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Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e vinte, por videoconferência, reuniu 
a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência do Vice-Presidente, Carlos Alexandre 
de Carvalho Caetano, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

• Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 

• Aurélio Pedro Monteiro Ferreira; 

• Lara Marques Lino; 

• Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

• Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 

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

relacionada.  
 
A Sr.ª Presidente, Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira, não esteve presente por se 

encontrar de férias. 
  

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 
 
Intervenção do público inscrito. 
 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Intervenção dos membros do executivo 
 
 

ORDEM DO DIA 
 

 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

1. Resumo de Tesouraria do dia 15 de setembro de 2020 
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DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

2. Req.º nº 1001/20, datado de 15/09/2020 - Proc.º n.º 7/20, datado de 14/01/2020 - S. 
Silvestre, Associação de Solidariedade Social da Moita 

3. Req.º nº 531/20, datado de 19/05/2020 - Proc.º n.º 137/20, datado de 19/05/2020 - 
Moldetipo-Engenharia, Moldes e Protótipos para Indústria de Plásticos, S.A. 

4. Req.º nº 732/20, datado de 02/07/2020 - Proc.º n.º 169/19, datado de 14/05/2019 - 
Pelacerta – Investimentos Imobiliários, Lda. 

5. Req.º nº 519/20, datado de 14/05/2020 - Proc.º n.º 32/20, datado de 05/02/2020 - 
Metalcobre - Comercialização de Metais Lda. 

6. Req.º nº 922/20, datado de 28/08/2020 - Proc.º n.º 568/17, datado de 20/12/2017 - 
Vidrala Logistics, Unipessoal, Lda. 

7. E/6656/2020 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de ramais domiciliários de gás natural- Lusitaniagás - Companhia de Gás 
do Centro, S.A. 

8. Req.º nº 601/20, datado de 05/06/2020 - Proc.º n.º 181/2020, datado de 05/06/2020 - 
Mickael Pedrosa Fernandes e Diana Soraia Mendes Pereira 

 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

9. “Rede de saneamento de águas residuais domésticas de Picassinos, Pedrulheira e 
Tojeira - Fase 3 – Concurso Público n.º 16/2019 - Aprovação trabalhos a menos” - 
Retificação de deliberação. 

10. “Alteração do traçado da Rua da Soprem - CP n.º 06/2020” – Aprovação trabalhos a 
menos. 

 

 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

11. Isenção do pagamento de taxas 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 

12. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2020– área 
cultural - Os Vizinhos Associação Cultural – Obras na sede e aquisição de 
equipamento para ciclo anual de workshops em 2020  

 
ATIVIDADE FÍSICA 

13. Admissão de candidatura para atribuição de apoio ou benefícios a entidade de 
natureza desportiva 2020 

14. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2020 – 
Associação Portuguesa de Deficientes – APD – Delegação do Centro - Inclusão no 
desporto  

15. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva em 2020 - Clube 
Automóvel da Marinha Grande – Apoio pontual – Rally Vidreiro Centro de Portugal 
Marinha Grande 2020.  
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16. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato. Programa de 
Desenvolvimento Desportivo Época Desportiva 2020/2021 AE Marinha Grande 
Poente  

17. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato. Programa de 
Desenvolvimento Desportivo Época Desportiva 2020/2021 Atlético Clube Marinhense  

18. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato. Programa de 
Desenvolvimento Desportivo Época Desportiva 2020/2021 Clube de Atletismo da 
Marinha Grande 

19. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato. Programa de 
Desenvolvimento Desportivo Época Desportiva 2020/2021 Clube Desportivo da 
Garcia  

20. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato. Programa de 
Desenvolvimento Desportivo Época Desportiva 2020/2021 Clube Desportivo 
Moitense  

21. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato. Programa de 
Desenvolvimento Desportivo Época Desportiva 2020/2021 CPIMG - Associação de 
Patinagem Inline Marinha Grande  

22. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato. Programa de 
Desenvolvimento Desportivo Época Desportiva 2020/2021 E.A.S. – Academia 
Futebol Marinha Grande  

23. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato. Programa de 
Desenvolvimento Desportivo Época Desportiva 2020/2021 Grupo Desportivo “Os 
Vidreiros”  

24. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato. Programa de 
Desenvolvimento Desportivo Época Desportiva 2020/2021 Sociedade de Instrução e 
Recreio 1º de Maio  

25. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato. Programa de 
Desenvolvimento Desportivo Época Desportiva 2020/2021 Sporting Clube 
Marinhense  

26. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato. Programa de 
Desenvolvimento Desportivo Época Desportiva 2020/2021 Sport Lisboa e Marinha  

27. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato. Programa de 
Desenvolvimento Desportivo Época Desportiva 2020/2021 Sport Operário 
Marinhense  

28. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato. Programa de 
Desenvolvimento Desportivo Época Desportiva 2020/2021 Associação Cultural e 
Recreativa da Comeira  

29. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato. Programa de 
Desenvolvimento Desportivo Época Desportiva 2020/2021 Associação Ensino e 
Promoção Social Desportivo Náutico da Marinha Grande  

30. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato. Programa de 
Desenvolvimento Desportivo Época Desportiva 2020/2021 Industrial Desportivo 
Vieirense  

31. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato. Programa de 
Desenvolvimento Desportivo Época Desportiva 2020/2021 Judo Clube da Marinha 
Grande  

 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

32. Atualização bienal do valor da renda, sob o Regime de Arrendamento Apoiado, do 
inquilino residente na Praceta da Liberdade, Bloco 7, 3º Drt., Casal de Malta 
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33. Atualização do valor da renda, sob o Regime de Arrendamento Apoiado da inquilina 
residente na Rua António Lopes, N.º 4, Camarnal - Marinha Grande 

34. Transmissão do Direito de Arrendamento de Habitação sita na Rua Professor Melo 
Vieira, Bloco 5, 3.º Drt- Casal do Malta- Marinha Grande- Por motivo de falecimento 
do titular do Contrato De Arrendamento 

35. Celebração de acordo de regularização de dívida referente à arrendatária, residente 
na Rua General Humberto Delgado, Bloco 32, R/C A, Casal de Malta, Marinha 
Grande 

36. Atualização bienal do valor da renda mensal, correspondente à fração sita na 
Avenida da Liberdade, Bloco L, 4.º Esq Frt, Casal do Malta - Marinha Grande 

37. Atualização bienal do valor da renda mensal, correspondente à fração sita na 
Avenida da Liberdade, Bloco L, 3.º Esq Frt, Casal do Malta - Marinha Grande 

38. Atualização bienal do valor da renda mensal, correspondente à fração sita na 
Avenida da Liberdade, Bloco L, 2.º Esq Frt, Casal do Malta - Marinha Grande 

39. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza social em 2020 – 
Associação Sindical União dos Reformados Pensionistas e Idosos - Atividade 
Cultural e Intercâmbios com outras Universidades 

40. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza social em 2020 – Corpo 
Nacional de Escutas-Agrupamento 36 MG – Remoção de telha fibrocimento e 
instalações de telha sanduiche 

41. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza social em 2020 – 
Associação Protetora de Animais da Marinha Grande – Defesa, Proteção e Auxílio 
de Animais 

 

 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 
 

42. RECEPÇÃO PROVISÓRIA - Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas 
de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira- Fase 2- Concurso público n.º 15/2019 

 
 
 

  

 
 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
Sem inscrições. 
 
O Sr. Vice-Presidente informou que a partir de agora a participação do público está 
assegurada, basta fazer o pedido como anteriormente e depois serão encaminhados e 
informados de como fazer a intervenção. 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

 
O Sr. Vice-Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram intenção 
de intervir. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra cumprimentou todos os que acompanham esta reunião 
e deixou a seguinte mensagem neste início do ano letivo: 
 
“Mensagem de Inicio de Ano letivo  
 
O início de um ano letivo é tempo de renovar a esperança no futuro que representa cada 
aluno do pré escolar ao ensino universitário.  
 
Asseguramos a todos os Pais, Professores, Auxiliares de Ação Educativa, que fizemos tudo 
para garantir as melhores condições de funcionamento das nossas Escolas. Ao mesmo 
tempo que vos damos as boas vindas neste novo ano letivo, fazemos votos que se sintam 
seguros e confiantes na realização da vossa missão. Estaremos sempre aqui para convosco 
superar qualquer obstáculo que possa surgir no caminho.  
 
Entretanto, e no âmbito das suas competências próprias, os Serviços de Educação da 
Câmara Municipal estiveram empenhados nos últimos meses a preparar este novo ano 
letivo, atendendo às circunstâncias especiais que são conhecidas de todos. Em articulação 
próxima com as Direções dos Agrupamentos de Escolas do concelho, com a Direção 
Regional de Educação e em conformidade com as orientações da Direção Geral de Saúde. 
Agradecemos reconhecidamente o empenho e dedicação de todos a favor desse bem maior 
que é a Educação das novas gerações.  
 
Desejamos que este seja um ano de sucessos escolares para todos os membros da 
Comunidade Educativa. Especialmente aos Alunos, desejamos que, apesar das dificuldades 
acrescidas, possam aprender, brincar e crescer.”  
 
 
Seguidamente a Sr.ª Vereadora prestou as seguintes informações sobre o início do 
ano letivo: 
 
“Sendo que são competências próprias do município:  o pessoal auxiliar somente no ensino 
pré escolar , a alimentação escolar no pré e 1CEB  e as atividades de apoio à família, 
em articulação com os 3 agrupamentos do concelho  procurámos planear, apoiar e organizar 
o inicio do ano letivo em cooperação, independentemente de quem era a responsabilidade, 
sempre com o objetivo de  proporcionar as melhores condições à nossa comunidade 
educativa. 

O QUE FIZEMOS: 

1. Recursos Humanos 
- + 36 recursos humanos (7 horas /dia) - 18 animadoras + 18 auxiliares + 7 

a 3,5 /dia para as bibliotecas. Reforçámos o pessoal em todos os JI na componente 
não letiva. Almoço e final de dia, para permitir que se assegurem todas as tarefas 
de apoio aos alunos e limpeza e desinfeção das escolas para que no dia seguinte as 
nossas crianças possam regressar em segurança. 
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 Relembro que as escolas estão na sua maioria abertas das 8.00/8.30 até às 

19.00, ou seja praticamente 11 horas por dia 
- apresentámos uma candidatura de 28 CEIs para apoiar o pessoal que 

já está colocado nas escolas: nas refeições, limpezas,…. alguns destes recursos 
já começaram a ser encaminhados para os agrupamentos. 

 
2. Abertura de 6 novos espaços de atividades de apoio à família (4 salas de AAAF + 

2 mistas- AAAF e CAF) e + 1 biblioteca escolar (Engenho); 
 

3. Transportes – em articulação com os agrupamentos, e uma vez que este ano e esta 
nova realidade, obrigou ao desfasamento de horários entre turmas/ anos de 
escolaridade, foram ajustados os horários dos transportes escolares dado que 
foram alteradas horas de entrada e saída; 
 

4. Dispensadores de álcool gel – em junho foram colocados dispensadores em todos 
os JI, em setembro colocámos dispensadores de álcool gel (+ de 80) na entrada de 
TODAS as salas de TODAS as escolas do 1CEB e cantinas (fornecendo, também, 
os garrafões de álcool gel);  
 

5. Colaborámos com os agrupamentos na pintura e marcação dos circuitos e 
sinalética dos espaços exteriores; 
 

6. Psicomotricidade e expressão físico motora – garantimos a manutenção destas 
atividades, adaptando o procedimento a esta nova realidade – ou seja este ano são 
os professores que irão desenvolver as atividades nos próprios JI e EB, tendo 
adquirido para o efeito Kits de material adequado.  
 

7. Alimentação escolar será um dos nossos maiores desafios, queremos que as 
crianças não se acumulam e por isso optamos por refeições de take away ( 20 mil 
refeições take away )  Ainda possuímos escolas sem cantinas escolares que 
originava a deslocação por autocarro de crianças da escola para a cantina mais 
próxima. Tentámos eliminar isso com o serviço de refeições neste regime. Esta foi a 
única alternativa, visto que a outra era que as crianças almoçarem por turnos das 
11.30 e às 15.00, provocava atrasos na alimentação, atrasos na retoma das 
atividades e necessidade de limpeza e desinfeção constantes dos autocarros, que 
por todas essas razões entendemos serem inviáveis. Por isso optámos pelo take 
away.”. 

 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino cumprimentou todos os que acompanham esta reunião e 
referiu o seguinte: 
 

• Cafetaria d’Arte e Café do Parque Mártires – o Sr. Vice-Presidente sabe responder 
qual o ponto de situação, ou é só a Sr.ª Presidente?  

• Ainda bem que houve grande empenho no início do ano letivo, conforme informação 
da Vereadora Célia, e espera que tudo corra bem, sem contaminação, e que este 
ciclo escolar seja um tempo feliz. 

• Estranha que não tenha havido resposta sobre a construção do telheiro na escola de 
Picassinos, que era um espaço para as crianças quando chove. Entende que possa 
haver dificuldades na sua construção, mas não entende que a Associação de Pais 
não tenha resposta aos seus e-mail’s. Só a Vereadora Alexandra respondeu, mas 
essa não é a resposta que querem. 
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• Por que razão esta reunião não está a ser presencial e não temos público? 
Há pouco tempo houve uma reunião no auditório da Resinagem com 20 pessoas, 
em segurança, e estas reuniões não são presenciais porquê? Não percebe. Está-se 
a diminuir e a impedir a participação do público ao vivo, porque não é a mesma coisa 
por videoconferência. Apela a que as próximas reuniões sejam presenciais. 

• Novamente a questão do mercado do levante, que abordou na reunião do dia 24 de 
agosto e ainda não foi respondida pela Sr.ª Presidente.  
Volta a questionar o mesmo: mau estado do piso, não há casas de banho, falta um 
ponto de água para lavagem de mãos, os afastamentos. 

• Relembrou a sugestão sobre a construção do pavilhão 2, para carne e peixe, de que 
as divisórias não sejam opacas, mas sim em acrílico transparente. 
Tem a informação de que estão a ser opacas e por isso gostaria de saber se é 
assim, e se ainda podem ser substituídas. Com divisórias transparentes é mais 
aprazível visualmente, passa mais luz e os vendedores têm contacto visual uns com 
os outros. 

• Referiu ainda, sobre o mercado do levante, que os vendedores querem vir à reunião, 
mas não o fizeram ainda porque não são presenciais. 

 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro cumprimentou todos os que acompanham a 
reunião, e tendo em conta que remeteu a sua intervenção, passa-se a reproduzir o 
conteúdo da mesma. 

