTICO CLUBE 
MARINHENSE 
 
Presente a seguinte proposta: 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente pedido de apoio financeiro do Atlético Clube Marinhense, com vista à colocação de 
publicidade na frente dos equipamentos da equipa sénior de futebol. 
 
Considerando que o Atlético Clube Marinhense, na modalidade de Futebol, seniores masculinos, 
compete atualmente no Campeonato de Portugal, promovendo o nome da Marinha Grande a nível 
nacional, e prestigiando o concelho numa competição desportiva de elevado mérito. 
 
Considerando que, pela via competitiva na realização de jogos, existirá a possibilidade de ocorrerem 
jogos com transmissão televisiva, como já se tem verificado, alavancando o nome da Marinha Grande 
para todo o país. 
 
Considerando que a inserção de publicidade nas camisolas da equipa sénior masculina de Futebol, é 
uma opção que trará visibilidade, com elevado retorno para o concelho, sendo um veículo de promoção 
desportiva e de desenvolvimento turístico. 
 
Considerando que o artigo 7.º do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios ou Benefícios a 
Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, é omisso na modalidade de 
apoio proposto, nomeadamente em matéria de publicidade institucional.  
 
Considerando que o artigo 27.º do Regulamento determina que “os casos omissos no presente 
regulamento são decididos pela Câmara Municipal da Marinha Grande”; 

 
Considerando o reconhecido mérito do trabalho desenvolvido pelo Atlético Clube Marinhense em prol 
do desporto em geral e em prol da divulgação da Marinha Grande, premiado pela participação no 
Campeonato de Portugal; 
 
Considerando que importa garantir a promoção do concelho, através da disponibilização de espaço 
destinado à publicidade institucional do Município, nas camisolas ou outras formas de divulgação 
utilizadas pela equipa de Futebol que participa no Campeonato de Portugal. 
 
Considerando que as atribuições do Município da Marinha Grande nos domínios do desporto e 
promoção do desenvolvimento nos termos das alíneas f) e m) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013 
de 12 de setembro, na sua redação atual, 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 rubrica orçamental na ação 2018/A/189. 
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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 a Autoridade Tributária. 
 
A Câmara Municipal apreciou e delibera conceder ao abrigo da competência conferida pela 
alínea u) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual e nos 
termos do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios ou Benefícios a Entidades de 
Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, o seguinte apoio financeiro: 
 

ENTIDADE OBJETIVO NIF AÇÃO MONTANTE 

Atlético Clube 
Marinhense 

Inserção de publicidade nas 
camisolas de Futebol Equipa Sénior 

501224254 2018/A/189 
15.000,00€ 

sujeito a IVA à taxa legal em vigor 

 
Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18.º e n.º 1 do artigo 20.º do 
Regulamento, aprovar a minuta do contrato-programa em anexo, a celebrar com a entidade 
beneficiária. 

 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
A proposta é de patrocinar as camisolas das equipas seniores e publicidade estática no 
pavilhão, com o objetivo de promover a Marinha Grande a nível nacional e internacional. 
Para que tal aconteça é fundamental que a marca Marinha Grande seja diferenciadora, que 
efetivamente transmita o ADN da nossa terra. Colocar um símbolo de corações invertidos, 
que lembra dentes ou narizes, semelhante ao existente noutras terras não é diferenciador e 
não vai transmitir aos portugueses e estrangeiros aquilo que efetivamente somos na Marinha 
Grande. 
Assim, proponho que na publicidade das camisolas e estática no pavilhão tenha a marca 
indelével que nos diferencia, ou seja, uma mensagem única a nível nacional, como exemplo: 
ENGENHARIA & DESIGN, TECNOLOGIA, INOVAÇAO, EMPREENDEDORISMO. Esta 
proposta deve ser discutida e votada pelo executivo 
Isto na senda de outras equipas, como exemplo “Cidade dos Templários”, “Capital do 
Móvel”.” 
 
