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Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, em modo presencial, no 
Salão Nobre dos Paços do Concelho, e por videoconferência, reuniu a Câmara Municipal da 
Marinha Grande, sob a presidência da Presidente, Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira, com a 
presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

• Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 

• Aurélio Pedro Monteiro Ferreira; 

• Carlos Alexandre de Carvalho Caetano; 

• Lara Marques Lino; 

• Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

• Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 

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

relacionada.  
    

A Sr.ª Vereadora Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho e a Sr.ª Vereadora Lara 
Marques Lino compareceram presencialmente no Salão Nobre. 

 

Os restantes membros do executivo estiveram presentes por videoconferência. 
 

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

 

 
  

 
 

 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

1. Sr. Josué Jerónimo Inês – pretende falar sobre o Proc.º 288/19. 
 

2. Sr.ª Isabel do Carmo Mendes – pretende fazer o ponto de situação sobre o seu 
pedido de colocação de lombas limitadoras na Rua José Afonso. 

 
 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Intervenção dos membros do executivo 
 
 
 



 

Página 3 de 60 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada nos dias 28 e 
31/12/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 43 

 
 
 
 
 
 
 

ORDEM DO DIA 
 

 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

1. Resumo de Tesouraria do dia 21 de dezembro de 2020 
2. 24.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020 
3. Protocolo de colaboração no âmbito do projeto “Produtos Turísticos da Região de 

Leiria” 
 
 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

4. Pedido para colocação de um sinal de estacionamento a Pessoa Portadora de 
Deficiência na Travessa da Paz – Rego da Garcia junto ao n.º 8 – Marinha Grande. 

 
GESTÃO URBANÍSTICA 

5. Req.º nº 820/20, datado de 30/07/2020 - Proc.º n.º 245/20, datado de 30/07/2020 - 
Glass-Soft - Robótica e Sistemas Lda 

6. Req.º nº 167/20, datado de 27/01/2020 - Proc.º n.º 17/19, datado de 18/01/2019 - 
Manuel António Delgado – Cabeça de Casal da Herança 

7. Req.º nº 774/20, datado de 20/07/2020 - Proc.º n.º 364/19, datado de 02/10/2019 - 
António Manuel dos Reis José e Annie Marie-Paule Géraldine Tranvaux 

8. Req.º nº 1352/20, datado de 21/12/2020 - Proc.º n.º 406/19, datado de 06/11/2019 – 
Catarina de Oliveira Soares 

9. Req.º nº 1162/20, datado de 26/10/2020 - Proc.º n.º 284/19, datado de 09/08/2019 - 
Manuel Rocha Vieira Unipessoal, Lda 

10. Req.º nº 1320/20, datado de 14/12/2020 - Proc.º n.º 258/20, datado de 03/08/2020 - 
Ibasi - Construções Metálicas, Unipessoal, Lda 

11. Req.º nº 977/20, datado de 09/09/2020 - Proc.º n.º 283/18, datado de 16/07/2018 - 
Vangest – Engenharia Financeira e Gestão, S.A. 

12. Req.º nº 1354/20, datado de 22/12/2020 - Proc.º n.º 145/17, datado de 17/04/2017 - 
Júlio Manuel Duarte Moleirinho 

13. E/12229/2020 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de baixada elétrica - EDP, S.A. 

 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

14. “REMODELAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO 

Nº 12/2018” – APROVAÇÃO TRABALHOS A MENOS 
15. “AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE (ZIMG) E REDE VIÁRIA DA 

SAÍDA NORTE DA ZIMG - FASE 1 – CP N.º 14/2018” – APROVAÇÃO DE TRABALHOS A 

MENOS. 

 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
ATIVIDADE FÍSICA 

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

ENTIDADES DE NATUREZA DESPORTIVA 2021 
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17. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADES DE NATUREZA DESPORTIVA 2020 

– SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E RECREIO 1º MAIO- “REABILITAÇÃO DO PISO DO 

PAVILHÃO”  
18. ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO E APROVAÇÃO DO CONTRATO. PROGRAMA DE 

DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021. SOCIEDADE DE 

BENEFICÊNCIA E RECREIO 1º JANEIRO  
19. ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO E APROVAÇÃO DO CONTRATO. PROGRAMA DE 

DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021. CLUBE TÉNIS DA 

MARINHA GRANDE  
20. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADES DE NATUREZA DESPORTIVA 2020 

– SPORTING CLUBE MARINHENSE- “AQUISIÇÃO/INSTALAÇÃO DE MARCADORES”  

 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO 

21. ATUALIZAÇÃO BIENAL DO VALOR DA RENDA MENSAL, CORRESPONDENTE À FRAÇÃO 

SITA NA RUA ANTÓNIO LOPES, N.23, LOTE 31- CAMARNAL - MARINHA GRANDE. 
22. ATUALIZAÇÃO BIENAL DO VALOR DA RENDA MENSAL, CORRESPONDENTE À FRAÇÃO 

SITA NA RUA ANTÓNIO LOPES, N.64, CAMARNAL - MARINHA GRANDE. 
23. ATUALIZAÇÃO BIENAL DO VALOR DA RENDA MENSAL, CORRESPONDENTE À FRAÇÃO 

SITA NA RUA ANTÓNIO LOPES, N.29, LOTE 30- CAMARNAL - MARINHA GRANDE. 
24. TRANSMISSÃO DO DIREITO DE ARRENDAMENTO DE HABITAÇÃO SITA NA RUA 

PROFESSOR MELO VIEIRA, BLOCO 1, 1.º ESQ- CASAL DO MALTA- MARINHA GRANDE- 
POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO TITULAR DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO. 

 
CULTURA 

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

ENTIDADES DE NATUREZA CULTURAL- 2021. 
26. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADES DE NATUREZA CULTURAL EM 

2021 – SINDICATO DOS TRABALHADORES DA INDÚSTRIA VIDREIRA – COMEMORAÇÕES 

DO 18 DE JANEIRO DE 1934/2021.  
 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

27. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ATIVIDADES DE ENSINO E APOIO À FAMÍLIA DO PRÉ-
ESCOLAR, REFERENTES AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020.  

28. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ATIVIDADES DE ENSINO E APOIO À FAMÍLIA DO PRÉ-
ESCOLAR – ANO LETIVO 2020-2021 – NECESSIDADE DE ALTERAÇÕES AO 

PROCEDIMENTO DE FATURAÇÃO. 
 

 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

29. Alteração da redação da Cláusula Terceira da minuta de Acordo de Revogação do 
Contrato de Concessão de “Exploração de Cafetaria de apoio a diversos espaços 
culturais” 

30. Pedido de indemnização por danos causados em viatura automóvel – Buraco na 
Faixa de Rodagem - Rua Augusto Costa – Responsabilidade Civil – Deferimento 

31. Responsabilidade Civil Extracontratual – Pedido de Indemnização por Danos em 
Portão de Moradia – Alegações – Apreciação – Decisão  

 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

32. REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DAS TRUTAS – CEDÊNCIA DE PASSAGEM 

DE COLETOR - SR. RUI BARBARA BACHAREL 
33. CICLOVIA ENTRE A ZONA INDUSTRIAL E A ER 242-2 E REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA 

PORTELA – CEDÊNCIA DE 76,00M² DE TERRENO DO CONDOMINIO 1º DE MAIO Nº 26- 
EDIFICIO GUILHERME 

34. REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS CHEDAS E E.R. 349 - VIEIRA DE LEIRIA– CEDÊNCIA DE 

45,30M² DE TERRENO PROPRIEDADE DE ARMANDO MANUEL DOMINGUES AMADO 
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35. REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS CHEDAS E E.R. 349 - VIEIRA DE LEIRIA– CEDÊNCIA DE 

122,00M² DE TERRENO DA SR. IRENE DA SILVA SIMÕES 
36. EMPREITADA “REQUALIFICAÇÃO DA COBERTURA DOS EDIFÍCIOS DO ESTALEIRO 

MUNICIPAL” (CP 15/2015) - REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 20-02-2017 

37. Empreitada “Instalação do Balcão Único de Atendimento do IRN, I.P.” - Trabalhos 
Complementares, Trabalhos a menos e Prorrogação do prazo de execução da obra; 

 
 

  

 
 

 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

1. Sr. Josué Jerónimo Inês – pretende falar sobre o Proc.º 288/19. 
 
O Sr. Josué entregou a sua intervenção escrita, da qual se transcreve a parte que se refere 
à questão que pretende ver esclarecida: 
 

 

 
 
Ao terminar, o Sr. Josué disse que deixava aos Srs. Vereadores uma cópia desta sua 
intervenção, com o seu contacto para eventuais esclarecimentos, ou mostrar os documentos 
que fundamentam esta intervenção. 
 
A Sr.ª Presidente deu a palavra ao Sr. Vereador Carlos Caetano, para responder. 
 
O Sr. Vereador cumprimentou todos os que assistem a esta reunião, cumprimentou 
igualmente o Sr. Josué, e desejou a todos Boas Festas. 
Sobre o processo 288/19, disse que se trata de um processo que vem de 2019, não tem 
ainda resposta, e sabe que alguns entrados depois já obtiveram resposta. 
Este processo já veio à reunião em 26/02/2020, não esteve parado, e foi deliberada a 
audiência prévia sobre o projeto de indeferimento, certamente porque o processo tinha 
correções a fazer, pois se assim não fosse o processo teria sido logo deferido.  
Isto é uma situação normal. Mas os novos documentos para corrigir as alterações ao 
processo deram entrada em 01/10/2020 (alterações) e 27/10/2020 (especialidades). 
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A informação do arquiteto é de que o processo está ok, e numa próxima reunião estará aqui. 
É verdade que de outubro até hoje passaram mais de 45 dias, mas atendendo ao número 
de técnicos existente não é demais. 
Não há taxas de urgência, o deferimento só resulta de os processos estarem mais ou 
menos certinhos na entrega da documentação.  
Não há preferência, nem má vontade, são só os factos que relatou, pelo que espera 
recuperar o tempo “perdido”. 
 
 

2. Sr.ª Isabel do Carmo Mendes – pretende fazer o ponto de situação sobre o seu 
pedido de colocação de lombas limitadoras na Rua José Afonso. 

 
A Sr.ª Isabel do Carmo disse que vem em seu nome pessoal e dos seus vizinhos, e a 
situação tem a ver com um e-mail de 2019, cujo assunto se refere à Rua José Afonso, perto 
do Centro de Inspeções, onde foram construídas diversas fábricas, o que é bom, mas que 
fez aumentar a circulação de carros, o que agravou a circulação em termos de velocidade, 
contramão, e naquela zona, que é também habitacional, há muitas crianças e pessoas a 
circular. 
Recebeu uma resposta do Chefe de Gabinete a informar que o assunto já tinha sido 
reportado à PSP e que se ia também diligenciar a colocação de lombas. 
É isto que pretendem, uma lomba no início e outra no fim da rua. 
Em dezembro pediu informação sobre a evolução da situação, ainda não teve retorno, e é 
isso que vem aqui hoje saber, porque as infrações continuam a existir. 
 
A Sr.ª Presidente disse tratar-se de um assunto que é do conhecimento da Câmara, já foi 
reportado à PSP e está a ser acompanhado internamente pelo Sr. Vereador Carlos 
Caetano, a quem pediu que responda. 
 