 
“1. Exposição de problemas de Munícipes  
 
1.1. Problema exposto por Ana Marta Duarte 
Na verdade não sei qual o problema inicial que a senhora expôs dado que não tive acesso 
ao mesmo. Contudo, levanta os seguintes problemas: 
a) Levanta problemas ao nível dos recursos humanos (pessoal não docente) tanto no 
decurso da componente letiva (apoio em sala de sala e nos recreios) como no âmbito do 
apoio à família.  
b) Reporta dificuldades que se prendem com a existência de um espaço próprio, que garanta 
a segurança alimentar das crianças. Ora, estas situações são da responsabilidade municipal 
(por competência própria, por acordo estabelecido com o Ministério da Educação ou 
decorrente da articulação com o respetivo agrupamento de escolas). 
Efetivamente não é aceitável que o ano letivo inicie com problemas desta natureza, que nos 
suscitam dúvidas sobre a segurança das crianças e coloca em risco as condições em que as 
crianças almoçam (nunca na mesma sala onde têm aulas). 
c) Problema do telheiro 

Como o município não fechou o telheiro da escola (nem respondeu aos vários 
emails enviados pela associação de pais a pedir que o fizessem antes do começo 
das aulas) a escola ficou sem um espaço que possa ser usado e preparado 
antecipadamente para os almoços, então os alunos têm de almoçar na sua 
secretária, na sala de aula. São duas salas separadas para uma só funcionária que 
tem também um portão para gerir, pois existem crianças que vão almoçar a casa, e 
essa mesma funcionária também tem de gerir as entradas e as saídas, não sei se 
me estou a fazer entender... A mim parece-me impossível a mesma pessoa estar 
em 3 sítios diferentes ao mesmo tempo... Mas sugiro que fale diretamente com a 
funcionária Anabela, pois ela será a melhor pessoa para lhe relatar o "inferno" que 
passou hoje à hora de almoço. 
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E já que falou da componente de Atividade de Apoio à Família (CAF), queria 
aproveitar para a informar da urgente necessidade dessa componente nas escolas 
todas, pois parece impossível só uma escola do agrupamento nascente ter CAF... 
No agrupamento Poente são várias as escolas a ter essa preciosa ajuda, porquê a 
distinção?  
Relativamente à resposta da Sra. Susana Fonseca (a qual agradeço) confirmo 
que já nos tinha sido informado na reunião de pais do dia 15, o motivo da ausência 
da D. Madalena, que era provisoria e também, que só iria para a escola da Comeira 
porque lá só tinham uma auxiliar para 90 alunos. 
Logicamente que percebo que se tenha de "dividir o mal pelas aldeias" mas mesmo 
que seja por poucas vezes, queria que entendesse que o assunto não deixa de ser 
menos grave por isso, pois basta um dia para que possa acontecer algum acidente 
grave. E dada a situação atípica que estamos a viver, é importante que os 
primeiros dias de aulas, com novas regras, numa escola que os alunos do primeiro 
ano não conhecem, corra bem...  
Vou também aproveitar para "corrigir" uma afirmação da Sra. Susana, pois embora 
a escola de Picassinos "com apenas 50 alunos, tenha 3 funcionárias" convém não 
esquecer que essas 3 funcionárias (que passaram a duas) têm de se dividir por 
dois edifícios separados por centenas de metros. 

  

 
1.2. João Filipe Martins 
Venho por este meio indicar algumas dúvidas e descontentamentos de munícipes em Vieira 
de Leiria. 

 
1.O passadiço de madeira de acesso a praia estão num estado lamentável e perigoso 
sobretudo para crianças e com pregos á vista com ferrugem. 
2.No mercado da praia um comerciante queixou se que durante o mês de marco a maio, 
quando estava fechado, continuou a pagar o lugar no mercado. 
3.No Boco, os esgotos ainda não estão feitos, continuam a ter de pagar serviços de despejo 
de fossas. 
4. O acesso a escola EB1 António Vitorino é muito condicionado para estacionar e ir buscar 
as nossas crianças a escola, e se ficar em paragem de emergência por 5 minutos, por 
coincidência ou não, a GNR está lá a marcar presença e talvez multar.  
5.a rua de paralelos que vem do Jardim dos Pequeninos para a Junta de Freguesia sendo de 
dois sentidos e estreita, provoca condicionamento entre carros, pois é movimentada. 
6.na rua principal entre a Igreja e a Galp as sextas-feiras é o caos, pois existe desconto no 
preço dos combustíveis e acumula uma fila de carros impedindo a passagem em direção à 
Praia da Vieira. 
7.Por pensar na GNR em regular o trânsito nos pontos acima, ao chegar a rotunda para 
entrar no Intermarche deveria haver uma lomba, pois os carros vêm a grande velocidade ao 
passar a rotunda, e de quinta a sábado acumula filas na entrada do parque do Intermarche e 
na entrada para as bombas de combustíveis, chegando á rotunda. 
8.quanto ao regresso às aulas, as senhas de almoço devem ser adquiridas no GAM, e na 
Junta de Freguesia com horário condicionado. 
Quem trabalha a semana toda, como vai fazer? 
Existe a possibilidade de adquirir as senhas online? 
Principalmente para o 1 e 2 anos. 
9. Na rua da Charneca, perto do estádio, os postos de iluminação estão sem energia, 
enquanto as ruas principais foram todos substituídos por leds, aqueles devem ter sido 
esquecidos além dos do parque do Intermarche. 
  



 

Página 10 de 83 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 21/09/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 33 

 
 
 
 
 
 

 
2. Mensagem de início de ano lectivo  
Os vereadores do MpM dirigem uma palavra especial de encorajamento e espeito para os 
docentes, não docentes e todas as equipas que trabalham nas escolas. O tempo atual 
implica um grande esforço e empenho de todos os profissionais do ensino e por isso 
estamos gratos pelo trabalho que desempenham, pela vossa capacidade de adequação, 
pela inovação que este tempo pandémico exigiu das escolas e pelo esforço dos seus 
profissionais. 
Aos pais e crianças desejamos que os desafios da atualidade se convertam na esperança do 
sucesso educativo dos seus filhos que representam o futuro do nosso concelho, cidadãos - 
as crianças e jovens marinhenses. 
  
3. Qual o ponto de situação: 
a) Das candidaturas ao PEDU? Qual o valor do financiamento que a Câmara vai perder à 
conta da inércia do Município. 
b) Qual o ponto de situação do centro escolar? 
 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho cumprimentou todos os que acompanham esta 
reunião e referiu o seguinte: 
 

• Apresentou o seu voto de protesto por não ser uma reunião presencial. 
Faz suas as palavras da Vereadora Lara, e depois da reunião na Resinagem, em 
que a Sr.ª Presidente esteve presente, continua sem entender esta dualidade. Só por 
medo de enfrentar os munícipes é que consegue entender esta insistência nas 
reuniões por videoconferência. 
Não entende, e aqui fica uma vez mais o seu voto de protesto e de a Sr.ª Presidente 
insistir neste modo de adiar a democracia. 

• Lamentar a falta de resposta à Associação de Pais da escola de Picassinos. 
As situações relatadas deixaram-na suficientemente preocupada para fazer o que 
lhe era possível, e por isso encaminhou para a Vereadora Célia. 
Preocupa-a o facto de as crianças almoçarem onde têm os livros, não lhe parece 
adequado, mas mais grave é haver só uma pessoa para vigiar a sala e ao mesmo 
tempo ter de ir à porta, porque há crianças que vão almoçar a casa. 
Espera que o assunto já esteja resolvido com a alocação de mais recursos humanos 
nas escolas, que não deve ser feito com o ano escolar já iniciado. 

• A Vereadora Célia fez uma exposição sobre o início do ano escolar, mas aquilo que 
foi feito não é mais do que a sua obrigação e que foi feito em todas as escolas de 
outros municípios do País, alguns deles com dimensão superior.  
Por isso, deverá ser mais comedida e não fazer alarde de que colocou álcool gel e 
fez umas pinturas! 

• Cemitérios – como está a correr a situação? Parece que já há novamente algumas 
queixas.  
Em relação às ossadas, gostaria de saber como é que avisam os familiares e onde 
são colocadas. 

• Sr. Artur de Oliveira – há acordo, não há acordo? Não entende porque estão a fazer 
quase um segredo de Estado.  
A última resposta da Sr.ª Presidente foi vergonhosa, ao dizer que não dizia mais 
nada. Quer saber como estamos e também gostaria de ver o projeto da urbanização, 
para saber em que ponto está. 
Parece-lhe que é uma preocupação de todos, e que todos os dias se está a pagar 
uma quantia significativa do erário público. Pede celeridade na resolução deste 
assunto, que tanto a tem preocupado. 
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O Sr. Vereador Aurélio Ferreira cumprimentou todos os que acompanham esta 
reunião, e tendo em conta que remeteu a sua intervenção, passa-se a reproduzir o 
conteúdo da mesma. 
 

1. Outros assuntos 
  

a)     AEC, AAAFs, CAFs 
“Tudo fizemos para que o arranque do ano letivo corresse bem”, vereadora Célia. Mas 
não foi suficiente, dirão os cidadãos.  
É de realçar o empenho das pessoas envolvidas nas escolas e dos técnicos, e desejar 
as maiores felicidades a toda a comunidade escolar, entre alunos, pais, professores, 
auxiliares, e todos os demais. 
Mas o desempenho da Câmara continua a cometer os mesmos erros, nomeadamente 
iniciar o processo demasiado tarde, que cria a generalidade dos problemas. 
Insistimos em fazer concursos públicos, em cima da hora, com cadernos de encargos 
mal elaborados, a consequência é esta. Ganha uma empresa de longe, o ano passado 
era de Viana do Castelo este ano da zona do Porto, que depois desiste e tem de ser os 
marinhenses a resolverem o problema, para evitar que as crianças não fiquem sem 
apoio. 
Para quando dar importância aos nossos munícipes e às nossas empresas? 
De nada vos vale dizer que tem de ser assim, porque quando querem resolvem os 
concursos da maneira que mais interessa. 
Por exemplo o projeto da piscina vai ser por concurso público por prévia qualificação. 
  

b)     Alerta. 
As árvores que ficam à beira da estrada na Amieirinha, junto à Tecmolde, estão 
enormes, já cobrem parte da estrada e passam por cima dos fios elétricos. Sugiro que a 
Câmara tome providências para PODAR estas árvores, senão daqui a uns tempos, 
mandam-nas cortar, por entenderem serem perigosas. 
  

c)     Os espaços desportivos que foram requalificados em S. Pedro, ainda não estão a ser 
utilizados. 
Pretendo fazer um requerimento para que me seja enviado uma cópia de todo este 
processo. 
  

d)     Continuamos sem respostas da Sra Presidente a inúmeras questões que interferem na 
vida das pessoas e teima em não resolver. Exemplos: 
• requalificação do Parque da Mobil 
• localização do Terminal Rodoviário. 
• Associativismo. As coletividades e clubes precisam de ajuda e a este executivo 

permanente está intencionalmente a deixá-las ao abandono, provavelmente à espera 
que encerrem.” 

 

 
O Sr. Vice-Presidente deu a apalavra à Sr.ª Vereadora Célia Guerra, que respondeu o 
seguinte no âmbito das suas áreas de intervenção: 
 

• Telheiro da escola de Picassinos – no início do mandato reuniu com as Associações 
de Pais, onde se definiram os procedimentos corretos.  
Quando a Associação de Pais colocou esta questão, o procedimento foi o acordado, 
que foi remeter o assunto para o Agrupamento, com quem reuniu e que respondeu à 
senhora, embora ela não gostasse da resposta. 
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O que a Associação quer é fechar o telheiro e isso implica um projeto mais completo, 
com chão, eletricidade e ventilação. Foi-lhes dito que no início do ano iriam reunir 
com os técnicos. 

• Sobre os recursos humanos – por a Câmara entender que o rácio não estava a ser 
cumprido é que colocou lá mais uma pessoa, mas o Agrupamento retirou-a 
provisoriamente para a colocar noutra escola, talvez para resolver alguma baixa 
médica. 
Na escola Picassinos 1 almoçam numa sala de aulas. Na escola Picassinos 2 
almoçam na sala vaga. 
O facto de as crianças almoçarem na sala foi uma decisão coletiva do Agrupamento 
e da escola, porque as crianças iam almoçar fora da escola.  
Os recursos humanos fazem a vigilância e depois fazem também a higienização do 
espaço. 
Há 2 pessoas, e a Câmara colocou mais uma pessoa para reforçar. 
 

A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho então questionou porque é que esta mãe 
diz que só há uma pessoa para as salas e também para atender o portão. 
 

A Sr.ª Vereadora Célia Guerra referiu que foi por isso que a Câmara colocou lá 
mais uma pessoa. Pensa que nesta altura a pessoa que foi para outra escola já 
tenha regressado. 
 

• Mercado do levante – o ponto de água esteve lá, não era utilizado, mas agora já 
disse ao responsável para o voltar a colocar. 

• Escola António Vitorino – parece-lhe que agora já há 2 entradas, para evitar os 
aglomerados. 

• Senhas de almoço – só quem não aderiu ao serviço de mensalidade é que precisa 
de ir ao BAM. 

• Elencar situações – a Sr.ª Vereadora Alexandra diz que é ridículo, não considera que 
seja. É um esclarecimento e também um agradecimento a todos os envolvidos, que 
fizeram mais do que a sua obrigação. 
O Sr. Vereador Aurélio disse que alguns pais lhe reportaram alguns problemas. 
Quais?  
As AAAF’s e as CAF’s estavam a funcionar desde o primeiro dia de aulas, e alguns 
concursos foram ganhos por empresas da Marinha Grande. 

• Campos de S. Pedro – a solução apontada ainda não se encontra implementada. O 
Vereador poderá depois acrescentar mais informações. 

 
 
O Sr. Vice-Presidente respondeu o seguinte: 
 

• Cafetaria d’Arte e Café do Parque Mártires – transmitirá à Sr.ª Presidente. 

• Reuniões – irá igualmente transmitir a posição das Sr.ªs Vereadoras da CDU. 

• Mercado do levante – já tinha informado que há um procedimento para a 
pavimentação, mas neste momento não sabe o ponto de situação. Os acessos estão 
incluídos na obra da requalificação da Rua da Escola Secundária. 
Sobre as divisórias transparentes não sabe se se podem implementar. 

• Questões da Sr.ª Vereadora Ana Monteiro – os passadiços da Praia da Vieira estão 
em concurso público e já foram adjudicados. 

• Sobre o pagamento do mercado não tem neste momento informação. 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra informou que pode ser confirmado que a partir de 
março ninguém está a pagar, estando a ser aplicada a isenção. O que pode ter 
acontecido é que alguns vendedores pagaram o ano inteiro logo em janeiro, mas se 
assim for ou pedem a devolução ou fica para o próximo ano. 
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• Esgotos no Boco, mencionado no e-mail do munícipe da Vieira – o Sr. Vice-
Presidente informou que estão incluídos no processo do saneamento das Chedas, 
que aguarda o Visto do Tribunal de Contas.  
Com este projeto a malha urbana da Vieira fica quase toda completa, só ficam de 
fora 2 ruas, que também vão ser intervencionadas a seguir. 