Face às dúvidas relativamente à fundamentação legal do proposto, e com a 
concordância de todos, a Sr.ª Presidente retirou o processo. 
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

 
 
59. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO - DANO EM VIATURA AUTOMÓVEL – RUA DOS 
BENTOS, AMIEIRA - EXECUÇÃO DE EMPREITADA - PROJETO DE INDEFERIMENTO - 
AUDIÊNCIA PRÉVIA 
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“Foi um acidente em 18/1/2018. Porquê tanto tempo para tomar uma decisão? 
O despacho da chefe de div jurídica foi em 5/9/2019 (20 meses depois de receberem queixa 
do munícipe) para emitir parecer técnico. 
O munícipe foi enviando emails a pedir uma resposta definitiva e esclarecedora.”  
 
1160 - Presente requerimento recebido nesta Câmara Municipal em 18-01-2018, assinado 
por Carlos Alberto Areia Gaspar Charters, residente na Rua Manuel Gaspar Ribeiro, n.º 94, 
Barreiros, Amor, no qual reclama do Município o pagamento de indemnização pelos danos  
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sofridos na sua viatura automóvel, quando no dia 11-01-2018, cerca das 18H00, circulava na 
Rua dos Bentos, Amieira, freguesia e concelho de Marinha Grande, que se encontrava em 
obras de execução da “Rede de saneamento de águas residuais domésticas da Amieira e 
Charneca da Amieira - Fase 4 - Concurso Público n.º 19/2017”. 
 
Presente Informação jurídica n.º I/2425/2019-FO, de 22-11-2019, na qual se apreciam os 
factos invocados e as provas produzidas, e se conclui que não se encontram verificados 
todos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das pessoas coletivas 
públicas no domínio dos atos de gestão pública, por incumprimento de deveres de vigilância 
e de sinalização daquela via que fariam impender sobre o Município da Marinha Grande o 
dever de indemnizar o requerente, desde logo o primeiro dos seus requisitos - a existência 
de um facto ilícito, por ação ou omissão, imputável ao município, exigido pelo n.º 1 dos 
artigos 7.º e 9.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, na sua redação mais atual. 
 
A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de 
direito constantes da citada informação n.º I/2425/2019 - FO, que fica anexa à presente 
ata (Anexo 1) e que aqui se dá por integralmente reproduzida, delibera notificar o 
requerente Carlos Alberto Areia Gaspar Charters, do presente projecto de decisão final 
de indeferimento do seu pedido, concedendo-lhe o prazo de 10 dias úteis a contar do 
recebimento da notificação, para dizer por escrito, o que se lhe oferecer sobre o 
mesmo, nos termos do previsto nos artigos 121.º e 122.º do CPA-Código do 
Procedimento Administrativo. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
60. DANOS EM VIATURA AUTOMÓVEL - BURACO NA RUA DA COVINA - 
CONCORRÊNCIA DE CULPAS - AUDIÊNCIA PRÉVIA - FALTA DE ALEGAÇÕES - 
DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO 
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“É um exemplo em que se comprova que havia um buraco na rua, que foi o responsável por 
danificar o pneu, logo a responsabilidade é da Câmara que não tinha a estrada reparada. 
O parecer técnico afirma que o condutor devia ter adotado uma velocidade moderada, não 
sei como se fez esta avaliação. 
A proposta é de dividir as despesas, aceitamos o parecer jurídico e sobretudo realçamos o 
facto de ter valido a pena, em junho do ano passado quando este processo veio a reunião 
com a proposta de decisão que a responsabilidade era da totalidade do munícipe, termo-nos 
insurgido, e deste modo a Câmara ter assumido parte da responsabilidade.” 
 
1161 - Presente requerimento apresentado em 09.05.2018, de Celso Pereira Rama, no qual 
requer o ressarcimento do valor da reparação dos danos causados no seu veículo 
automóvel, com a matrícula 51-CQ-35, por um buraco existente na Rua da Covina, desta 
cidade, no dia 14.04.2018, pelas 20h15m. 
Presente informação da então DISU - Divisão de Infraestruturas e Serviços Urbanos, que 
analisou o pedido e se pronunciou sobre o mesmo e sobre as anomalias reportadas. 
 