O Sr. Vereador desejou à Sr.ª Isabel do Carmo um Bom Ano Novo, e de preferência com 2 
lombas na rua, e referiu que esta situação é recorrente também noutros locais. 
Esta rua está em bom estado, e a responsabilidade da Câmara, para além do bom estado 
das ruas, é colocar a devida sinalização. Aqui justifica-se a colocação de lombas, em 
betuminoso, e é por isso que está em curso o procedimento para o efeito. 
Está a ser feito no exterior um projeto para a requalificação do trânsito nesta zona, na Rua 
da Indústria (parte) e Rotunda do Pero Neto. Quando chegar esta parte do projeto ver-se-á 
logo onde se devem incluir as lombas. 
Esta obra não poderá ser feita até fevereiro/2021, só a partir daí, e isto deverá ser 
contemplado no projeto já encomendado e eu deverá chegar ainda esta semana. 
 
 
 

 

 
 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

 
A Sr.ª Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram intenção de 
intervir. 
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A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro cumprimentou todos os que acompanham a 
reunião, desejou a continuação de Boas Festas para todos os munícipes e um melhor 
ano de 2021, e referiu o seguinte: 
 
“Solicitámos esclarecimentos sobre o surto pandémico na Moita dado que, de acordo com a 
informação a que tivemos acesso, a situação é crítica, há um número muito elevado de 
infetados.” 
 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino cumprimentou todos os que acompanham esta reunião e 
referiu o seguinte: 
 

• Desejou a todos um Bom Ano e que as festas estejam a ser vividas em família e com 
saúde. 

• Quer esclarecer que a forma mista das reuniões não está a ser compreendida. 
Quando disseram que queriam reuniões presenciais não queriam pôr em causa a 
saúde e segurança, apenas agilizar a discussão e tornar as reuniões mais fluídas. 

• Também não compreende o atendimento do público, uma vez que estão próximos 
da funcionária do município e na Resinagem estariam mais distantes. 

• Também não faz sentido os membros do PS estarem nos seus computadores, nos 
gabinetes, quando não estão em teletrabalho. Na sua opinião não faz sentido, 
nenhum está confinado, respeita a opinião de quem esteja em teletrabalho, mas isso 
é em casa. 
Como a opção das Vereadoras da CDU é presencial, aqui estão! 

• Manilhas na Rua das Andorinhas – de quem é a responsabilidade para as tapar? 

• Braças de árvores na Rua das Cavadinhas – ainda não foram cortadas e perturbam 
o prédio, uma vez que entram nas varandas. 

• Cemitérios – os problemas continuam. Qual é o horário? O de Casal Galego 
continua aberto depois das 18 horas. 
A empresa recusa-se a fazer mais do que um funeral por dia, o que faz com que se 
alterem os horários das cerimónias fúnebres, porque o padre não tem disponibilidade 
Após as cerimónias as sepulturas ficam abertas. 
As funerárias não têm informações para as famílias, os funerais são marcados e 
remarcados, não há comunicação, obrigando as famílias a passar por mais este 
tormento. 
 

 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira cumprimentou todos os que acompanham esta 
reunião, e referiu o seguinte: 
 

• Desejou a todos Boas Festas e que 2021 seja um ano mais normal, com muita 
saúde, trabalho e esperança no futuro. 

• Sobre as intervenções dos munícipes Josué Jerónimo Inês e Isabel do Carmo 
Mendes referiu que o problema deles, não sendo igual, tem o mesmo pressuposto: a 
falta de resposta atempada por parte da Câmara. 
Realçou o facto de ter sido dada a oportunidade à segunda munícipe para voltar a 
falar, e lamenta que não tenha sido dada também a oportunidade ao Sr. Josué. 
Devia ter sido o mesmo procedimento. 

• Não tem crianças em idade escolar e pré-escolar, mas sabe que a Câmara ainda 
não emitiu senhas de almoço para as crianças do 1.º ciclo, passados quase 4 meses 
do início do ano escolar, o que preocupa os pais, pois a conta vai-se acumulando, 
sem que eles tenham qualquer informação. 
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• Levantou a questão do estacionamento junto às zonas comerciais, considerando que 
devia ter sido determinada a isenção do pagamento das taxas de estacionamento a 
todos os munícipes como forma de estimulação direta do comércio local. 

• Referiu o estado de abandono do largo da feira, por detrás do Pingo Doce, dando 
conta da necessidade de se estruturar uma intervenção e determinar um fim para 
este terreno, que se encontra num estado deplorável. 

 

 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho cumprimentou todos os que assistem à reunião 
e referiu no seguinte: 
 

• Desejou Boas Festas a todos, e como é a última reunião deste ano desejou um Bom 
2021 a todos os munícipes. 

• Também não pode deixar de dizer que ela e a Vereadora Lara estão a fazer a 
reunião num local que a todos orgulha, é o espaço nobre, e é evidente que 
atendendo às circunstâncias não poderá ser para todos, mas como só elas estariam 
presentes solicitaram que fosse aqui, o que foi atendido e agradece. 
A sua intenção era que as reuniões decorressem de forma mais ágil, e por outro lado 
dar também o exemplo, quando todos os dias os munícipes se deslocam para os 
seus locais de trabalho. 
Quem está em teletrabalho, compreende, mas estando a Sr.ª Presidente no gabinete 
ao lado, entende que não faz sentido, quando a pode ver e falar com ela no 
supermercado ou no cabeleireiro. É uma forma estranha de estar na política. 
Lamenta que nas redes sociais o Chefe de Gabinete venha fazer uso de informações 
presenciais. 

• Quer louvar o SNS e todos os profissionais de saúde que com enorme empenho o 
têm sustentado e mantido. É necessário reforçá-lo para o bem de todos. 

• Quer juntar-se à preocupação manifestada pela Vereadora Ana sobre o surto na 
Moita. Entende que cabe á autarquia serenar a população, mesmo que não tenha 
informação. 

• Pagamento das senhas – vem hoje à reunião. Na última perguntou e foi-lhe 
respondido que seria permitido o pagamento em prestações. Aguarda mais 
pormenores. 