• Trânsito na Rua Ator Álvaro – o assunto tem sido discutido, se deve ter só um ou 
dois sentidos.  
Está a ser visto o alargamento da Rua da Serraria, mas esta rua será sempre uma 
rua estreita, e em algumas horas é necessário ter os dois sentidos, devido ao Jardim 
dos Pequeninos. Tem-se falado também com a Junta de Freguesia, que melhor 
conhece o terreno. 
 

• A Sr.ª Vereadora Ana Monteiro falou também sobre a sugestão de colocação de 
uma lomba na estrada junto ao Intermarché da Vieira. 
O Sr. Vice-Presidente disse que está a ser estudada uma passagem aérea para 
peões para a intervenção que se prevê fazer. É uma via distribuidora de trânsito e 
nem sempre se podem pôr lombas. 
 

• Iluminação da Rua da Charneca – vai reportar à EDP. 

• Projetos do PEDU – alguns estão em execução, outros em concurso. O único que 
não está é o da estação intermodal. 
A Sr.ª Vereadora Ana Monteiro disse que a sua sugestão era o envio de um mapa 
síntese com o ponto de situação de cada um, incluindo também o Centro Escolar e a 
Creche. 
O Sr. Vice-Presidente informou que o Centro Escolar não é PEDU, houve uma 
proposta acima do valor e agora o projeto terá de ser revisto. 
 

• Registou o protesto da Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho sobre as reuniões, que 
irá encaminhar para a Sr.ª Presidente. 

• Cemitérios – nas suas áreas de atuação tem as infraestruturas, o contrato não é da 
sua competência, é da Sr.ª Presidente, mas vai informar o que sabe. 
Não houve muitas queixas nos últimos tempos, mas continua-se com a questão da 
reposição das campas, e é isso que tem de se melhorar, e que a Sr.ª Presidente está 
a trabalhar com o Jurídico e sobre isso não sabe responder. 
Não conhece o procedimento sobre a recolha das ossadas. Sabe que elas são 
retiradas ao fim de determinado tempo, pensa que as famílias são sempre avisadas, 
está previsto no regulamento. Isto é aquilo que sabe. Todos os cemitérios têm uma 
zona para deposição das ossadas que são retiradas, não há desrespeito pelas 
pessoas. 

• Sr. Artur de Oliveira – houve uma reunião no dia 1 de setembro com todos os 
participantes no processo, chegou-se a conclusões, com cedências de ambas as 
partes, elaborou-se uma proposta, e julga que está tudo bem encaminhado para se 
fazer o acordo, a assinar na altura da escritura. 
Foi uma reunião construtiva, correu bem, e como esteve ausente pensa que o 
assunto está bem encaminhado. 

• Vai enviar o projeto do loteamento, tanto mais que foi aprovado aqui na reunião. Não 
se cinge só aos lotes do Sr. Artur, abrange também algumas áreas construídas de 
Casal do Malta. 
A Sr.ª Vereadora Ana Monteiro e o Sr. Vereador Aurélio Ferreira questionaram 
sobre a não inclusão nesse projeto das infraestruturas dos 2 lotes do Sr. Artur. 
O Sr. Vice-Presidente disse que era melhor enviar primeiro o projeto e depois 
discutirem e colocarem as dúvidas. 
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• Poda das árvores junto à Tecmolde – terá de ser feita com a autorização das 
Infraestruturas de Portugal, com quem está a negociar outras situações. 

• Campos de ténis de S. Pedro – na sexta-feira à tarde estavam a trabalhar, hoje não 
sabe, mas vai fazer o ponto de situação para poder responder depois. 

 
 
 

 

 
 
O Sr. Vice-Presidente interrompeu a reunião nesta altura, para um breve intervalo, das 16:00 
horas às 16:20 horas. 

 

 

 

 

ORDEM DO DIA 
 

 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
 

 
1. Resumo de Tesouraria do dia 15 de setembro de 2020 

 
Presente o Resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia quinze de setembro de dois mil 
e vinte, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Total de Disponibilidades”: 
12.504.133,18€ (doze milhões, quinhentos e quatro mil, cento e trinta e três euros e dezoito 
cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 

 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

 
 

2. Req.º nº 1001/20, datado de 15/09/2020 - Proc.º n.º 7/20, datado de 14/01/2020 - 
S. Silvestre, Associação de Solidariedade Social da Moita 

 
628 - Presente pedido com o registo n.º 1001/20, datado de 15/09/2020, relativo a ampliação 
de um edifício destinado a Lar/Centro de Dia/Apoio Domiciliário, no prédio sito na rua 1º de 
Dezembro, Moita, registado na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob o n.º 1717 
e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 2341, da freguesia da Moita e concelho da 
Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 7/20, com data de entrada 
de 14/01/2020, apresentado por S. Silvestre, Associação de Solidariedade Social da 
Moita, com o NIPC 504 646 796, com sede na rua Figueira do Gomes, 4 cv, Moita, freguesia 
da Moita e concelho da Marinha Grande, a solicitar a aprovação do respetivo projeto de 
arquitetura; 
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Presentes pareceres favoráveis da Administração Regional de Saúde do Centro, IP, do 
Instituto da Segurança Social IP e da Autoridade Nacional de Proteção Civil, datados, 
respetivamente, de 21/07/2020, 14/01/2020 e 10/08/2020; 
 
Presente informação técnica, datada de 15/09/2020, 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 referente pedido de licenciamento relativo a ampliação de um 
edifício destinado a Lar/Centro de Dia/Apoio Domiciliário, no prédio sito na rua 1º de 
Dezembro, Moita, registado na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob o n.º 
1717 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 2341, da freguesia da Moita e 
concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 7/20, 
com data de entrada de 14/01/2020, apresentado por S. Silvestre, Associação de 
Solidariedade Social da Moita, com o NIPC 504 646 796, com sede na rua Figueira do 
Gomes, 4 cv, Moita, freguesia da Moita e concelho da Marinha Grande, com os 
seguintes condicionalismos: 
1. - Apresentar, no prazo de seis meses a contar da data da notificação, os projectos 
de especialidade aplicáveis, nos termos do n.º 4 do artigo 20º do RJUE. 
2. - Assegurar a execução da totalidade dos trabalhos que se vierem a considerar 
como necessários ao bom acabamento da obra. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

3. Req.º nº 531/20, datado de 19/05/2020 - Proc.º n.º 137/20, datado de 19/05/2020 - 
Moldetipo-Engenharia, Moldes e Protótipos para Indústria de Plásticos, S.A. 

 
629 - Presente pedido com o registo n.º 531/20, datado de 19/05/2020, relativo a legalização 
da ampliação de uma unidade industrial, sita na rua da Norça, Pero Neto, Marinha Grande, 
no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 1473 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 20584-P, da freguesia e concelho da 
Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 137/20, com data de 
entrada de 19/05/2020, apresentado por Moldetipo-Engenharia, Moldes e Protótipos para 
Indústria de Plásticos, S.A., com o NIPC 503 752 126, com sede na rua da Norça, Pero 
Neto, freguesia e concelho da Marinha Grande, a solicitar a aprovação do respetivo projeto 
de arquitetura; 
 
Presente processo de regularização extraordinária, com o n.º 312/17, apresentado a 
20/07/2017 pela empresa que se encontra a laborar nesta unidade, Plácido Roque - Indústria 
de Moldes e Máquinas, Lda, com o NIPC 501 741 941 e sede na rua da Norça, Pero Neto, 
detentora do processo de licenciamento industrial com a referência IAPMEI DPR - DpLN 
2009815, que obteve, em reunião de Conferência Decisória realizada a 15/05/2018, 
deliberação favorável condicionada; 
 
Presente informação técnica, datada de 13/07/2020, que atesta encontrar-se o projeto de 
arquitetura em condições de ser deferido. 
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Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 20.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o 
projeto de arquitetura relativo a legalização da ampliação de uma unidade industrial, 
sita na rua da Norça, Pero Neto, Marinha Grande, no prédio registado na Conservatória 
do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 1473 e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo n.º 20584-P, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se 
reporta o processo de licenciamento n.º 137/20, com data de entrada de 19/05/2020, 
apresentado por Moldetipo-Engenharia, Moldes e Protótipos para Indústria de 
Plásticos, S.A., com o NIPC 503 752 126, com sede na rua da Norça, Pero Neto, 
freguesia e concelho da Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 
1.- Apresentar, no prazo de seis meses a contar da data da notificação, os projetos de 

especialidade aplicáveis, nos termos do n.º 4 do artigo 20º do RJUE, que deverão 
incluir um projeto de arranjos exteriores que garanta a requalificação da frente 
urbana situada ao longo da rua da Norça, assegurando a criação de passeio público 
ao longo da frente confinante com essa via, com o alinhamento, dimensão e 
materiais do já existente a nascente do terreno; 

2.- Executar a totalidade dos trabalhos necessários à correta conclusão da obra. 
 

Delibera igualmente informar que a presente operação urbanística se enquadra no 
âmbito das operações com impacto urbanístico relevante, estabelecidas na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 24º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas do Município 
da Marinha Grande (RMEUMMG), por se tratar de um edifício industrial localizado fora 
de zona industrial com plano de pormenor eficaz, com área de construção total 
superior a 1.000 m2.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

4. Req.º nº 732/20, datado de 02/07/2020 - Proc.º n.º 169/19, datado de 14/05/2019 - 
Pelacerta – Investimentos Imobiliários, Lda. 

 
630 - Presente requerimento n.º 732/20, datado de 2020/07/02, constante do processo 
camarário n.º 169/19, subscrito por Pelacerta – Investimentos Imobiliários, Lda., com o 
NIPC 507064755, com sede em rua Direita, n.º 5, lugar de Casal Novo, freguesia de Amor, 
concelho de Leiria, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de 
edifício de habitação multifamiliar de 5 fogos e muros”, a incidir sobre um prédio rústico, 
sito na Esquerda, lugar de Almoinha Velha, freguesia de Moita, concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça Grande sob o número 109 e 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 113. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/08/28, referente ao projeto de 
arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de “Construção de edifício de habitação multifamiliar de 5 fogos  
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e muros”, a incidir sobre um prédio rústico, sito na Esquerda, lugar de Almoinha 
Velha, freguesia de Moita, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Alcobaça Grande sob o número 109 e inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo número 113, com o número de processo 169/19, com data de 
entrada em 2019/05/14, apresentado por Pelacerta – Investimentos Imobiliários, Lda., 
com o NIPC 507064755, com sede em rua Direita, n.º 5, lugar de Casal Novo, freguesia 
de Amor, concelho de Leiria. 
Mais delibera informar a sociedade requerente que, nos termos previstos no n.º 4 do 
art. 20.º do RJUE, deverá apresentar os projetos das especialidades e outros estudos 
necessários à execução da obra, no prazo de seis meses a contar da data da 
notificação do ato da aprovação do projeto de arquitetura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

5. Req.º nº 519/20, datado de 14/05/2020 - Proc.º n.º 32/20, datado de 05/02/2020 - 
Metalcobre - Comercialização de Metais Lda. 

 
631 - Presente pedido com o registo n.º 519/20, datado de 14/05/2020, relativo a alterações 
e ampliação a realizar em obra, ao abrigo do artigo 83.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, de um edifício destinado a 
indústria em execução no prédio sito na rua das Cavadinhas, Tojeira de Picassinos, 
registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 16565 e inscrito 
na matriz predial rústica sob o artigo n.º 906, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a 
que se reporta o processo de licenciamento n.º 32/20, datado do 05/02/2020, apresentado 
por Metalcobre - Comercialização de Metais Lda., com o NIPC 503 580 201, com sede na 
rua 2, n.º 51, Pero Neto, freguesia e concelho da Marinha Grande, cujo projeto de arquitetura 
foi aprovado em reunião de Câmara de 26/02/2020; 
 
Presente informação técnica, datada de 09/09/2020, que atesta encontrarem-se os projetos 
de especialidade apresentados em condições de serem aceites. 
 
Presente informação técnica, datada de 15/09/2020, que atesta encontrar-se o processo em 
condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o pedido de licenciamento relativo a 
alterações e ampliação a realizar em obra, apresentado ao abrigo do artigo 83.º do 
RJUE, de um edifício destinado a indústria em execução no prédio sito na rua das 
Cavadinhas, Tojeira de Picassinos, registado na Conservatória do Registo Predial da 
Marinha Grande sob o n.º 16565 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 906, 
da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 32/20, apresentado por Metalcobre - Comercialização de Metais Lda., 
com o NIPC 503 580 201, com sede na rua 2, n.º 51, Pero Neto, freguesia e concelho da 
Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
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1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um 

ano a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

6. Req.º nº 922/20, datado de 28/08/2020 - Proc.º n.º 568/17, datado de 20/12/2017 - 
Vidrala Logistics, Unipessoal, Lda. 

 
632 - Presente requerimento com o n.º 922/20, datado de 28/08/2020, a solicitar a 
autorização de utilização e exploração para a edificação destinada a posto de abastecimento 
de combustíveis para consumo próprio e telheiro de apoio, sito na Charneca da Garcia, 
freguesia de Marinha Grande, objeto de procedimento de legalização, licenciado no âmbito 
do processo camarário n.º 568/17, titulado pelo alvará de licença de legalização n.º 40/20, 
emitido em 06/05/2020. 
 
Presente parecer técnico datado de 11/09/2020, bem como despacho da Srª Presidente da 
Câmara Municipal, proferido em de 15/09/2020, a determinar a realização da vistoria, nos 
termos do previsto no artigo 14.º da Portaria n.º 1188/2003, de 10/10, na redação conferida 
pela Portaria n.º 1515/2007, de 30/11, e nos n.os 2 e 5 do artigo 12.º do Decreto-lei n.º 
267/2002, de 30/11, na redação do decreto-Lei n.º 217/2012, de 09/10. 
 
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 à edificação destinada a posto de abastecimento de 
combustíveis para consumo próprio e respetivo telheiro de apoio sito na Charneca da 
Garcia, freguesia de Marinha Grande propriedade Vidrala Logistics, Unipessoal, Lda., 
com o NIPC 500144770 , com a seguinte composição: 
 

1) Membros efetivos 
Arquiteto Alexandre Fava 
Engenheira Maria João Oliveira 
Fiscal Carlos Duarte  
 

2) Membros suplentes 
Arquiteto Ricardo Santos 
Engenheiro Rui Vicente  
Fiscal Nuno Fernandes 
Fiscal Álvaro Letra 
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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. 
 
 
 

7. E/6656/2020 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala 
para execução de ramais domiciliários de gás natural- Lusitaniagás - Companhia de 
Gás do Centro, S.A. 

 
633 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/6656/2020, datado de 
25/06/2020, referente ao pedido de ocupação da via pública, apresentado por 
LUSITANIAGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A., com o NIPC 502761024, para 
abertura de vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais 
Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Avenida dos Pescadores, Praia da Vieira, 
freguesia de Vieira de Leiria, em Rua da Azinheira, Rua do Corgo Sul, Avenida José 
Gregório e Rua da Embra, freguesia de Marinha Grande, num total de 29,00 metros. 
 