Presente participação de acidente, enviada pela P.S.P. - Esquadra da Marinha Grande, 
rececionada nesta Câmara Municipal em 27.04.2018. 
 
Presente informação jurídica n.º I/1946/2019, de 27.09.2019, na qual se apreciaram os factos 
invocados bem como as provas produzidas, e se conclui: 
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“Entendemos que o facto que atuou como condição do dano não foi unicamente o 
comportamento omissivo do Município da Marinha Grande no âmbito dos seus deveres de 
vigilância e de sinalização dos perigos decorrentes da existência do buraco, tendo-o sido 
igualmente o comportamento do próprio condutor do veículo que não adequou as 
características da sua condução ao troço da via em causa que, como se comprovou, permitia 
que o embate no buraco tivesse sido evitado em condições de segurança e sem qualquer 
dano.”. 
 “... tivesse o requerente cumprido o dever de adotar uma condução prudente e uma 
velocidade especialmente moderada, oportunamente e em segurança, ter-se-ia desviado do 
buraco em causa.”. 
E ainda que “...os danos não foram, unicamente, causados pelo comportamento omissivo do 
Município, tendo para estes igualmente contribuído o comportamento do condutor. 
Consequentemente há que atender ao disposto no artigo 4º da já identificada Lei n.º 
67/2007,de 31/12, nos termos do qual “Quando o comportamento culposo do lesado tenha 
concorrido para a produção ou agravamento dos danos causados (....) cabe ao tribunal 
determinar, com base na gravidade das culpas de ambas as partes e nas consequências que 
delas tenham resultado, se a indemnização deve ser totalmente concedida, reduzida ou 
mesmo excluída”. 
Tratando-se de um caso de concorrência de culpas e conforme se concluiu no parecer da 
CCDRC-Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, rececionado 
nesta Câmara Municipal 12.07.2019 (E/7814/2019), cabe ao órgão decisor - a Câmara 
Municipal - avaliar todas as circunstâncias da produção do dano supra expostas e, em face 
das mesmas, determinar a gravidade e proporção (percentagem) das culpas de cada uma 
das partes envolvidas - do Município e do condutor - sendo essa proporção que permitirá, 
então, fixar o “quantum” da indemnização do requerente, face ao valor comprovado dos 
danos, computados em 168,50€, com IVA incluído.”. 
 
Presente deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 14.10.2019 que 
determinou a realização de audiância prévia do lesado sobre o projeto de decisão de fixação 
da gravidade das culpas na produção dos danos em 50% para o Município e em 50% para o 
condutor. 
 
Presente notificação da informação jurídica n.º 1946/2019, de 27.09.2019 e da deliberação 
camarária de 14.10.2019, efetuada ao requerente através do ofício n.º 3139/2019 que lhe 
fixou o prazo de 10 dias úteis para dizer o que se lhe oferecesse sobre o assunto. 
 
Presente informação jurídica n.º 2515/2019, de 04.12.2019 que reporta a ausência do 
conhecimento de alegações a apresentar em sede de audiência prévia por parte do 
requerente, após terminus do prazo para o efeito.   
 
A Câmara Municipal apreciou e mantendo-se os fundamentos de facto e de direito 
constantes da citada informação n.º I/1946/2019, delibera fixar a gravidade das culpas 
na produção dos danos reclamados por Celso Pereira Rama, contribuinte n.º 209 230 
630, em 50% para o Município e 50% para o proprietário e condutor do veículo 
automóvel e, em consequência, fixar a indemnização no valor de 84,25€ (oitenta e 
quatro euros e vinte cinco cêntimos), nos termos do disposto no art.º 4.º da Lei n.º 
67/2007, de 31 de dezembro, na redação atual.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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61. DANOS EM VIATURA AUTOMÓVEL - BURACO NA RUA MANUEL FRANCISCO, 
BOAVISTA - CONCORRÊNCIA DE CULPAS - AUDIÊNCIA PRÉVIA - AUSÊNCIA DE 
ALEGAÇÕES - DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO 
 