• Cemitérios – junta a sua voz à da Vereadora Lara, e tem fotos sobre o mau estado 
em que ficam as sepulturas. É da responsabilidade da autarquia todo este serviço 
dos funerais, não é da empresa, apesar de haver uma prestação de serviços. Os 
cemitérios são da Câmara, continua a haver inúmeras queixas, e faz-lhe impressão a 
Câmara não tomar uma posição. 

• Entrada do prédio em Casal do Malta – é possível fazer alguma coisa? 

• Mercados – leu um e-mail de uma munícipe que refere que os produtos não se 
vendem, o local não é prático para as pessoas, e por isso não vão. O que é que a 
CMMG faz para motivar as pessoas a ir ao mercado e ao comércio local? 
Estas também são as suas questões. 

• Raízes na Estrada de S. Pedro para a Marinha – estão enormes, e as pessoas para 
fugir invadem a faixa de rodagem contrária e colocam em perigo quem circula na 
outra faixa. Sabe que é da responsabilidade das Infraestruturas de Portugal, mas a 
autarquia tem obrigação de insistir com as I.P. para resolverem o assunto.  
Terminou a intervenção pedindo que este assunto seja visto com urgência.    
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Seguidamente a Sr.ª Presidente deu a palavra ao Sr. Vereador Carlos Caetano, que 
depois de cumprimentar todos os colegas e os munícipes que assistem à reunião, 
respondeu o seguinte: 
 

• À Sr.ª Vereadora Lara: 

→ Árvore da Rua das Cavadinhas – a Câmara está a fazer podas em vários locais, 
e esta árvore também está incluída. 

→ Rua das Andorinhas – encaminhou para os serviços e ainda não recebeu 
informação, vai ter que procurar, porque se continua a trazer a questão é porque 
ainda não foi resolvido. 
 

• Ao Sr. Vereador Aurélio: 

→ Observação sobre os munícipes – diz que há falta de respostas atempadas, mas 
quer esclarecer que o processo do Sr. Josué é do fim de 2019 e veio à reunião 
em fevereiro de 2020. Teve resposta atempada, embora não fosse a que ele 
pretendia. 

→ Largo da Feira – parte do terreno é da Câmara e parte é privada. Tem que se 
articular as duas partes. A Câmara tem um esboço dos melhoramentos a fazer, 
já se começou a ver no âmbito de um projeto imobiliário para parte daquele local. 
Há ideias para algumas infraestruturas para o local, que depois se verão. 
 

• À Sr.ª Vereadora Alexandra: 

→ Reuniões de Câmara – não vale a pena continuar a falar sobre o assunto. 
Teletrabalho é em qualquer local, não necessariamente em casa.  
Têm que dar o exemplo. Têm dado, só que no gabinete da Presidente já houve 3 
casos, e têm continuado a vir trabalhar e a dar o exemplo. O que interessa é 
continuar a trabalhar, independentemente da forma que o fazem. 

→ É possível colocar a barra metálica no prédio de Casal do Malta e vai-se fazer. 

→ Raízes na Estrada de S. Pedro – numa das reuniões de novembro deu conta 
que tinha tratado de vários assuntos em reunião com as Infraestruturas de 
Portugal, e este foi falado. Eles tinham ficado de tratar até novembro, não 
aconteceu, e tem insistido com o Eng.º responsável pela nossa zona.  
É sua preocupação esta situação, assim como as pinturas na Av.ª Vítor Galo, e 
tem feito aquilo que pode e que a Vereadora refere: insistir, insistir e pressionar. 
Ele próprio também vive esta situação.  

 
 
A Sr.ª Presidente deu a palavra à Sr.ª Vereadora Célia Guerra, que depois de 
cumprimentar todos os que assistem à reunião, respondeu o seguinte: 
 

• Desejou um ano de 2021 com saúde, esperança renovada para todos, e acima de 
tudo saúde para todos. 

• Senhas – já aqui tranquilizou todos. Foi feita a proposta de isenção e se houvesse 
lugar a pagamento seria autorizado o pagamento faseado. Vai ser hoje analisado no 
ponto 28. 

• Teletrabalho – o Vereador Carlos já respondeu. Estão aqui, cada um no seu 
gabinete, não é numa sala partilhada. Tal como as Vereadoras da CDU tiveram 
liberdade de escolher, e escolheram presencialmente, nós escolhemos por 
videoconferência. É para nossa segurança, mas também para segurança dos outros. 
Cada um deverá respeitar a decisão de cada um. 
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A Sr.ª Presidente respondeu o seguinte às questões colocadas pelos Srs. Vereadores: 
 

• Raízes na Estrada de S. Pedro – é um assunto que preocupa, e a última informação 
é de que o problema estará resolvido até final de janeiro/2021. Assim espera, e se 
não for assim cá estará para insistir. 

• A sua posição é defender as indicações da saúde, e nas reuniões de Câmara 
pretende continuar a fazê-lo, até porque este executivo já esteve ausente por duas 
vezes. 
Evitará aquilo que puder e também porque estas reuniões não impedem a resolução 
dos problemas nem o atendimento dos munícipes, e ainda, também, para impedir o 
alastramento de casos. 

• Ao dia de hoje há 117 casos ativos, já houve 15 óbitos, e isso traz preocupações 
acrescidas, e sempre que se possa intervir assim continuará a fazer. 
Sobre o pedido de informação, referiu que não a pode dar, é de reserva da DGS, só 
tem o número de que falou. Não lhe é transmitido o local, embora o tenha já pedido, 
mas não é possível. Queria saber onde existiria o problema, para tentar tomar 
medidas, mas não obteve essa informação. 

• Cemitérios – a Câmara assume as suas responsabilidades, mas ainda hoje lhe 
chegou informação dos serviços, e pode garantir que da parte dos funcionários 
camarários as respostas são dadas, com a maior responsabilidade e com méritos 
reconhecidos. O que acontece é que muitas vezes o atendimento das funerárias 
também não é o ideal, e por isso a culpa não se pode só atribuir a quem nos presta 
serviços.   