Presente parecer técnico da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 29/07/2020, sobre o 
assunto, bem como despacho proferido em 15/09/2020 pela Srª Presidente da Câmara 
Municipal, favorável à execução de todos os ramais. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, bem 
como o despacho proferido pela do Sr.ª Presidente, a Câmara Municipal delibera, nos 
termos do disposto na alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 7.º do RJUE - Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9/09: 
 
Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para abertura de 
29,00 metros de vala, para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução 
de Ramais Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Avenida dos Pescadores, 
Praia da Vieira (intervenção em passeios), freguesia de Vieira de Leiria; em Rua da 
Azinheira (intervenção em passeios), Rua do Corgo Sul, Avenida José 
Gregório(intervenção em passeios) e Rua da Embra, freguesia de Marinha Grande, 
com os seguintes condicionalismos: 

a) Os pavimentos devem ser repostos nas devidas condições; 
b) A reposição dos pavimentos deve ser executada com materiais de 

características e espessuras iguais às existentes, podendo a Câmara 
Municipal exigir a utilização de material de reposição novo, quando 
considere necessário.  

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

d) Para o efeito, deverão contactar previamente os serviços da Divisão de 
Infraestruturas e Serviços Urbanos, para acompanhamento da execução dos 
trabalhos. 
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e) Deverão, ainda, ser salvaguardadas todas as normas de segurança, quer de 
pessoas quer de bens, previstas nos artigos 85.º, 86.º, 87.º, 88.º e 89.º do 
RMEUMG - Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Município 
da Marinha Grande, em vigor, e demais legislação aplicável. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

8. Req.º nº 601/20, datado de 05/06/2020 - Proc.º n.º 181/2020, datado de 
05/06/2020 - Mickael Pedrosa Fernandes e Diana Soraia Mendes Pereira 

 
634 - Presente requerimento, e respetivos documentos instrutórios, apresentado por Tânia 
Belo, solicitadora, registado sob o n.º 601/20, datado de 05-06-2020, assinado por Mickael 
Pedrosa Fernandes e Diana Soraia Mendes Pereira, em que é solicitada a emissão de 
parecer favorável quanto à celebração de negócio jurídico de compra e venda de um prédio 
rústico, sito no Lugar de Casal de Anja, Freguesia de Vieira de Leiria, Concelho da Marinha 
Grande, inscrito na matriz sob o n.º 1461 e descrito na Conservatória do Registo Predial da 
Marinha Grande sob o n.º 5604, de que resultou a constituição de compropriedade a favor 
dos requerentes. 
 
Presente parecer jurídico datado de 08-09-2020, informação dos Serviços de Fiscalização, 
datada de 13-07-2020, bem como parecer técnico de 21-07-2020, da Divisão de 
Ordenamento do Território, todos sobre o assunto. 
 
A Câmara Municipal analisou: 
 
- O pedido, e respetivos documentos instrutórios, com o registo de entrada n.º 601/20, 
assinado por Mickael Pedrosa Fernandes e Diana Soraia Mendes Pereira, em que é 
solicitada a emissão de parecer favorável, ao abrigo do n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, 
de 02 de setembro, na redação da Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, quanto à celebração de 
negócio jurídico de compra e venda de um prédio rústico, sito no Lugar de Casal de Anja, 
Freguesia de Vieira de Leiria, Concelho da Marinha Grande, inscrito na matriz sob o n.º 1461 
e descrito na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 5604, de que 
resultou a constituição de compropriedade a favor dos requerentes. 
 
- O parecer jurídico datado de 08-09-2020 e o parecer técnico da Divisão de Gestão do 
território datado de 21-07-2020, ambos sobre o assunto; 
 
Concordando com os fundamentos de facto e de direito deles constantes, cujo teor 
passa a fazer parte integrante da presente deliberação e se anexam, delibera, ao 
abrigo da norma já citada emitir parecer favorável à realização do negócio jurídico de 
compra e venda do dito imóvel - cuja escritura já foi celebrada a 13-03-2020 - a favor de 
Mickael Pedrosa Fernandes e Diana Soraia Mendes Pereira, por não se vislumbrar, na 
realização do referido negócio jurídico, qualquer fuga ao regime jurídico dos 
loteamentos urbanos, consagrado no Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na 
redação do Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09 de setembro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 
 

9. “Rede de saneamento de águas residuais domésticas de Picassinos, 
Pedrulheira e Tojeira - Fase 3 – Concurso Público n.º 16/2019 - Aprovação trabalhos 
a menos” - Retificação de deliberação. 

 
635 - Por deliberação da Câmara Municipal de 6 de abril de 2020 foram aprovados 
trabalhos a menos no valor de 5.888,63€ (cinco mil, oitocentos e oitenta e oito euros e 
sessenta e três cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, da empreitada “REDE 
DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DE PICASSINOS, 
PEDRULHEIRA”, adjudicada à firma “PINTO & BRAZ, L.DA”. 
 
Presente informação da Chefe da Divisão de Qualidade de Vida, que justifica a 
necessidade de proceder à retificação de tal deliberação, uma vez que se detetou uma 
disparidade de 0,01€ entre o valor aprovado e o valor dos trabalhos por faturar. 
 
De acordo com o disposto no artigo 174º, n.º 1, do Código do Procedimento Administrativo, 
“Os erros de cálculo e os erros materiais na expressão da vontade do órgão administrativo, 
quando manifestos, podem ser retificados, a todo o tempo, pelos órgãos competentes para 
a revogação do ato.”. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos e ao abrigo do disposto no artigo 174º do Código do Procedimento 
Administrativo, no âmbito da empreitada de “REDE DE SANEAMENTO DE ÁGUAS 
RESIDUAIS DOMÉSTICAS DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA - FASE 3”, em 
que é cocontratante a firma “PINTO & BRAZ, L.DA”, delibera retificar a sua 
deliberação de 6 de abril de 2020, nos seguintes termos: 
 
Onde se lê:  
 
“aprovar trabalhos a menos no valor de 5.888,63€ (cinco mil, oitocentos e oitenta e 
oito euros e sessenta e três cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor.” 
 
 
Deve ler-se: 
 
“aprovar trabalhos a menos no valor de 5.888,64€ (cinco mil, oitocentos e oitenta e 
oito euros e sessenta e quatro cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor.”. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

10. “Alteração do traçado da Rua da Soprem - CP n.º 06/2020” – Aprovação 
trabalhos a menos. 

 
636 - Presente informação da DQV, com a ref. SMV/15.2020 através da qual é proposta a 
aprovação de trabalhos a menos, no valor de 594,40€ (quinhentos e noventa e quatro euros 
e quarenta cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, da empreitada “ALTERAÇÃO 
DO TRAÇADO DA RUA DA SOPREM”, adjudicada à firma “MATOS E NEVES, L.DA”, nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do artigo 379º do CCP. 
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Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, e do art. 379º do Código dos 
Contratos Públicos, no âmbito do contrato de empreitada de “ALTERAÇÃO DO 
TRAÇADO DA RUA DA SOPREM”, em que é cocontratante a firma “MATOS E NEVES, 
L.DA”, delibera aprovar trabalhos a menos no valor de 594,40€ (quinhentos e noventa 
e quatro euros e quarenta cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 
 

11. Isenção do pagamento de taxas 

 
637 - A Sra. Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
O Clube Automóvel da Marinha Grande, solicitou à Câmara Municipal a isenção do 
pagamento das taxas municipais, para a realização da atividade a seguir elencada: 

-Licença especial de ruído para realização do Rally Vidreiro Centro de Portugal – Marinha 
Grande 2020, nos dias 9 e 10 de outubro de 2020; 

-Licença de recinto improvisado; 

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

-Licença de publicidade alusiva ao evento. 

 
Presente a informação nº 23/AF, de 16 de setembro de 2020, fundamentada de facto e de 
direito nos termos do nº 6 do artigo 14º do Regulamento de Taxas do Município da Marinha 
Grande. 
 

A Câmara Municipal, nos termos da alínea b) do nº 3 do artigo 14.º do Regulamento e Tabela 
de Taxas do Município da Marinha Grande, pode isentar as Juntas de Freguesia, as 
associações de bombeiros, as fundações, as associações culturais, desportivas e recreativas 
legalmente constituídas, fábricas da igreja, agrupamentos de escolas e associações de pais 
e encarregados de educação legalmente constituídas e sem fins lucrativos, com sede no 
concelho da Marinha Grande, do pagamento das taxas previstas no citado Regulamento. 
 
Assim, ao abrigo da competência prevista na alínea b) do nº 3 e nº 6 do artigo 14.º do 
Regulamento e Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande, a Câmara Municipal 
delibera, relativamente à atividade identificada, isentar o Clube Automóvel da Marinha 
Grande pela emissão da licença especial de Ruído, da licença de recinto improvisado, da 
autorização para a utilização das vias públicas para a realização de atividades de caráter 
desportivo, festivo ou outras que possam afetar o trânsito normal e da licença de publicidade. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 

 
12. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2020– área 
cultural - Os Vizinhos Associação Cultural – Obras na sede e aquisição de 
equipamento para ciclo anual de workshops em 2020  

 
Relativamente aos pontos 12 a 31, os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“É lamentável que nesta época desportiva ainda estejamos a atribuir verbas por um 
regulamento de 1995 e 2001. 
O MPM já deu o seu contributo na comissão para a realização do regulamento que foi 
preparado e entregue ao executivo permanente em julho do ano passado... e continua a não 
haver regulamento. Agora já não se pode dizer que o MPM é que está a bloquear”. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra informou que os grupos de trabalho estão a trabalhar no 
regulamento, com a incorporação dos muitos contributos, com vista a finalizar o documento. 
 
 
638 - Presente deliberação de 9 de dezembro de 2019, na qual a Câmara Municipal 
deliberou, ao abrigo das alíneas 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 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/11181/2019 
de 23 de 

outubro de 2019 
513258795 Vizinhos-Associação Cultural 

Realização de obras na sede e 
aquisição de equipamento 

para ciclo anual de workshops 
a decorrer em 2020  

28,4 pontos 

 
 
Presente informação com n.º de registo I/710/2020 de 28 de agosto, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Vizinhos-Associação Cultural preenche os requisitos previstos no art.º 6.º 
do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para Realização de obras e 
aquisição de equipamento para ciclo anual de workshops a decorrer em 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. 
 

O Município da Marinha Grande tem atribuições nos domínios da educação, cultura, 
desporto, ação social e promoção do desenvolvimento nos termos das alíneas d), e), 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, que 
conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande, a competência para apoiar as atividades 
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de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outras de interesse municipal, bem 
como para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos termos 
das alíneas o), p) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei supracitada; 
 

Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/169; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de Atividades 
Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro a 
atribuir;  
 
Considerando por fim 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 18.º e 20.º, nº 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato-Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores 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  

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/11181/2019  513258795 
Vizinhos-

Associação 
Cultural 

Realização de obras 
na sede e aquisição 

de equipamento para 
ciclo anual de 
workshops a 

decorrer em 2020  

28,4 pontos 
2018/A/16

9 
2.300,00 € 
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processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será 
pago o apoio. A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve 
ocorrer antes da realização dos eventos. Naturalmente que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas. 
 
Somos incondicionalmente favoráveis a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. 
Representa a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento 
de um grupo de pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem 
desenvolver funções de particular relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do 
que queremos para o nosso concelho, continuamos a insistir na subjectividade e no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos. 
 
Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não 
temos um regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao 
cumprimento dos mesmos e obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de 
avaliação, garantindo que o acto salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção. 
 
Por essa razão entendemos abster-nos nesta votação.” 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
 
ATIVIDADE FÍSICA 
 

13.  Admissão de candidatura para atribuição de apoio ou benefícios a entidade de 
natureza desportiva 2020 

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

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

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

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

 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO 
TIPO DE 

CANDIDATUR
A 

E/8830/202
0 

Desporto 
Clube Automóvel da Marinha 

Grande 
Rallye Vidreiro Centro de Portugal 

Marinha Grande 
Pontual 



 

Página 26 de 83 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 21/09/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
⚫ 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 a 
candidatura abaixo referida: 

 

 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual, e do n.º 4 e 6 do 
artigo 13.º e ainda do n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa 
ou Outra, admitir e excluir as candidaturas acima referidas, ficando as admitidas 
selecionadas para a fase de definição do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em 
função das disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 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 ÁREA ENTIDADE OBJETIVO 
CLASSIFICAÇ

ÃO 

E/8830/202
0 

Desporto 
Clube Automóvel da Marinha 

Grande 
Rallye Vidreiro Centro de Portugal 

Marinha Grande 
38,75 
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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. 
 
 

14. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2020 – 
Associação Portuguesa de Deficientes – APD – Delegação do Centro - Inclusão no 
desporto  

 
640 - Presente deliberação de 27 de dezembro de 2019, na qual a Câmara Municipal 
deliberou, ao abrigo das alíneas 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 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/10648/2019 501129430 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 
DE DEFICIENTES  

– APD – DELEGAÇÃO DO 
CENTRO 

INCLUSÃO NO 
DESPORTO 

35,0 

 
Presente informação com registo I/982/2020 de 20 de agosto, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a Associação Portuguesa de Deficientes preenche os requisitos previstos no artigo 6.º 
do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para o desenvolvimento do 
plano anual de atividades, designado por “Inclusão do Desporto”. 
 
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 das alíneas d), 
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e), f),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 o), p) e u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/189; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de Atividades 
Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro a 
atribuir;  
 
Considerando que a preparação do processo de atribuição de apoio financeiro esteve 
pendente do reforço orçamental que ocorreu no passado dia 20 de maio de 2020. 
 
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: 
 

 
Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18.º e 20.º, nº 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato-Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores 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. 
 
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO VALOR 

E/10648/2019 501129430 

ASSOCIAÇÃO 
PORTUGUESA DE 

DEFICIENTES  
– APD – DELEGAÇÃO DO 

CENTRO 

INCLUSÃO 
NO 

DESPORTO 
35,0 

2018/A/18
9 

2.000,00€ 
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Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada 
associação mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura 
para que seja clara a imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que 
todas as candidaturas admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em 
processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será 
pago o apoio. A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve 
ocorrer antes da realização dos eventos. Naturalmente que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas. 
 
Somos incondicionalmente favoráveis a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. 
Representa a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento 
de um grupo de pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem 
desenvolver funções de particular relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do 
que queremos para o nosso concelho, continuamos a insistir na subjectividade e no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos. 
 
Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não 
temos um regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao 
cumprimento dos mesmos e obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de 
avaliação, garantindo que o acto salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção. 
 
Por essa razão entendemos abster-nos nesta votação.” 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

15. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva em 2020 - 
Clube Automóvel da Marinha Grande – Apoio pontual – Rally Vidreiro Centro de 
Portugal Marinha Grande 2020.  
 