1162 - Presente requerimento apresentado em 14.03.2018, de Joana Ferreira Romão, no 
qual requer o ressarcimento do valor da reparação dos danos causados no seu veículo 
automóvel, com a matrícula 07-IU-43, por um buraco existente na Rua Manuel Francisco, 
Boavista, no dia 26.10.2017, pelas 15h35m. 
 
Presente informação da então DISU - Divisão de Infraestruturas e Serviços Urbanos que 
analisou o pedido e se pronunciou sobre o mesmo e sobre as anomalias reportadas. 
 
Presente participação de acidente, enviada pela P.S.P. - Esquadra da Marinha Grande, 
rececionada nesta Câmara Municipal em 09.11.2017. 
 
Presente informação jurídica n.º I/1945/2019, de 27.09.2019, na qual se apreciaram os factos 
invocados bem como as provas produzidas, e se conclui: 
“Entendemos que o facto que atuou como condição do dano não foi unicamente o 
comportamento omissivo do Município da Marinha Grande no âmbito dos seus deveres de 
vigilância e de sinalização dos perigos decorrentes da existência do buraco, tendo-o sido 
igualmente o comportamento da própria condutora do veículo que não adequou as 
características da sua condução às características do troço da via em causa que, como se 
comprovou, permitia que o embate no buraco tivesse sido evitado em condições de 
segurança. 
Face aos factos enumerados e ao direito aplicável, expostos nesta informação, conclui-se 
que tivesse a requerente cumprido o dever de adotar uma condução prudente e atenta e 
uma velocidade especialmente moderada, como impõe o Código da Estrada, oportunamente 
e em segurança, ter-se-ia desviado do buraco em causa, sem quaisquer danos no veículo. 
Conclui-se ainda que os danos não foram, unicamente, causados pelo comportamento 
omissivo do Município, tendo para estes igualmente contribuído o comportamento da 
condutora na condução do seu veículo automóvel. 
Consequentemente há que atender ao disposto no artigo 4º da já identificada Lei n.º 
67/2007,de 31/12, nos termos do qual “Quando o comportamento culposo do lesado tenha 
concorrido para a produção ou agravamento dos danos causados (....) cabe ao tribunal 
determinar, com base na gravidade das culpas de ambas as partes e nas consequências que 
delas tenham resultado, se a indemnização deve ser totalmente concedida, reduzida ou 
mesmo excluída.”       
Tratando-se de um caso de concorrência de culpas e conforme se concluiu no parecer da 
CCDRC-Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, recebido em 
12-07-2019 (E/7814/2019), cabe ao órgão decisor - a Câmara Municipal - avaliar todas as 
circunstâncias da produção do dano supra expostas e, em face das mesmas, determinar a 
gravidade e proporção (percentagem) das culpas de cada uma das partes envolvidas - do 
Município e da condutora - sendo essa proporção que permitirá, então, fixar o “quantum” da 
indemnização da requerente, face ao valor comprovado dos danos, orçamentados em 
287,08€, com IVA incluído.”. 
 
Presente deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 14.10.2019 que 
determinou a realização de audiência prévia da lesada sobre o projeto de decisão de fixação 
da gravidade das culpas na produção dos danos em 50% para o Município e em 50% para a 
condutora. 
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Presente notificação da informação jurídica n.º 1945/2019, de 27.09.2019 e da deliberação 
camarária de 14.10.2019, efetuada à requerente através do ofício n.º 3140/2019 que lhe 
fixou o prazo de 10 dias úteis para dizer o que se lhe oferecesse sobre o assunto. 
 