 
 
 

 

 
 
Terminado o período de antes da ordem do dia, a Sr.ª Presidente deu início à ordem do dia. 
 
 

 

 

 

ORDEM DO DIA 
 

 

 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

 
 

1. Resumo de Tesouraria do dia 21 de dezembro de 2020 
 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia vinte e um de dezembro de dois 
mil e vinte, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Total de Disponibilidades”: 
11.724.578,26€ (onze milhões, setecentos e vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e oito 
euros e vinte seis cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
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2. 24.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020 
 
957 - Presente proposta da 24.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
21.ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2020 no valor de 2.150,00 euros nos 
reforços e de 2.150,00 euros nas anulações. 
 
Considerando que de acordo com a alínea b) do n.º 1 do art.º 17.º do Decreto Lei n.º 
192/2015, de 11 de setembro, que aprova o SNC-AP, é disposto que não é revogado o ponto 
8.3.1. do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação 
atual, o qual estabelece as regras das Modificações do Orçamento. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 
24.ª Modificação ao Orçamento da Despesa de 2020, sob a forma de alteração, nos 
termos da alínea d), do nº 1, do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

3. Protocolo de colaboração no âmbito do projeto “Produtos Turísticos da Região 
de Leiria” 

 
958 - Considerando a Candidatura apresentada no âmbito do aviso CENTR0-14-2016-16 
“Produtos Turísticos da Região de Leiria“ ao Portugal 2020, e o protocolo de parceria 
celebrado para criação da rede de programação cultural – “Produtos Turísticos da Região de 
Leiria”. 
  
Considerando que em 11 de fevereiro de 2020 foi aprovada uma reprogramação temporal, 
física e financeira da operação por deliberação da Comissão Diretiva do Programa 
Operacional Regional do Centro. 
  
Considerando a alínea d) da cláusula 4ª do protocolo de parceria acima referido, 
designadamente, que os parceiros beneficiários [Municípios] participam e colaboraram “(…) 
com o Parceiro Líder [CIMRL] na gestão da candidatura “Produtos Turísticos da Região de 
Leiria”, transferindo o montante de forma proporcional referente à parte não cofinanciada do 
investimento da responsabilidade da CIMRL referentes à alínea b) da cláusula 3 deste 
protocolo; (…)”. 
  
Considerando que a alínea b) da cláusula 3.ª do protocolo acima referida, a CIMRL - 
Comunidade Intermunicipal de Região de Leiria, enquanto Parceiro Líder, assume, no âmbito 
das responsabilidades gerais, “(…) Garantir, em caso de aprovação, a execução das 
despesas da sua responsabilidade, de acordo com o programa de ação e respetiva 
estimativa orçamental; (…)”. 
  
Considerando a ata 02/2020 da reunião do Conselho Intermunicipal da CIMRL de 28 de 
janeiro de 2020, a propor “(…) que a verba aprovada, após reprogramação e que a CIMRL 
vai executar, com um investimento elegível total no montante de 602.926,45€, contem com a 
comparticipação dos municípios, na parte não cofinanciada (15%), a que corresponde um 
montante de 90.438,97€ (…)”, o Conselho Intermunicipal da CIMRL deliberou que os 15% 
sejam suportados pelos Municípios, na seguinte forma:  
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• 80.842,94€ a dividir por 8 municípios (sem os municípios de Pedrogão Grande e 
Castanheira de Pera); 
•  9.596,03€ a dividir equitativamente pelos 10 municípios. 

 
Considerando o n.º 1 do artigo 10.º dos Estatutos da CIMRL – Comunidade Intermunicipal da 
Região de Leiria publicados no Diário da República de 2 de abril de 2014, nomeadamente 
que as deliberações dos órgãos da Comunidade Intermunicipal, entre os quais o Conselho 
Intermunicipal (alínea b) do artigo 7.º), vinculam os Municípios integrantes, não carecendo de 
ratificação dos órgãos respetivos; 
  
Considerando a necessidade de regularizar a comparticipação do valor a suportar pelo 
Município da Marinha Grande assente na celebração da presente proposta de protocolo 
remetida em minuta pela CIMRL, a vigorar até à conclusão financeira do projeto, cuja 
execução decorre entre os anos de 2017 a 2020. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea u), n.º 1, do art.º 33 do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, aprovado em anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua 
redação atual, compete à Câmara Municipal deliberar sobre as formas de apoio a atividades 
de interesse para o município. 
 
A Câmara Municipal delibera aprovar a minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar 
com a Comunidade Intermunicipal de Região de Leiria, no âmbito da candidatura 
“Produtos Turísticos da Região de Leiria“, nos termos da alínea u), n.º 1, do art.º 33, do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, na sua redação atual, incumbido a Senhora Presidente da Câmara de 
outorga-lo no uso de competência própria prevista na alínea f) do n.º 2 do art.º 35.º do 
anexo I do RJAL. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

 
 

4. Pedido para colocação de um sinal de estacionamento a Pessoa Portadora de 
Deficiência na Travessa da Paz – Rego da Garcia junto ao n.º 8 – Marinha 
Grande. 

 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu o seguinte: 
“Questionámos sobre que processo estávamos a decidir dado que a documentação enviada 
respeitava a dois pedidos de natureza distinta (um pedido de colocação de sinal de 
estacionamento para pessoas com deficiência e outro referente a um pedido para assinalar 
“largada e pegada de passageiros” (cf. descrito na informação processual). O vereador 
Caetano clarificou que era um lapso.” 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano informou que o pedido de largada de crianças é antigo e já 
está resolvido. O que está em causa é só o pedido para pessoas com deficiência. 
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Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
959 - Presente pedido, em que é solicitada a colocação e um sinal de estacionamento a 
Pessoa Portadora de Deficiência na Travessa da Paz. Rego da Garcia, junto ao n.º 8 – 
Marinha Grande 
 
Presente informação técnica LC/18/2020 de 15/12/2020, sobre o assunto. 
 