641 - Presente deliberação de 21 de setembro de 2020, na qual a Câmara Municipal 
deliberou, ao abrigo das alíneas 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 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/8830/2020 501104305 
CLUBE AUTOMÓVEL DA 

MARINHA GRANDE 
Rally Vidreiro Centro de 

Portugal Marinha Grande 2020 
38,75 

 
Presente informação com registo I/1576/2020 de 13 de setembro, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Clube Automóvel da Marinha Grande preenche os requisitos previstos no 
artigo 6.º do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para o 
desenvolvimento do plano pontual de atividades, designado por “Rally Vidreiro Centro 
de Portugal Marinha Grande 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 das alíneas d), 
e), f), h) e m) do n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na 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), p) e u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/189; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de Atividades 
Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro a 
atribuir;  
 
Considerando que a preparação do processo de atribuição de apoio financeiro esteve 
pendente do reforço orçamental que ocorreu no passado dia 20 de maio de 2020. 
 
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 18.º e 20.º, nº 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato-Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores 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 VALOR 

E/8830/2020 501104305 
CLUBE AUTOMÓVEL 

DA MARINHA 
GRANDE 

Rally Vidreiro Centro 
de Portugal Marinha 

Grande 2020 
38,75 2018/A/189 89.000,00€ 
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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. 
 
 

16. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato. Programa de 
Desenvolvimento Desportivo Época Desportiva 2020/2021 AE Marinha Grande 
Poente  

 
642 - 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.  
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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. 
 
Atendendo a incerteza quanto a evolução da pandemia da COVID-19, em Portugal e no 
Mundo, poderá ser necessário implementar medidas de carácter transitário e de 
reorganização das atividades nos diversos clubes. 
 
Considerando que é intenção do executivo, apreciar e deliberar o apoio financeiro no início 
da época desportiva, das diversas modalidades, nos termos do regulamento em vigor; 
 
Considerando que os contratos-programa devem obrigatoriamente ser redigidos a escrito, 
conforme disposto no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, republicado 
em anexo ao Decreto-Lei n.º 41/2019 de 26 de março de 2019, foi elaborada a minuta do 
contrato, que constitui anexo à presente deliberação e se dá por integralmente 
reproduzida.  
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio do desporto, nos 
termos da alínea f), do n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro na sua 
redação atual, que conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para 
apoiar as atividades de natureza desportiva de interesse municipal, bem como para 
deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos termos das 
alíneas u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada.  
 
Considerando a existência de dotação financeira na ação 2018/A/189 
 
Considerando ainda os Critérios de Financiamento à Atividade Física acima referidos; 
 
Considerando que o Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente apresentou uma 
candidatura a apoio financeiro para o desenvolvimento de um Programa de 
Desenvolvimento Desportivo para a modalidade de patinagem na época 2020/2021, em 
anexo; 
 
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 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  
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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 

AE MARINHA GRANDE POENTE 600076768 1.250,00€ 

 
Delibera ainda aprovar a minuta de contrato-programa em anexo, a celebrar com a 
entidade acima descrita. 
A verba encontra cabimentação favorável na ação 2018/A/189 do Plano de Atividades 
Municipais. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 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. 
 
 



 

Página 34 de 83 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 21/09/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 33 

 
 
 
 
 
 
 

17. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato. Programa de 
Desenvolvimento Desportivo Época Desportiva 2020/2021 Atlético Clube 
Marinhense  

 
643 - 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. 
 
Atendendo a incerteza quanto a evolução da pandemia da COVID-19, em Portugal e no 
Mundo, poderá ser necessário implementar medidas de carácter transitário e de 
reorganização das atividades nos diversos clubes. 
 
Considerando que é intenção do executivo, apreciar e deliberar o apoio financeiro no início 
da época desportiva, das diversas modalidades, nos termos do regulamento em vigor; 
 
Considerando que os contratos-programa devem obrigatoriamente ser redigidos a escrito, 
conforme disposto no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, republicado 
em anexo ao Decreto-Lei n.º 41/2019 de 26 de março de 2019, foi elaborada a minuta do 
contrato, que constitui anexo à presente deliberação e se dá por integralmente 
reproduzida.  
 
Considerando 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  
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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 2017/A/187 
 
Considerando ainda os Critérios de Financiamento à Atividade Física acima referidos; 
 
Considerando que o Atlético Clube Marinhense apresentou uma candidatura a apoio 
financeiro para o desenvolvimento de um Programa de Desenvolvimento Desportivo para a 
modalidade de futebol na época 2020/2021, em anexo; 
 
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 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 

ATLÉTICO CLUBE MARINHENSE 501224254 53.700,00€ 

 
Delibera ainda aprovar a minuta de contrato-programa em anexo, a celebrar com a 
entidade acima descrita. 
A verba encontra cabimentação favorável na ação 2017/A/187 do Plano de Atividades 
Municipais. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 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. 
 
 
 

18. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato. Programa de 
Desenvolvimento Desportivo Época Desportiva 2020/2021 Clube de Atletismo da 
Marinha Grande 

 
644 - A atividade física é o instrumento mais económico de saúde pública. As verbas 
investidas na promoção da atividade física para a população, nomeadamente a jovem, 
devem ser encaradas como um investimento na saúde e bem-estar.  
 
Com a evolução natural da sociedade, a prática desportiva tem assumido uma 
preponderância cada vez maior na vertente social e educacional, consubstanciando-se 
num vetor de educação e formação do ser humano enquanto pessoa, com vista à sua 
realização integral.  
 
Incumbe ao Estado, no sentido de todos os poderes públicos, em colaboração com as 
associações e coletividades desportivas, promover, estimular e orientar a prática e a 
difusão da cultura física e do desporto, de acordo com o artigo 79.º, n.º 1, da Constituição 
da República Portuguesa.  
 
A Câmara Municipal, identificando a importância do trabalho desenvolvido pelos diversos 
Clubes em prol da formação humana dos jovens do concelho através da dinamização 
desportiva, e reconhecendo a mais-valia dos mesmos na divulgação do bom nome da 
terra, tem-lhes atribuído subsídios de acordo com os novos critérios de financiamento à 
atividade física federada aprovado em 01 de agosto de 2018 necessariamente conjugados 
com os “Critérios de Financiamento à Atividade Física aprovados em deliberação de 
câmara datada de 26/09/2002, com os critérios aprovados em deliberação de Câmara de 
09/09/1999 e critérios originais criados em 1995, celebrando com estes contratos–
programa conforme exigência legal. 
 
O valor do apoio financeiro a atribuir resulta da aferição do número de atletas inscritos nas 
associações/federações, em função de cada uma das modalidades desportivas, escalões, 
equipas, número de jogos efetuados como visitante, a participação nos diversos tipos de 
campeonatos, com base nos limites definidos nos critérios e nos documentos oficiais das 
respetivas associações e federações das diferentes modalidades, relativos à época 
anterior, tal como definem os critérios de financiamento. 
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Atendendo a incerteza quanto a evolução da pandemia da COVID-19, em Portugal e no 
Mundo, poderá ser necessário implementar medidas de carácter transitário e de 
reorganização das atividades nos diversos clubes. 
 
Considerando que é intenção do executivo, apreciar e deliberar o apoio financeiro no início 
da época desportiva, das diversas modalidades, nos termos do regulamento em vigor; 
 
Considerando que os contratos-programa devem obrigatoriamente ser redigidos a escrito, 
conforme disposto no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, republicado 
em anexo ao Decreto-Lei n.º 41/2019 de 26 de março de 2019, foi elaborada a minuta do 
contrato, que constitui anexo à presente deliberação e se dá por integralmente 
reproduzida.  
 
Considerando 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 2017/A/187 
 
Considerando ainda os Critérios de Financiamento à Atividade Física acima referidos; 
 
Considerando que o Clube de Atletismo da Marinha Grande apresentou uma candidatura a 
apoio financeiro para o desenvolvimento de um Programa de Desenvolvimento Desportivo 
para a modalidade de atletismo na época 2020/2021, em anexo; 
 
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 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 

CLUBE DE ATLETISMO DA MARINHA GRANDE 503912530 8.000,00€ 

 
Delibera ainda aprovar a minuta de contrato-programa em anexo, a celebrar com a 
entidade acima descrita. 
A verba encontra cabimentação favorável na ação 2017/A/187 do Plano de Atividades 
Municipais. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 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. 
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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. 
 
 

19. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato. Programa de 
Desenvolvimento Desportivo Época Desportiva 2020/2021 Clube Desportivo da 
Garcia  

 
645 - 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.  
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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. 
 
Atendendo a incerteza quanto a evolução da pandemia da COVID-19, em Portugal e no 
Mundo, poderá ser necessário implementar medidas de carácter transitário e de 
reorganização das atividades nos diversos clubes. 
 
Considerando que é intenção do executivo, apreciar e deliberar o apoio financeiro no início 
da época desportiva, das diversas modalidades, nos termos do regulamento em vigor; 
 
Considerando que os contratos-programa devem obrigatoriamente ser redigidos a escrito, 
conforme disposto no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, republicado 
em anexo ao Decreto-Lei n.º 41/2019 de 26 de março de 2019, foi elaborada a minuta do 
contrato, que constitui anexo à presente deliberação e se dá por integralmente 
reproduzida.  
 
Considerando 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 2017/A/187 
 
Considerando ainda os Critérios de Financiamento à Atividade Física acima referidos; 
 
Considerando que o Clube Desportivo da Garcia apresentou uma candidatura a apoio 
financeiro para o desenvolvimento de um Programa de Desenvolvimento Desportivo para a 
modalidade de futebol na época 2020/2021, em anexo; 
 
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 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- 
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programa de desenvolvimento desportivo, com a entidade mencionada no quadro 
resumo abaixo:  
 

CLUBE DESPORTIVO NIF Valor 

CLUBE DESPORTIVO DA GARCIA 501395369 2.200,00€ 

 
Delibera ainda aprovar a minuta de contrato-programa em anexo, a celebrar com a 
entidade acima descrita. 
A verba encontra cabimentação favorável na ação 2017/A/187 do Plano de Atividades 
Municipais. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
 
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a revisão 
do processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro 
(DSAJAL 1211/17, de 4.08.2017) que alerta para o facto do normativo sobre o qual as 
candidaturas são apreciadas já não está actualizado. 
 
Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada 
associação mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura 
para que seja clara a imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que 
todas as candidaturas admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em 
processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será 
pago o apoio. A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve 
ocorrer antes da realização dos eventos. Naturalmente que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas. 
 
Somos incondicionalmente favoráveis a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. 
Representa a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento 
de um grupo de pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem 
desenvolver funções de particular relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do 
que queremos para o nosso concelho, continuamos a insistir na subjectividade e no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos. 
 
Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não 
temos um regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao 
cumprimento dos mesmos e obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de 
avaliação, garantindo que o acto salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção. 
 
Por essa razão entendemos abster-nos nesta votação.” 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
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20. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato. Programa de 
Desenvolvimento Desportivo Época Desportiva 2020/2021 Clube Desportivo 
Moitense  

 
646 - 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. 
 
Atendendo a incerteza quanto a evolução da pandemia da COVID-19, em Portugal e no 
Mundo, poderá ser necessário implementar medidas de carácter transitário e de 
reorganização das atividades nos diversos clubes. 
 
Considerando que é intenção do executivo, apreciar e deliberar o apoio financeiro no início 
da época desportiva, das diversas modalidades, nos termos do regulamento em vigor; 
 
Considerando que os contratos-programa devem obrigatoriamente ser redigidos a escrito, 
conforme disposto no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, republicado 
em anexo ao Decreto-Lei n.º 41/2019 de 26 de março de 2019, foi elaborada a minuta do 
contrato, que constitui anexo à presente deliberação e se dá por integralmente 
reproduzida.  
 
Considerando 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  
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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 2017/A/187 
 
Considerando ainda os Critérios de Financiamento à Atividade Física acima referidos; 
 
Considerando que o Clube Desportivo Moitense apresentou uma candidatura a apoio 
financeiro para o desenvolvimento de um Programa de Desenvolvimento Desportivo para a 
modalidade de futsal na época 2020/2021, em anexo; 
 
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 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 

CLUBE DESPORTIVO MOITENSE 501216049 1.000,00€ 

 
Delibera ainda aprovar a minuta de contrato-programa em anexo, a celebrar com a 
entidade acima descrita. 
A verba encontra cabimentação favorável na ação 2017/A/187 do Plano de Atividades 
Municipais. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 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. 
 
 
 

21. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato. Programa de 
Desenvolvimento Desportivo Época Desportiva 2020/2021 CPIMG - Associação de 
Patinagem Inline Marinha Grande  

 
647 - A atividade física é o instrumento mais económico de saúde pública. As verbas 
investidas na promoção da atividade física para a população, nomeadamente a jovem, 
devem ser encaradas como um investimento na saúde e bem-estar.  
 
Com a evolução natural da sociedade, a prática desportiva tem assumido uma 
preponderância cada vez maior na vertente social e educacional, consubstanciando-se 
num vetor de educação e formação do ser humano enquanto pessoa, com vista à sua 
realização integral.  
 
Incumbe ao Estado, no sentido de todos os poderes públicos, em colaboração com as 
associações e coletividades desportivas, promover, estimular e orientar a prática e a 
difusão da cultura física e do desporto, de acordo com o artigo 79.º, n.º 1, da Constituição 
da República Portuguesa.  
 
A Câmara Municipal, identificando a importância do trabalho desenvolvido pelos diversos 
Clubes em prol da formação humana dos jovens do concelho através da dinamização 
desportiva, e reconhecendo a mais-valia dos mesmos na divulgação do bom nome da 
terra, tem-lhes atribuído subsídios de acordo com os novos critérios de financiamento à 
atividade física federada aprovado em 01 de agosto de 2018 necessariamente conjugados 
com os “Critérios de Financiamento à Atividade Física aprovados em deliberação de 
câmara datada de 26/09/2002, com os critérios aprovados em deliberação de Câmara de 
09/09/1999 e critérios originais criados em 1995, celebrando com estes contratos–
programa conforme exigência legal. 
 
O valor do apoio financeiro a atribuir resulta da aferição do número de atletas inscritos nas 
associações/federações, em função de cada uma das modalidades desportivas, escalões, 
equipas, número de jogos efetuados como visitante, a participação nos diversos tipos de 
campeonatos, com base nos limites definidos nos critérios e nos documentos oficiais das 
respetivas associações e federações das diferentes modalidades, relativos à época 
anterior, tal como definem os critérios de financiamento. 
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Atendendo a incerteza quanto a evolução da pandemia da COVID-19, em Portugal e no 
Mundo, poderá ser necessário implementar medidas de carácter transitário e de 
reorganização das atividades nos diversos clubes. 
 
Considerando que é intenção do executivo, apreciar e deliberar o apoio financeiro no início 
da época desportiva, das diversas modalidades, nos termos do regulamento em vigor; 
 
Considerando que os contratos-programa devem obrigatoriamente ser redigidos a escrito, 
conforme disposto no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, republicado 
em anexo ao Decreto-Lei n.º 41/2019 de 26 de março de 2019, foi elaborada a minuta do 
contrato, que constitui anexo à presente deliberação e se dá por integralmente 
reproduzida.  
 