Presente informação jurídica n.º 2516/2019, de 04.12.2019 que reporta a ausência do 
conhecimento de alegações a apresentar em sede de audiência prévia por parte da 
requerente, após terminus do prazo para o efeito.   
 
A Câmara Municipal apreciou e mantendo-se os fundamentos de facto e de direito 
constantes da citada informação n.º I/1945/2019, delibera fixar a gravidade das culpas 
na produção dos danos reclamados por Joana Ferreira Romão, contribuinte n.º 207 
582 556, em 50% para o Município e 50% para a proprietária e condutora do veículo 
automóvel e, em consequência, fixar a indemnização no valor de 143,54€ (cento e 
quarenta e três euros e cinquenta e quatro cêntimos), nos termos do disposto no art.º 
4.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, na redação atual.  
 
Mais delibera que se notifique a requerente para, aquando do recebimento do 
montante indemnizatório, apresentar o original da correspondente fatura e recibo 
emitido(s) pela Sociedade Vulcanizadora Carlos & Mariana, Lda.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
62. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO - DANO EM VIDRO DE JANELA DE EDIFÍCIO - 
TRAVESSA DOS AVIEIROS, PRAIA DA VIEIRA - PROJETO DE INDEFERIMENTO - 
AUDIÊNCIA PRÉVIA SEM ALEGAÇÕES - DECISÃO FINAL 
 
1163 - Presente requerimento recebido nesta Câmara Municipal em 23-01-2019, assinado 
por João Manuel Dinis Carriço, residente na Rua 5 de Outubro, n.º 19, Praia da Vieira, 
freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, no qual reclama do Município o 
pagamento da reparação do vidro de uma janela do seu prédio sito na Rua da Boavista, n.º 
17, da mesma localidade de Praia da Vieira, existente junto ao nível do pavimento da 
Travessa dos Avieiros (traseiras do mesmo prédio). 
 
Presentes informações da DQV-Divisão da Qualidade de Vida) sobre os factos relatados 
pelo requerente.  
 
Presente Informação jurídica n.º I/2000/2019-FO, de 03-10-2019, na qual se apreciaram os 
factos invocados e as provas produzidas, e se concluiu que não se encontram verificados 
todos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das pessoas coletivas 
públicas no domínio dos atos de gestão pública, por incumprimento dos deveres de cuidado 
ou de vigilância que fariam impender sobre o Município da Marinha Grande o dever de 
indemnizar o requerente, desde logo o primeiro dos seus requisitos - a existência de um 
facto ilícito, por ação ou omissão, imputável ao município, exigido pelo n.º 1 dos artigos 7.º e 
9.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, na sua redação mais atual - e, por consequência 
da ausência daquele requisito, os demais. 
 
Presente deliberação camarária de 14-10-2019. 
 
Presente notificação de audiência prévia efetuada ao requerente por ofício S/3136/2019, de 
22-10-2019, cujo prazo expirou no dia 258-11-2019. 
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Presente Informação Jurídica I/2484/2019, de 29-11-2019, na qual se informa que decorrido 
o prazo de audiência prévia não são conhecidas quaisquer alegações do requerente.  
 
Nestes termos, a Câmara Municipal concordando com os fundamentos de facto e de 
direito constantes da citada informação n.º I/2000/2019 - FO, que aqui se dá por 
integralmente reproduzida, delibera indeferir o pedido de indemnização apresentado 
por João Manuel Dinis Carriço, em virtude de não se mostrarem verificados todos os 
pressupostos cumulativos da responsabilidade civil extracontratual, designadamente 
o pressuposto de existência de facto ilícito imputável ao município, desde logo o 
primeiro dos seus requisitos - a existência de um facto ilícito, por ação ou omissão, 
imputável ao município, exigido pelo n.º 1 dos artigos 7.º e 9.º da Lei n.º 67/2007, de 31 
de dezembro, na sua redação mais atual - e, por consequência da ausência daquele 
requisito, todos os demais. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

 
 





E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 20:00 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, 

 
 

 
 
 
 
 