Presente despacho do senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo, Planeamento e 
Ordenamento do Território, datado de 17/12/2020. 
 
Na sequência do pedido, para colocação de um sinal de estacionamento a Pessoa Portadora 
de Deficiência na Travessa da Paz. Rego da Garcia, junto ao n.º 8 – Marinha Grande, bem 
como da solução técnica apresentada na informação dos serviços camarários LC /18/2020 
de 15/12/2020, que se dá aqui por integralmente reproduzida e se anexa, a Câmara 
Municipal delibera ao abrigo da alínea rr) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual: 
 
Colocar um sinal de estacionamento autorizado H1a e um painel adicional M11d – para 
Pessoa Portadora de Deficiência, conforme estabelecido nos artigos 34.º e 46.º, 
respetivamente, do Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, um lugar na 
gare de estacionamento, sito na Travessa da Paz. Rego da Garcia, junto ao n.º 8 – 
Marinha Grande, com marcação do respetivo lugar em pintura, referido na informação 
técnica. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

 
 

5. Req.º nº 820/20, datado de 30/07/2020 - Proc.º n.º 245/20, datado de 30/07/2020 - 
Glass-Soft - Robótica e Sistemas Lda 

 
960 - Presente pedido com o registo n.º 820/20, datado de 30/07/2020, relativo à viabilidade 
de ampliação de um edifício industrial, situado no n.º 66 da estrada da Nazaré, Vale da 
Moita, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob o n.º 1175 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 754, da freguesia da Moita e concelho da 
Marinha Grande, a que se reporta o pedido de informação prévia n.º 245/20, com data de 
entrada de 30/07/2020, apresentado por Glass-Soft - Robótica e Sistemas Lda, com o 
NIPC 504 696 815, com sede na estrada da Nazaré, n.º 66, Vale da Moita, freguesia da 
Moita e concelho da Marinha Grande, a solicitar informação quanto à viabilidade de proceder 
à ampliação da edificação existente; 
 
Presente informação técnica, datada de 16/12/2020, que refere ser viável, nos termos 
constantes no pedido, a operação urbanística de ampliação do edifício existente. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
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INFORMAR, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 16.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, SER 
VIÁVEL a operação urbanística de ampliação da edificação industrial existente, nos 
termos constantes no pedido em apreço, devendo o respetivo procedimento de mera 
comunicação prévia ser devidamente elaborado e instruído nos termos do disposto no 
RJUE e da Portaria n.º 113/2015, de 22/04. 
 
Mais delibera informar que a operação urbanística é considerada, nos termos da alínea 
c) do n.º 1 do artigo 24º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas do 
Município da Marinha Grande (RMEUMMG), como uma operação com impacto 
urbanístico relevante, 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, sendo devido o pagamento da respetiva taxa devida pela realização, 
manutenção e reforço de infra-estruturas urbanísticas, nos termos do artigo 122º e 
seguintes do mesmo regulamento, encontrando-se igualmente abrangida pela 
obrigatoriedade, estabelecida no n.º 5 do artigo 44º 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 proceder ao 
pagamento, nos termos do artigo 127º e seguintes do RMEUMMG, da correspondente 
compensação pela não cedência das áreas previstas para operações de loteamento. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

6. Req.º nº 167/20, datado de 27/01/2020 - Proc.º n.º 17/19, datado de 18/01/2019 - 
Manuel António Delgado – Cabeça de Casal da Herança 

 
961 - Presente requerimento n.º 167/20, datado de 2020/01/27, constante do processo 
camarário n.º 17/19, em nome de Manuel António Delgado – Cabeça de Casal da 
Herança de, com o NIF 743392329, apresentado por Auzinda Dos Santos Varanda, com o 
NIF 115234888, com residência em Estrada da Nazaré, n.º 47, lugar de Moita, freguesia de 
Moita, concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de 
“Alteração, ampliação e legalização de habitação e comércio/serviços” existente, sito 
num prédio urbano localizado na Estrada da Nazaré, n.º 47, freguesia de Moita, concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 1849 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 854. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/12/16, referente ao projeto de 
arquitetura apresentado.  
 
Após a análise da pretensão e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de “Alteração, ampliação e legalização de habitação e 
comércio/serviços” existente, sito num prédio urbano localizado na Estrada da Nazaré, 
n.º 47, freguesia de Moita, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 1849 e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo número 854, com o número de processo 17/19, com data de 
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entrada em 2019/01/18, em nome de Manuel António Delgado – Cabeça de Casal da 
Herança de, com o NIF 743392329, apresentado por Auzinda Dos Santos Varanda, com 
o NIF 115234888, com residência em Estrada da Nazaré, n.º 47, lugar de Moita, 
freguesia de Moita, concelho de Marinha Grande, , deferir o mesmo, com o 
condicionalismo do cumprimento das condições gerais constantes dos pareceres 
emitidos pela Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. e Infraestruturas de Portugal, S.A. 
 
Mais delibera informar a 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. 
 
 

7. Req.º nº 774/20, datado de 20/07/2020 - Proc.º n.º 364/19, datado de 02/10/2019 - 
António Manuel dos Reis José e Annie Marie-Paule Géraldine Tranvaux 

 
962 - Presente requerimento n.º 774/20, datado de 2020/07/20, constante do processo 
camarário n.º 364/19, subscrito por António Manuel dos Reis José, com o NIF 253649889 
e por Annie Marie-Paule Géraldine Tranvaux, com o NIF 278568840, ambos residentes em 
146 Avenue Victor Basch 91360 Villemoisson Sur Orge, França, referente ao pedido de 
licenciamento da obra de “Alteração e Regularização de uma Moradia Unifamiliar, Muro 
de Vedação, Piscina e Construção de Anexo”, a incidir sobre um prédio urbano sito na rua 
dos Carreirinhos, n.º 36, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 1247 e inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo número 8931. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/12/14, referente ao projeto de 
arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de “Alteração e Regularização de uma Moradia Unifamiliar, 
Muro de Vedação, Piscina e Construção de Anexo”, a incidir sobre um prédio urbano 
sito na rua dos Carreirinhos, n.º 36, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 1247 e inscrito 
na matriz predial urbana sob o artigo número 8931, com o número de processo 364/19, 
com data de entrada em 2019/10/02, apresentado por António Manuel dos Reis José 
JOSÉ, com o NIF 253649889 e por Annie Marie-Paule Géraldine Tranvaux, com o NIF 
278568840, ambos residentes em 146 Avenue Victor Basch 91360 Villemoisson Sur 
Orge, França, , deferir o mesmo. 
 