Considerando 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 2017/A/187 
 
Considerando ainda os Critérios de Financiamento à Atividade Física acima referidos; 
 
Considerando que o CPIMG – Associação de Patinagem Inline Marinha Grande 
apresentou uma candidatura a apoio financeiro para o desenvolvimento de um Programa 
de Desenvolvimento Desportivo para a modalidade de patinagem na época 2020/2021, em 
anexo; 
 
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 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 

CPIMG - ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM INLINE MARINHA GRANDE 514855630 700,00€ 

 
Delibera ainda aprovar a minuta de contrato-programa em anexo, a celebrar com a 
entidade acima descrita. 
A verba encontra cabimentação favorável na ação 2017/A/187 do Plano de Atividades 
Municipais. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 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. 
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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. 
 
 

22. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato. Programa de 
Desenvolvimento Desportivo Época Desportiva 2020/2021 E.A.S. – Academia 
Futebol Marinha Grande  

 
648 - 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.  
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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. 
 
Atendendo a incerteza quanto a evolução da pandemia da COVID-19, em Portugal e no 
Mundo, poderá ser necessário implementar medidas de carácter transitário e de 
reorganização das atividades nos diversos clubes. 
 
Considerando que é intenção do executivo, apreciar e deliberar o apoio financeiro no início 
da época desportiva, das diversas modalidades, nos termos do regulamento em vigor; 
 
Considerando que os contratos-programa devem obrigatoriamente ser redigidos a escrito, 
conforme disposto no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, republicado 
em anexo ao Decreto-Lei n.º 41/2019 de 26 de março de 2019, foi elaborada a minuta do 
contrato, que constitui anexo à presente deliberação e se dá por integralmente 
reproduzida.  
 
Considerando 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 2017/A/187 
 
Considerando ainda os Critérios de Financiamento à Atividade Física acima referidos; 
 
Considerando que a E.A.S. Academia de Futebol Marinha Grande apresentou uma 
candidatura a apoio financeiro para o desenvolvimento de um Programa de 
Desenvolvimento Desportivo para a modalidade de futebol na época 2020/2021, em anexo; 
 
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 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- 
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programa de desenvolvimento desportivo, com a entidade mencionada no quadro 
resumo abaixo:  
 

CLUBE DESPORTIVO NIF Valor 

E.A.S. – ACADEMIA FUTEBOL MARINHA GRANDE 509495281 6.600,00€ 

 
Delibera ainda aprovar a minuta de contrato-programa em anexo, a celebrar com a 
entidade acima descrita. 
A verba encontra cabimentação favorável na ação 2017/A/187 do Plano de Atividades 
Municipais. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
 
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a revisão 
do processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro 
(DSAJAL 1211/17, de 4.08.2017) que alerta para o facto do normativo sobre o qual as 
candidaturas são apreciadas já não está actualizado. 
 
Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada 
associação mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura 
para que seja clara a imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que 
todas as candidaturas admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em 
processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será 
pago o apoio. A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve 
ocorrer antes da realização dos eventos. Naturalmente que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas. 
 
Somos incondicionalmente favoráveis a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. 
Representa a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento 
de um grupo de pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem 
desenvolver funções de particular relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do 
que queremos para o nosso concelho, continuamos a insistir na subjectividade e no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos. 
 
Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não 
temos um regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao 
cumprimento dos mesmos e obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de 
avaliação, garantindo que o acto salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção. 
 
Por essa razão entendemos abster-nos nesta votação.” 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
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23. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato. Programa de 
Desenvolvimento Desportivo Época Desportiva 2020/2021 Grupo Desportivo “Os 
Vidreiros”  

 
649 - 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. 
 
Atendendo a incerteza quanto a evolução da pandemia da COVID-19, em Portugal e no 
Mundo, poderá ser necessário implementar medidas de carácter transitário e de 
reorganização das atividades nos diversos clubes. 
 
Considerando que é intenção do executivo, apreciar e deliberar o apoio financeiro no início 
da época desportiva, das diversas modalidades, nos termos do regulamento em vigor; 
 
Considerando que os contratos-programa devem obrigatoriamente ser redigidos a escrito, 
conforme disposto no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, republicado 
em anexo ao Decreto-Lei n.º 41/2019 de 26 de março de 2019, foi elaborada a minuta do 
contrato, que constitui anexo à presente deliberação e se dá por integralmente 
reproduzida.  
 
Considerando 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  
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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 2017/A/187 
 
Considerando ainda os Critérios de Financiamento à Atividade Física acima referidos; 
 
Considerando que o Grupo Desportivo “Os Vidreiros” apresentou uma candidatura a apoio 
financeiro para o desenvolvimento de um Programa de Desenvolvimento Desportivo para a 
modalidade de futebol na época 2020/2021, em anexo; 
 
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 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 

GRUPO DESPORTIVO “OS VIDREIROS” 500885044 11.382,00€ 

 
Delibera ainda aprovar a minuta de contrato-programa em anexo, a celebrar com a 
entidade acima descrita. 
A verba encontra cabimentação favorável na ação 2017/A/187 do Plano de Atividades 
Municipais. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 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. 
 
 

24. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato. Programa de 
Desenvolvimento Desportivo Época Desportiva 2020/2021 Sociedade de Instrução e 
Recreio 1º de Maio  

 
650 - 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. 



 

Página 51 de 83 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 21/09/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 33 

 
 
 
 
 
 
 
Atendendo a incerteza quanto a evolução da pandemia da COVID-19, em Portugal e no 
Mundo, poderá ser necessário implementar medidas de carácter transitário e de 
reorganização das atividades nos diversos clubes. 
 
Considerando que é intenção do executivo, apreciar e deliberar o apoio financeiro no início 
da época desportiva, das diversas modalidades, nos termos do regulamento em vigor; 
 
Considerando que os contratos-programa devem obrigatoriamente ser redigidos a escrito, 
conforme disposto no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, republicado 
em anexo ao Decreto-Lei n.º 41/2019 de 26 de março de 2019, foi elaborada a minuta do 
contrato, que constitui anexo à presente deliberação e se dá por integralmente 
reproduzida.  
 
Considerando 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 2017/A/187 
 
Considerando ainda os Critérios de Financiamento à Atividade Física acima referidos; 
 
Considerando que o Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio apresentou uma 
candidatura a apoio financeiro para o desenvolvimento de um Programa de 
Desenvolvimento Desportivo para a modalidade de andebol na época 2020/2021, em 
anexo; 
 
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 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 

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E RECREIO 1º DE MAIO 501056467 72.595,26€ 

 
Delibera ainda aprovar a minuta de contrato-programa em anexo, a celebrar com a 
entidade acima descrita. 
 
A verba encontra cabimentação favorável na ação 2017/A/187 do Plano de Atividades 
Municipais. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
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“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
 
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a revisão 
do processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro 
(DSAJAL 1211/17, de 4.08.2017) que alerta para o facto do normativo sobre o qual as 
candidaturas são apreciadas já não está actualizado. 
 
Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada 
associação mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura 
para que seja clara a imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que 
todas as candidaturas admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em 
processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será 
pago o apoio. A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve 
ocorrer antes da realização dos eventos. Naturalmente que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas. 
 
Somos incondicionalmente favoráveis a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. 
Representa a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento 
de um grupo de pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem 
desenvolver funções de particular relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do 
que queremos para o nosso concelho, continuamos a insistir na subjectividade e no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos. 
 
Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não 
temos um regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao 
cumprimento dos mesmos e obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de 
avaliação, garantindo que o acto salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção. 
 
Por essa razão entendemos abster-nos nesta votação.” 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

25. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato. Programa de 
Desenvolvimento Desportivo Época Desportiva 2020/2021 Sporting Clube 
Marinhense  

 
651 - 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  
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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. 
 
Atendendo a incerteza quanto a evolução da pandemia da COVID-19, em Portugal e no 
Mundo, poderá ser necessário implementar medidas de carácter transitário e de 
reorganização das atividades nos diversos clubes. 
 
Considerando que é intenção do executivo, apreciar e deliberar o apoio financeiro no início 
da época desportiva, das diversas modalidades, nos termos do regulamento em vigor; 
 
Considerando que os contratos-programa devem obrigatoriamente ser redigidos a escrito, 
conforme disposto no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, republicado 
em anexo ao Decreto-Lei n.º 41/2019 de 26 de março de 2019, foi elaborada a minuta do 
contrato, que constitui anexo à presente deliberação e se dá por integralmente 
reproduzida.  
 
Considerando 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 2017/A/187 
 
Considerando ainda os Critérios de Financiamento à Atividade Física acima referidos; 
 
Considerando que o Sporting Clube Marinhense apresentou uma candidatura a apoio 
financeiro para o desenvolvimento de um Programa de Desenvolvimento Desportivo para a 
modalidade de hóquei em patins, patinagem e basquetebol na época 2020/2021, em 
anexo; 
 
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 Autoridade Tributária; 
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A Câmara Municipal, de acordo com competência prevista na alínea u), do n.º 1, do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, delibera atribuir o 
apoio financeiro à atividade desportiva federada, através da celebração de contrato-
programa de desenvolvimento desportivo, com a entidade mencionada no quadro 
resumo abaixo:  
 

CLUBE DESPORTIVO NIF Valor 

SPORTING CLUBE MARINHENSE 501150544 30.492,89€ 

 
Delibera ainda aprovar a minuta de contrato-programa em anexo, a celebrar com a 
entidade acima descrita. 
A verba encontra cabimentação favorável na ação 2017/A/187 do Plano de Atividades 
Municipais. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
 
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a revisão 
do processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro 
(DSAJAL 1211/17, de 4.08.2017) que alerta para o facto do normativo sobre o qual as 
candidaturas são apreciadas já não está actualizado. 
 
Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada 
associação mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura 
para que seja clara a imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que 
todas as candidaturas admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em 
processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será 
pago o apoio. A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve 
ocorrer antes da realização dos eventos. Naturalmente que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas. 
 
Somos incondicionalmente favoráveis a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. 
Representa a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento 
de um grupo de pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem 
desenvolver funções de particular relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do 
que queremos para o nosso concelho, continuamos a insistir na subjectividade e no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos. 
 
Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não 
temos um regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao 
cumprimento dos mesmos e obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de 
avaliação, garantindo que o acto salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção. 
 
Por essa razão entendemos abster-nos nesta votação.” 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
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26. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato. Programa de 
Desenvolvimento Desportivo Época Desportiva 2020/2021 Sport Lisboa e Marinha  

 
652 - 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. 
 
Atendendo a incerteza quanto a evolução da pandemia da COVID-19, em Portugal e no 
Mundo, poderá ser necessário implementar medidas de carácter transitário e de 
reorganização das atividades nos diversos clubes. 
 
Considerando que é intenção do executivo, apreciar e deliberar o apoio financeiro no início 
da época desportiva, das diversas modalidades, nos termos do regulamento em vigor; 
 
Considerando que os contratos-programa devem obrigatoriamente ser redigidos a escrito, 
conforme disposto no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, republicado 
em anexo ao Decreto-Lei n.º 41/2019 de 26 de março de 2019, foi elaborada a minuta do 
contrato, que constitui anexo à presente deliberação e se dá por integralmente 
reproduzida.  
 
Considerando 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.  
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Considerando a existência de dotação financeira na ação 2017/A/187 
 
Considerando ainda os Critérios de Financiamento à Atividade Física acima referidos; 
 
Considerando que o Sport Lisboa Marinha apresentou uma candidatura a apoio financeiro 
para o desenvolvimento de um Programa de Desenvolvimento Desportivo para a 
modalidade de futebol na época 2020/2021, em anexo; 
 
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 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 

SPORT LISBOA E MARINHA 501219340 8.600,00€ 

 
Delibera ainda aprovar a minuta de contrato-programa em anexo, a celebrar com a 
entidade acima descrita. 
A verba encontra cabimentação favorável na ação 2017/A/187 do Plano de Atividades 
Municipais. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 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 
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que queremos para o nosso concelho, continuamos a insistir na subjectividade e no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos. 
 
Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não 
temos um regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao 
cumprimento dos mesmos e obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de 
avaliação, garantindo que o acto salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção. 
 
Por essa razão entendemos abster-nos nesta votação.” 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 

27. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato. Programa de 
Desenvolvimento Desportivo Época Desportiva 2020/2021 Sport Operário 
Marinhense  

 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho e o Sr. Vereador Aurélio Ferreira comunicaram o 
seu impedimento, nos termos do previsto no artigo 69.º, n.º 1, alínea a), do Código do 
Procedimento Administrativo, uma vez que fazem parte dos órgãos sociais do Sport Operário 
Marinhense.  
 
O Sr. Vice-Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do 
mencionado Código. 
 
653 - 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,  
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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. 
 
Atendendo a incerteza quanto a evolução da pandemia da COVID-19, em Portugal e no 
Mundo, poderá ser necessário implementar medidas de carácter transitário e de 
reorganização das atividades nos diversos clubes. 
 
Considerando que é intenção do executivo, apreciar e deliberar o apoio financeiro no início 
da época desportiva, das diversas modalidades, nos termos do regulamento em vigor; 
 
Considerando que os contratos-programa devem obrigatoriamente ser redigidos a escrito, 
conforme disposto no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, republicado 
em anexo ao Decreto-Lei n.º 41/2019 de 26 de março de 2019, foi elaborada a minuta do 
contrato, que constitui anexo à presente deliberação e se dá por integralmente 
reproduzida.  
 
Considerando 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 2017/A/187 
 
Considerando ainda os Critérios de Financiamento à Atividade Física acima referidos; 
 
Considerando que o Sport Operário Marinhense apresentou uma candidatura a apoio 
financeiro para o desenvolvimento de um Programa de Desenvolvimento Desportivo para a 
modalidade de voleibol e xadrez na época 2020/2021, em anexo; 
 
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 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 

SPORT OPERÁRIO MARINHENSE   501417702 26.290,00€ 

 
Delibera ainda aprovar a minuta de contrato-programa em anexo, a celebrar com a 
entidade acima descrita. 
A verba encontra cabimentação favorável na ação 2017/A/187 do Plano de Atividades 
Municipais. 
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Esta deliberação foi tomada por maioria, com 3 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. 
 
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. 
 
 

28. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato. Programa de 
Desenvolvimento Desportivo Época Desportiva 2020/2021 Associação Cultural e 
Recreativa da Comeira  

 
654 - 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.  
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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. 
 
Atendendo a incerteza quanto a evolução da pandemia da COVID-19, em Portugal e no 
Mundo, poderá ser necessário implementar medidas de carácter transitário e de 
reorganização das atividades nos diversos clubes. 
 
Considerando que é intenção do executivo, apreciar e deliberar o apoio financeiro no início 
da época desportiva, das diversas modalidades, nos termos do regulamento em vigor; 
 
Considerando que os contratos-programa devem obrigatoriamente ser redigidos a escrito, 
conforme disposto no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, republicado 
em anexo ao Decreto-Lei n.º 41/2019 de 26 de março de 2019, foi elaborada a minuta do 
contrato, que constitui anexo à presente deliberação e se dá por integralmente 
reproduzida.  
 
Considerando 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 2017/A/187 
 
Considerando ainda os Critérios de Financiamento à Atividade Física acima referidos; 
 
Considerando que o Associação Cultural e Recreativa da Comeira apresentou uma 
candidatura a apoio financeiro para o desenvolvimento de um Programa de 
Desenvolvimento Desportivo para a modalidade de judo na época 2020/2021, em anexo; 
 
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 Autoridade Tributária; 
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A Câmara Municipal, de acordo com competência prevista na alínea u), do n.º 1, do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, delibera atribuir o 
apoio financeiro à atividade desportiva federada, através da celebração de contrato-
programa de desenvolvimento desportivo, com a entidade mencionada no quadro 
resumo abaixo:  
 

CLUBE DESPORTIVO NIF Valor 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DA COMEIRA 500787654 1.050,00€ 

 
Delibera ainda aprovar a minuta de contrato-programa em anexo, a celebrar com a 
entidade acima descrita. 
A verba encontra cabimentação favorável na ação 2017/A/187 do Plano de Atividades 
Municipais. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
 
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a revisão 
do processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro 
(DSAJAL 1211/17, de 4.08.2017) que alerta para o facto do normativo sobre o qual as 
candidaturas são apreciadas já não está actualizado. 
 
Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada 
associação mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura 
para que seja clara a imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que 
todas as candidaturas admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em 
processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será 
pago o apoio. A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve 
ocorrer antes da realização dos eventos. Naturalmente que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas. 
 
Somos incondicionalmente favoráveis a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. 
Representa a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento 
de um grupo de pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem 
desenvolver funções de particular relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do 
que queremos para o nosso concelho, continuamos a insistir na subjectividade e no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos. 
 
Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não 
temos um regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao 
cumprimento dos mesmos e obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de 
avaliação, garantindo que o acto salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção. 
 
Por essa razão entendemos abster-nos nesta votação.” 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
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29. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato. Programa de 
Desenvolvimento Desportivo Época Desportiva 2020/2021 Associação Ensino e 
Promoção Social Desportivo Náutico da Marinha Grande  

 
655 - 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. 
 
Atendendo a incerteza quanto a evolução da pandemia da COVID-19, em Portugal e no 
Mundo, poderá ser necessário implementar medidas de carácter transitário e de 
reorganização das atividades nos diversos clubes. 
 
Considerando que é intenção do executivo, apreciar e deliberar o apoio financeiro no início 
da época desportiva, das diversas modalidades, nos termos do regulamento em vigor; 
 
Considerando que os contratos-programa devem obrigatoriamente ser redigidos a escrito, 
conforme disposto no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, republicado 
em anexo ao Decreto-Lei n.º 41/2019 de 26 de março de 2019, foi elaborada a minuta do 
contrato, que constitui anexo à presente deliberação e se dá por integralmente 
reproduzida.  
 
Considerando 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  
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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 2017/A/187 
 
Considerando ainda os Critérios de Financiamento à Atividade Física acima referidos; 
 
Considerando que o Associação Ensino e Promoção Desportivo Náutico da Marinha 
Grande apresentou uma candidatura a apoio financeiro para o desenvolvimento de um 
Programa de Desenvolvimento Desportivo para a modalidade de natação na época 
2020/2021, em anexo; 
 
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 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 

ASSOCIAÇÃO ENSINO E PROMOÇÃO SOCIAL DESPORTIVO  
NÁUTICO DA MARINHA GRANDE 

501089721 1.500,00 € 

 
Delibera ainda aprovar a minuta de contrato-programa em anexo, a celebrar com a 
entidade acima descrita. 
 
A verba encontra cabimentação favorável na ação 2017/A/187 do Plano de Atividades 
Municipais. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 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. 
 
 

30. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato. Programa de 
Desenvolvimento Desportivo Época Desportiva 2020/2021 Industrial Desportivo 
Vieirense  

 
656 - A atividade física é o instrumento mais económico de saúde pública. As verbas 
investidas na promoção da atividade física para a população, nomeadamente a jovem, 
devem ser encaradas como um investimento na saúde e bem-estar.  
 
Com a evolução natural da sociedade, a prática desportiva tem assumido uma 
preponderância cada vez maior na vertente social e educacional, consubstanciando-se 
num vetor de educação e formação do ser humano enquanto pessoa, com vista à sua 
realização integral.  
 
Incumbe ao Estado, no sentido de todos os poderes públicos, em colaboração com as 
associações e coletividades desportivas, promover, estimular e orientar a prática e a 
difusão da cultura física e do desporto, de acordo com o artigo 79.º, n.º 1, da Constituição 
da República Portuguesa.  
 
A Câmara Municipal, identificando a importância do trabalho desenvolvido pelos diversos 
Clubes em prol da formação humana dos jovens do concelho através da dinamização 
desportiva, e reconhecendo a mais-valia dos mesmos na divulgação do bom nome da 
terra, tem-lhes atribuído subsídios de acordo com os novos critérios de financiamento à 
atividade física federada aprovado em 01 de agosto de 2018 necessariamente conjugados 
com os “Critérios de Financiamento à Atividade Física aprovados em deliberação de 
câmara datada de 26/09/2002, com os critérios aprovados em deliberação de Câmara de 
09/09/1999 e critérios originais criados em 1995, celebrando com estes contratos–
programa conforme exigência legal. 
 
O valor do apoio financeiro a atribuir resulta da aferição do número de atletas inscritos nas 
associações/federações, em função de cada uma das modalidades desportivas, escalões, 
equipas, número de jogos efetuados como visitante, a participação nos diversos tipos de 
campeonatos, com base nos limites definidos nos critérios e nos documentos oficiais das 
respetivas associações e federações das diferentes modalidades, relativos à época 
anterior, tal como definem os critérios de financiamento. 
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Atendendo a incerteza quanto a evolução da pandemia da COVID-19, em Portugal e no 
Mundo, poderá ser necessário implementar medidas de carácter transitário e de 
reorganização das atividades nos diversos clubes. 
 
Considerando que é intenção do executivo, apreciar e deliberar o apoio financeiro no início 
da época desportiva, das diversas modalidades, nos termos do regulamento em vigor; 
 
Considerando que os contratos-programa devem obrigatoriamente ser redigidos a escrito, 
conforme disposto no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, republicado 
em anexo ao Decreto-Lei n.º 41/2019 de 26 de março de 2019, foi elaborada a minuta do 
contrato, que constitui anexo à presente deliberação e se dá por integralmente 
reproduzida.  
 
Considerando 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 2017/A/187 
 
Considerando ainda os Critérios de Financiamento à Atividade Física acima referidos; 
 
Considerando que o Industrial Desportivo Vieirense apresentou uma candidatura a apoio 
financeiro para o desenvolvimento de um Programa de Desenvolvimento Desportivo para a 
modalidade de futebol, atletismo, patinagem e natação na época 2020/2021, em anexo; 
 
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 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 17.954,00 € 

 
Delibera ainda aprovar a minuta de contrato-programa em anexo, a celebrar com a 
entidade acima descrita. 
A verba encontra cabimentação favorável na ação 2017/A/187 do Plano de Atividades 
Municipais. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 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. 
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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. 
 
 

31. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato. Programa de 
Desenvolvimento Desportivo Época Desportiva 2020/2021 Judo Clube da Marinha 
Grande  

 

657 - 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.  
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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. 
 
Atendendo a incerteza quanto a evolução da pandemia da COVID-19, em Portugal e no 
Mundo, poderá ser necessário implementar medidas de carácter transitário e de 
reorganização das atividades nos diversos clubes. 
 
Considerando que é intenção do executivo, apreciar e deliberar o apoio financeiro no início 
da época desportiva, das diversas modalidades, nos termos do regulamento em vigor; 
 
Considerando que os contratos-programa devem obrigatoriamente ser redigidos a escrito, 
conforme disposto no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, republicado 
em anexo ao Decreto-Lei n.º 41/2019 de 26 de março de 2019, foi elaborada a minuta do 
contrato, que constitui anexo à presente deliberação e se dá por integralmente 
reproduzida.  
 
Considerando 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 2017/A/187 
 
Considerando ainda os Critérios de Financiamento à Atividade Física acima referidos; 
 
Considerando que o Judo Clube da Marinha Grande apresentou uma candidatura a apoio 
financeiro para o desenvolvimento de um Programa de Desenvolvimento Desportivo para a 
modalidade de judo na época 2020/2021, em anexo; 
 
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 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- 
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programa de desenvolvimento desportivo, com a entidade mencionada no quadro 
resumo abaixo:  
 

CLUBE DESPORTIVO NIF Valor 

JUDO CLUBE DA MARINHA GRANDE 506889955 5.000,00 € 

 
Delibera ainda aprovar a minuta de contrato-programa em anexo, a celebrar com a 
entidade acima descrita. 
A verba encontra cabimentação favorável na ação 2017/A/187 do Plano de Atividades 
Municipais. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 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. 
 
 
 



 

Página 69 de 83 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 21/09/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  
 
 

32. Atualização bienal do valor da renda, sob o Regime de Arrendamento Apoiado, 
do inquilino residente na Praceta da Liberdade, Bloco 7, 3º Drt., Casal de Malta 

 
658 - Presente informação n.º 1478/2020 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, 
datada de 26 de agosto de 2020, com proposta de atualização e revisão do valor da renda 
da habitação em epígrafe, por motivo de alteração da composição e de rendimentos do 
agregado familiar.  
 
Considerando que a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual estabelece o 
novo regime do arrendamento apoiado para habitação de fim social e revoga a Lei n.º 
21/2009, de 20 de maio e os Decretos-Lei n.º 608/73, de 14 de novembro e 166/93, de 7 de 
maio; 
 
Considerando que nos termos do artigo 3.º da referida Lei, são apresentadas as 
definições/ponderações, a ter em conta para o cálculo do valor da renda; 
 
Considerando que o seu artigo 21.º, prevê que o valor das rendas em regime do 
arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento 
mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o valor arredondado à 
milésima, que resulta da seguinte fórmula:  
T= 0,067 x (RMC/I.A.S.) em que: 
T= Taxa de esforço 
RMC = Rendimento Mensal Corrigido do Agregado Familiar 
I.A.S. = Indexante dos Apoios Sociais (435,76€)” 
 
Considerando ainda que, no n.2 do artigo 26.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 e que, no nº 3 do mesmo artigo, a renda máxima em regime de arrendamento 
apoiado é a renda máxima aplicável aos contratos de arrendamento para fim habitacional em 
regime de renda condicionada 
 
Considerando que, ao abrigo do n.º 1 do art.º 27.º do Regulamento de atribuição, de gestão 
e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, o montante da renda 
é atualizado, bienalmente, em função da variação do rendimento mensal corrigido do 
agregado familiar, nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro. 
 
Considerando que, ao abrigo da alínea a) do nº2, do artigo 27º, do mencionado regulamento, 
o arrendatário comunicou a alteração da composição e dos respetivos rendimentos do 
agregado familiar. 
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha do inquilino 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 da renda do inquilino residente na fração identificada em epígrafe,  sendo 
o valor a aplicar o constante do quadro seguinte: 
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MORADOR Casa DATA 
CONTRATO 

RENDA/20 
(agosto) 

RENDA/20 
(outubro) 

Praceta da Liberdade Bloco 7, 3º Drt. setembro 
2017 

207,80€ 218,36€ 

 
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 outubro do corrente ano. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

33. Atualização do valor da renda, sob o Regime de Arrendamento Apoiado da 
inquilina residente na Rua António Lopes, N.º 4, Camarnal - Marinha Grande 

 
659 - Presente informação n.º 1461 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
20 de agosto de 2020, 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 e revoga a Lei n.º 
21/2009, de 20 de maio e os Decretos-Lei n.º 608/73, de 14 de novembro e 166/93, de 7 de 
maio; 
 
Considerando que nos termos do artigo 3.º da referida Lei, são apresentadas as 
definições/ponderações, a ter em conta para o cálculo do valor da renda; 
 
Considerando que o seu artigo 21.º, prevê que o valor das rendas em regime do 
arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento 
mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o valor arredondado à 
milésima, que resulta da seguinte fórmula:  
T= 0,067 x (RMC/I.A.S.) em que: 
T= Taxa de esforço 
RMC = Rendimento Mensal Corrigido do Agregado Familiar 
I.A.S. = Indexante dos Apoios Sociais (438,81€)” 
 
 
Considerando ainda que, no n.1 do artigo 22.º a renda em regime de arrendamento apoiado 
não pode ser de valor inferior a 1% do indexante dos apoios sociais (IAS) vigente em cada 
momento. 
 
Considerando que nos termos do n.º 6 do artigo 23.º da mesma Lei, a renda atualizada ou 
revista, nos termos dos números anteriores, é devida no segundo mês subsequente ao da 
data de receção, pelo arrendatário, da comunicação do senhorio com o respetivo valor. 
 
Considerando que, ao abrigo da alínea a) do n.º2 do art.º 27.º do Regulamento de atribuição, 
de gestão e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, há lugar à 
revisão da renda a pedido do arrendatário nas situações de alteração na composição ou nos 
rendimentos do agregado familiar, devendo o arrendatário comunicar o facto ao senhorio, no 
prazo máximo de 30 dias a contar da data da ocorrência 
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha da inquilina e 
que têm por base os documentos facultados pela própria. 
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A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n.º1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março e, em conformidade com o 
artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual proceder à 
revisão da renda da inquilina residente na fração identificada em epígrafe,  sendo o 
valor a aplicar o constante do quadro seguinte: 
 

MORADORA Bloco/ 
Fração 

DATA 
CONTRATO 

RENDA/20 
(agosto) 

RENDA/20 
(outubro) 

Rua António Lopes N.º 4 04/11/2004 120,11€ 42,70€ 

 
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 outubro do corrente ano. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

34. Transmissão do Direito de Arrendamento de Habitação sita na Rua Professor 
Melo Vieira, Bloco 5, 3.º Drt- Casal do Malta- Marinha Grande- Por motivo de 
falecimento do titular do Contrato De Arrendamento 

 
660 - Presente informação n.º 1573 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
10 de setembro de 2020, a propor a transmissão do direito de arrendamento da habitação, 
identificada em epígrafe, por motivos de decesso do titular arrendatário, a favor do cônjuge 
sobrevivo.  
 