Mais delibera informar o requerente que: 
 
1. Nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º do RJUE, deverá apresentar os projetos 

das especialidades necessários, no prazo de seis meses a contar da data da 
notificação do ato da aprovação do projeto de arquitetura. 
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2. Nos termos do disposto no n.º 6 do art. 57.º do Regulamento Municipal de 

Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, a concessão da 
autorização de utilização referente a obras legalizadas é sempre precedida de 
vistoria municipal. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

8. Req.º nº 1352/20, datado de 21/12/2020 - Proc.º n.º 406/19, datado de 06/11/2019 
– Catarina de Oliveira Soares 

 
963 - Presente requerimento n.º 1352/20, datado de 2020/12/21, constante do processo 
camarário n.º 406/19, em nome de  Catarina de Oliveira Soares, com o NIF 207088225, 
com residência em rua dos Poços, n.º 59, freguesia e concelho de Marinha Grande, relativo 
ao pedido de licenciamento da “Legalização da Alteração de Habitação Unifamiliar” 
existente, bem como o pedido de licenciamento a obra de “Demolição de muro de vedação 
e construção de novo muro de vedação”, incluindo o pedido de “Destaque de parcela”, a 
incidir sobre um prédio urbano sito na rua 43, n.º 18, lugar de Trutas, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 9062 e inscrito na respetiva urbana sob o artigo n.º 15480, com a área de 
2294,00m2. 
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços datados de 2020/11/20 e de 2020/12/22, 
referentes ao projeto de arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da “Legalização da Alteração de Habitação Unifamiliar” existente, bem 
como o pedido de licenciamento a obra de “Demolição de muro de vedação e 
construção de novo muro de vedação”, incluindo o pedido de “Destaque de parcela”, 
a incidir sobre um prédio urbano sito na rua 43, n.º 18, lugar de Trutas, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 9062 e inscrito na respetiva urbana sob o artigo n.º 15480, com a 
área de 2294,00m2, com o número de processo 406/19, com data de entrada em 
2019/11/06, apresentado por Catarina de Oliveira Soares, com o NIF 207088225, com 
residência em rua dos Poços, n.º 59, freguesia e concelho de Marinha Grande, , com os 
seguintes condicionalismos: 
 
1. O alinhamento do muro de vedação a executar junto da Rua do Pedrogão Grande, 

deverá ser estabelecido com base na continuidade do alinhamento do portão de 
acesso de veículos existente a nascente da moradia alinhado com o muro de 
vedação da moradia existente a poente, de forma a eliminar o estrangulamento da 
plataforma da rua. 

2. Execução do remate do pavimento betuminoso ao muro de vedação em betão 
betuminoso, preferencialmente, ou em alternativa, em calçada de pedra calcária 
com as dimensões de 0,10mx0,10mx0,10m, após abertura de caixa e execução de 
uma base em tout-venant com uma espessura mínima de 0,30m.  
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3. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 15,15m2, ao longo 

da frente do prédio confinante com a Rua de Pedrogão Grande, conforme 
configuração constante da peça gráfica correspondente à “Proposto – implantação 
s/ Lev. Topográfico, Perfil longitudinal e Planta do piso 0”, com o número “2.01a”, 
datada de “NOV.20”, entregue a coberto do requerimento n.º 1352/20, datado de 
2020/12/21, ficando a emissão da Autorização de Utilização, condicionada à 
apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial, 
devidamente atualizada. 

 
Mais delibera: 
 
1. Mandar emitir a respetiva certidão de destaque para efeitos de registo predial, nos 

termos do n.º 9 do artigo 6.º do RJUE, devendo nela constar a obrigatoriedade de 
inscrição do ónus de não fracionamento das parcelas resultantes do destaque, por 
um período de 10 anos contados da data do mesmo, nos termos do n.º 6 e n.º 7 do 
citado artigo 6.º, sem o que não poderá ser licenciada ou comunicada qualquer 
obra de construção nessas parcelas. 

2. Informar a 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. 
 
 

9. Req.º nº 1162/20, datado de 26/10/2020 - Proc.º n.º 284/19, datado de 09/08/2019 
- Manuel Rocha Vieira Unipessoal, Lda 

 
964 - Presente pedido com o registo n.º 1162/20, datado de 26/10/2020, relativo a 
legalização de alterações de fachada e alteração da fração “C” do prédio sito no n.º 5 da rua 
Ana Marques, registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 
2883 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 11467, da freguesia e concelho da 
Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 284/19, com data de 
entrada de 09/08/2019, apresentado por Manuel Rocha Vieira Unipessoal, Lda, com o 
NIPC 514 034 572, com sede na avenida José Gregório, loja 87, freguesia e concelho da 
Marinha Grande, cujo projeto de arquitetura foi aprovado em reunião de Câmara realizada a 
20/01/2020; 
 
Presente informação técnica, datada de 10/11/2020, que atesta encontrarem-se os projetos 
de especialidade apresentados em condições de serem aceites. 
 