Considerando que o titular do contrato de arrendamento celebrado com o Município da 
Marinha Grande em 09 de agosto de 1982, faleceu no passado dia 20 de agosto do corrente 
ano; 
 
Considerando que a referida habitação era a casa de morada de família do agregado familiar 
constituído pelo titular, sua esposa e um filho; 
 
Considerando que, de acordo com a alínea a) do n.º 1 e o n.º2 do artigo 24.º do 
Regulamento de atribuição, gestão e utilização das habitações sociais do município da 
Marinha Grande, o arrendamento para habitação não caduca por morte do primitivo 
arrendatário, quando lhe sobreviva o cônjuge com residência no locado; por morte do 
arrendatário, a transmissão do arrendamento, ou a sua concentração no cônjuge sobrevivo, 
deve ser comunicada ao senhorio, com cópia dos documentos comprovativos e, no prazo 
máximos de três meses, a contar da ocorrência; 
 
Considerando que, de acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 27.º do mesmo 
Regulamento, há lugar à revisão da renda a pedido do arrendatário nas situações de 
alteração na composição ou nos rendimentos do agregado familiar, devendo o arrendatário 
comunicar o facto ao senhorio, no prazo máximo de 30 dias a contar da data da ocorrência; 
 
Considerando, ainda, que de acordo com a alínea c) do n.º1 do artigo 29.º do já referido 
regulamento, constituem deveres e obrigações dos arrendatários, para além dos constantes 
no artigo 1038.º e seguintes do Código Civil, efetuar as comunicações e prestar as 
informações, obrigatórias, ao senhorio nos termos da Lei e deste regulamento, 
designadamente as relativas a impedimentos, rendimentos auferidos e composição do 
respetivo agregado familiar, no prazo de 30 dias a contar da sua verificação; 
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Considerando que, a inquilina cumpriu na íntegra os procedimentos previstos para efeitos de 
transmissão habitacional; 
 
Considerando, os documentos facultados pela própria, nomeadamente, cópia de certidão de 
óbito do marido e recibos de rendimentos do agregado familiar, para revisão do valor de 
renda mensal; 
 
Considerando, por último, o rendimento mensal, atual, e 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 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, na redação 
atual, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Regulamento de atribuição, 
gestão e utilização das habitações sociais do município da Marinha Grande, na sua 
redação atual, concordar com a transmissão do direito de arrendamento para o nome 
do cônjuge sobrevivo, por motivo de falecimento do titular arrendatário. 
 
Mais delibera que, os recibos de renda mensal, relativos ao fogo sito na Rua Prof. Melo 
Vieira, Bloco 5, 3.ºDrt, Casal do Malta- Marinha Grande, passem a ser emitidos em 
nome da beneficiária da transmissão do direito de arrendamento,  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

35. Celebração de acordo de regularização de dívida referente à arrendatária, 
residente na Rua General Humberto Delgado, Bloco 32, R/C A, Casal de Malta, 
Marinha Grande 

 
661 - Presente requerimento com o registo de entrada E/8295/2020, datado de 11 de agosto, 
do corrente ano, em nome da inquilina residente no fogo sito na Rua General Humberto 
Delgado, Bloco32, R/c A, Casal de Malta, Marinha Grande, a solicitar o pagamento da dívida 
existente referente a rendas em atraso, em 18 prestações mensais. 
 
Presente informação n.º I/1387/2020 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania – D.D.C - 
datada de 07 agosto de 2020, através da qual se expõe a situação da referida arrendatária e 
as circunstâncias que levaram à existência da presente dívida por parte desta, e propõe a 
celebração de um acordo de regularização de dívidas do montante que se encontra por 
liquidar, no valor de 917,69€ (novecentos e dezassete euros e sessenta e nove cêntimos), 
em 18 prestações mensais, a partir de setembro do corrente ano. 
 
Considerando que a inquilina não reúne, presentemente, condições económicas que lhe 
permitam liquidar integralmente o montante em causa; 
 
Considerando a intenção manifestada pela mesma em liquidar a dívida que tem para com o 
Município da Marinha Grande, no valor de 917,69€ (novecentos e dezassete euros e 
sessenta e nove cêntimos); 
 
Considerando a proposta apresentada para pagamento da dívida, em 18 prestações 
mensais; 
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Considerando que o Regulamento de Atribuição, de Gestão e de Utilização das Habitações 
Sociais do Município da Marinha Grande estabelece na alínea K, do nº1, do artigo 29, que 
em caso de atraso no pagamento da renda ou acumulação de vários meses em dívida, e de 
forma a evitar a resolução do contrato de arrendamento, possa vir a ser celebrado um acordo 
prestacional, com vista à regularização da dívida. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso de competência prevista na 
alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, conjugada com a alínea k) do n.º 1 do artigo 29.º do Regulamento de Atribuição, 
Gestão e Utilização das Habitações Sociais do Município da Marinha Grande, 
concordar com o pagamento da dívida, no valor de 917,69€ (novecentos e dezassete 
euros e sessenta e nove cêntimos) em 18 prestações mensais, sendo 17 prestações, 
no valor unitário de 50,00€ (cinquenta euros) e a 18ª, no valor de 67,69€ (sessenta e 
sete euros e sessenta e nove cêntimos) com entrada em vigor a partir de outubro do 
corrente ano. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

36. Atualização bienal do valor da renda mensal, correspondente à fração sita na 
Avenida da Liberdade, Bloco L, 4.º Esq Frt, Casal do Malta - Marinha Grande 

 
662 - Presente informação n.º 1580 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
14 de setembro, do corrente ano, a dar conta da necessidade de proceder à atualização do 
valor da renda da habitação em epígrafe.   
 
Considerando que, de acordo com o n.º 1 do art.º 27.º do Regulamento de atribuição, de 
gestão e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, o montante 
da renda é atualizado, bienalmente, em função da variação do rendimento mensal corrigido 
do agregado familiar, nos termos do previsto no n.º 3 do art 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro. 
 
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 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 (438,81€)” 
 
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  
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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/20 
(setembro) 

RENDA/20 
(novembro) 

Avenida da Liberdade 4.ºEsq Frt, 
Bloco L 

31/12/1996 25,52€ 19,18€ 

 
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 novembro de 2020. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

37. Atualização bienal do valor da renda mensal, correspondente à fração sita na 
Avenida da Liberdade, Bloco L, 3.º Esq Frt, Casal do Malta - Marinha Grande 

 
663 - Presente informação n.º 1586 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
14 de setembro, do corrente ano, a dar conta da necessidade de proceder à atualização do 
valor da renda da habitação em epígrafe.   
 
Considerando que, de acordo com o 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 art. 23.º da Lei n.º81/2014, de 19 de 
dezembro. 
 
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 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 (438,81€)” 
 
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: 
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MORADOR CASA DATA 
CONTRATO 

RENDA/20 
(setembro) 

RENDA/20 
(novembro) 

Avenida da Liberdade 3.ºEsq Frt, Bloco L 27/09/2017 95,82€ 113,82€ 

 
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 novembro de 2020. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

38. Atualização bienal do valor da renda mensal, correspondente à fração sita na 
Avenida da Liberdade, Bloco L, 2.º Esq Frt, Casal do Malta - Marinha Grande 

 
664 - Presente informação n.º 1587 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
14 de setembro, do corrente ano, a dar conta da necessidade de proceder à atualização do 
valor da renda da habitação em epígrafe.   
 
Considerando que, de acordo com o n.º 1 do art.º 27.º do Regulamento de atribuição, de 
gestão e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, o montante 
da renda é atualizado, bienalmente, em função da variação do rendimento mensal corrigido 
do agregado familiar, nos termos do previsto no n.º 3 do art. 23.º da Lei n.º81/2014, de 19 de 
dezembro. 
 
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 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 (438,81€)” 
 
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/20 
(setembro) 

RENDA/20 
(novembro) 

Avenida da Liberdade 2.ºEsq Ft, Bloco L 27/09/2017 28,75€ 56,34€ 
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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 novembro de 2020. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

39. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza social em 2020 – 
Associação Sindical União dos Reformados Pensionistas e Idosos - Atividade 
Cultural e Intercâmbios com outras Universidades 

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

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/2410/2020  502870419 
Associação Sindical União dos 

Reformados Pensionistas e 
Idosos 

Atividade Cultural e 
Intercâmbios da 

Universidade Sénior da 
Marinha Grande 

25,0 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/1140/2020, de 02 de julho, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Associação Sindical União dos Reformados Pensionistas e Idosos, 
preenche os requisitos previstos no art.º 6.º do Regulamento, propondo a atribuição de apoio 
financeiro, para Atividade Cultural e Intercâmbios da Universidade Sénior da Marinha 
Grande. 
 
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 h), do 
n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro na sua redação atual, que 
conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para apoiar as atividades 
de natureza social, cultural, desportiva, recreativa 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; 
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Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro a 
atribuir;  
 
Atendendo a que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária 
e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da Marinha 
Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea u) do 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: 
 

 
Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18º e 20º, nº 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato-Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores 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  

REGISTO 
NIF 

ENTIDADE OBJETIVO 
PONTUAÇ

ÃO 
AÇÃO 

DELIBERAÇ
ÃO 

E/2410/2020 502870419 

Associação 
Sindical União dos 

Reformados 
Pensionistas e 

Idosos 

Atividade 
Cultural e 

Intercâmbios da 
Universidade 

Sénior da 
Marinha Grande 

25,0 pontos 2018/A/89 1.000,00€ 
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desenvolver funções de particular relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do 
que queremos para o nosso concelho, continuamos a insistir na subjectividade e no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos. 
 
Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não 
temos um regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao 
cumprimento dos mesmos e obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de 
avaliação, garantindo que o acto salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção. 
 
Por essa razão entendemos abster-nos nesta votação.” 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

40. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza social em 2020 – 
Corpo Nacional de Escutas-Agrupamento 36 MG – Remoção de telha fibrocimento e 
instalações de telha sanduiche 

 
666 - Presente deliberação de 9 de dezembro de 2019, na qual a Câmara Municipal 
deliberou, ao abrigo das alíneas 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 do n.º 4 do artigo 14.º, do 
Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza 
Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, admitir a candidatura abaixo indicada, 
ficando a mesma selecionada para a fase de definição do tipo de apoios ou benefícios a 
atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente:  
 
Infraestruturas:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/10432/2019  500972052 
Corpo Nacional de 

Escutas- Agrupamento 
36- Marinha Grande 

Remoção de telha de 
fibrocimento e instalação 

de telha sanduiche 
26,0 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/1014/2020, de 19 de agosto, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Corpo Nacional de Escutas- Agrupamento 36- Marinha Grande, preenche os 
requisitos previstos no art.º 6.º do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, 
para as obras de remoção de telha de fibrocimento e instalação de “telha sanduiche”, nos 
anexos no exterior do edifício da sede. 
 
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 das alíneas d), 
e), f), 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 
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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), p) e u) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/92; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de Atividades 
Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro a 
atribuir;  
 
Atendendo a que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária 
e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da Marinha 
Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea o) do 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 18.º e 20.º, nº 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato-Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores 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  

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/10432/2019 500972052 

Corpo Nacional 
de Escutas- 

Agrupamento 36- 
Marinha Grande 

Remoção de telha 
de fibrocimento e 

instalação de telha 
sanduiche 

26,0 pontos 
2018/A/9

2 
7.000,00€ 
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ocorrer antes da realização dos eventos. Naturalmente que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas. 
 
Somos incondicionalmente favoráveis a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. 
Representa a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento 
de um grupo de pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem 
desenvolver funções de particular relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do 
que queremos para o nosso concelho, continuamos a insistir na subjectividade e no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos. 
 
Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não 
temos um regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao 
cumprimento dos mesmos e obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de 
avaliação, garantindo que o acto salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção. 
 
Por essa razão entendemos abster-nos nesta votação.” 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

41. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza social em 2020 – 
Associação Protetora de Animais da Marinha Grande – Defesa, Proteção e Auxílio 
de Animais 

 
667 - Presente deliberação de 9 de dezembro de 2019, na qual a Câmara Municipal 
deliberou, ao abrigo das alíneas 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 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/10445/2019  506924211 
APAMG- Associação 

Protetora de Animais da 
Marinha Grande 

Proteção, defesa e auxílio 
de animais abandonados, 

negligenciados e/ou 
carenciados 

39,1 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/1007/2020, de 19 de Agosto, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade APAMG- Associação Protetora de Animais da Marinha Grande preenche os 
requisitos previstos no art.º 6.º do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, 
para o a Proteção, defesa e auxílio de animais abandonados, negligenciados e/ou 
carenciados. 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento, o montante dos apoios a atribuir a cada 
candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
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Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da educação, 
cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento, nos termos das alíneas d), 
e), f), 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 o), p) e 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 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 4 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. 

REGISTO 
NIF 

ENTIDADE OBJETIVO 
PONTUAÇ

ÃO 
AÇÃO 

DELIBERAÇ
ÃO 

E/10445/2019 506924211 

APAMG- 
Associação 
Protetora de 
Animais da 

Marinha Grande 

Proteção, defesa 
e auxílio de 

animais 
abandonados, 
negligenciados 

e/ou carenciados 

39,1 pontos 2018/A/89 9.000,00€ 
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Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada 
associação mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura 
para que seja clara a imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que 
todas as candidaturas admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em 
processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será 
pago o apoio. A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve 
ocorrer antes da realização dos eventos. Naturalmente que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas. 
 
Somos incondicionalmente favoráveis a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. 
Representa a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento 
de um grupo de pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem 
desenvolver funções de particular relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do 
que queremos para o nosso concelho, continuamos a insistir na subjectividade e no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos. 
 
Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não 
temos um regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao 
cumprimento dos mesmos e obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de 
avaliação, garantindo que o acto salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção. 
 
Por essa razão entendemos abster-nos nesta votação.” 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 

CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 

42. RECEPÇÃO PROVISÓRIA - Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas 
de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira- Fase 2- Concurso público n.º 15/2019 

 

 
668 - A sr.ª Presidente apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente Auto de Receção Provisória da obra “Rede de Saneamento de Águas Residuais 
Domésticas de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira- Fase 2”, adjudicada por deliberação 
camarária, de vinte e três de setembro de dois mil e dezanove, à empresa “Pinto & Braz, 
Ld.ª”, pelo valor de 150.065,66€ (cento e cinquenta mil, sessenta e cinco euros e sessenta e 
seis cêntimos). 
 

A Câmara Municipal, verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo 
com as regras de arte e prescrições técnicas aplicáveis e de acordo com o contrato e 
as instruções dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber 
provisoriamente a obra antes enunciada, de acordo e para os efeitos do previsto no 
artigo 395º. do Código dos Contratos Públicos. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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E nada mais havendo a tratar, o Sr. Vice-Presidente encerrou a reunião eram 17:05 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. 

 
 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal, 
 
 

 
 

A Secretária da reunião, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em cumprimento do disposto no n.º 7 do artigo 4.º do Regimento da Câmara Municipal da Marinha Grande, 
foi efetuada a gravação de áudio e vídeo da presente reunião, que se encontra disponível ao público na 
página de Internet do Município.  

 