Presente informação técnica, datada de 11/12/2020, 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 
legalização de alterações de fachada e alteração da fração “C” do prédio sito no n.º 5 
da rua Ana Marques, registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande 
sob o n.º 2883 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 11467, da freguesia e 
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concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 284/19, 
com data de entrada de 09/08/2019, apresentado por Manuel Rocha Vieira Unipessoal, 
Lda, com o NIPC 514 034 572, com sede na avenida José Gregório, loja 87, freguesia e 
concelho da Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
 
1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um 
ano a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
2 - Nos termos do artigo 80.º-A do mesmo diploma legal deverá, até 5 dias antes do 
início dos trabalhos, informar a câmara municipal dessa intenção, comunicando 
também a identidade da pessoa, singular ou coletiva, encarregada da execução dos 
mesmos, ficando esta obrigada à execução exata dos projetos e ao respeito pelas 
condições do licenciamento. 
3 –Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 57.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande (RMEUMMG), em vigor, a 
concessão da autorização de utilização ficará dependente da realização de prévia 
vistoria municipal. 
4.- Deve assegurar a gestão de resíduos da construção e demolição (RCD), de acordo 
com o constante no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. Para o efeito, deverá 
efetuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de resíduos 
de construção e demolição, nos termos do disposto na alínea f) do art. 11.º do referido 
diploma, de acordo com o modelo constante no seu Anexo II. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

10. Req.º nº 1320/20, datado de 14/12/2020 - Proc.º n.º 258/20, datado de 03/08/2020 
- Ibasi - Construções Metálicas, Unipessoal, Lda 

 
965 - Presente requerimento n.º 1320/18, datado de 2020/12/14, constante do processo 
camarário n.º 258/20, em nome de Ibasi - Construções Metálicas, Unipessoal, Lda., com o 
NIPC 507730240, com sede em rua dos Francos, n.º 169, lugar de Amieira, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, relativo ao pedido de licenciamento da obra de “Construção 
de um edifício de habitação e comércio”, a levar a efeito sobre dois prédios, um rústico, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 7248 e 
inscrito na respetiva matriz rústica sob o artigo n.º 9114, com a área de 550m2 e um outro, 
urbano, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 8600 
e inscrito na respetiva matriz urbana sob o artigo n.º 2147, com a área de 136m2, totalizando 
a área de 686m2. 
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços datados de 2020/10/09 e de 2020/12/22, 
referentes ao projeto de arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ele 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento da obra de “Construção 
de um edifício de habitação e comércio”, a levar a efeito sobre dois prédios, um  



 

Página 19 de 60 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada nos dias 28 e 
31/12/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
rústico, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 7248 e inscrito na respetiva matriz rústica sob o artigo n.º 9114, com a área de 
550m2 e um outro, urbano, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 8600 e inscrito na respetiva matriz urbana sob o artigo n.º 2147, 
com a área de 136m2, totalizando a área de 686m2, com o número de processo 258/20, 
com data de entrada em 2020/08/03, apresentado por Ibasi - Construções Metálicas, 
Unipessoal, Lda., com o NIPC 507730240, com sede em rua dos Francos, n.º 169, lugar 
de Amieira, freguesia e concelho de Marinha Grande, com os seguintes 
condicionalismos: 
 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente: 
 
Junto da estrema do prédio confinante com a Avenida José Gregório: 
- Execução de um passeio com uma largura de 2,20m, pavimentado em calçada de 
pedra calcária, com as dimensões de 0,05mx0,05mx0,05m, após execução de uma 
base em “tout-venant”, com 0,15m de espessura. O lancil deverá ser em pedra calcária 
com uma largura de 0,13m (largura à vista) x 0,20m (altura) x 0,13m (largura da base) e 
na zona das entradas deverá ser utilizado lancil de rampa com 0,40m de largura e 
lancil lateral com cantos de acabamento. Deverá ainda ser considerado quatro fiadas 
de calçada de basalto com as dimensões de 0,05mx0,05mx0,05m, de modo a dar 
continuidade ao passeio existente.  
- Execução de gare de estacionamento com uma largura de 2,50m, pavimentada em 
calçada de pedra calcária com as dimensões de 0,10mx0,10mx0,10m, após execução 
de uma base em “tout-venant”, com 0,30m de espessura. O lancil deverá ser em pedra 
calcária com uma largura de 0,08m (largura à vista) x 0,20m (altura) x 0,08m (largura da 
base). 
- Remate do pavimento betuminoso com a execução dos seguintes trabalhos: 
a) fresagem do pavimento betuminoso numa espessura de 0,05m, em compatibilização 
com as cotas de pavimentos adjacentes; 
b) Abertura de caixa na espessura dos pavimentos a aplicar; 
c) Camada de sub-base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) com 
0,40m de espessura, aplicado em duas camadas de 0,20m de espessura, após rega e 
compactação; 
d) Camada de base em mistura betuminosa densa em AC 20 reg ligante, com 0,07m de 
espessura média e D=2,35 ton/m3, incluindo rega de impregnação em emulsão 
catiónica de rotura lenta (ECI) à taxa de 1,5 kg/m2. 
e) Camada de desgaste em betão betuminoso, AC 14 surf ligante, com 0,05m de 
espessura média e D=2,48 ton/m3, incluindo rega de colagem (ECR-1) em emulsão 
catiónica de rotura rápida à taxa de 0,5 kg/m2, incluindo nivelamento de caixas e 
válvulas existentes no pavimento.  
 
Junto da estrema do prédio confinante com a Rua Luciano Miguéis: 
- Execução de um passeio com uma largura de 1,60m, pavimentado em calçada de 
pedra calcária, com as dimensões de 0,05mx0,05mx0,05m, após execução de uma 
base em “tout-venant”, com 0,15m de espessura. O lancil deverá ser em pedra calcária 
com uma largura de 0,13m (largura à vista) x 0,20m (altura) x 0,13m (largura da base) e 
na zona das entradas deverá ser utilizado lancil de rampa com 0,40m de largura e 
lancil lateral com cantos de acabamento.  
2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 136,60m2, ao 
longo das frentes do prédio confinantes com a Avenida José Gregório e Rua Luciano 
Miguéis, conforme configuração constante da peça gráfica correspondente à “PLANTA 
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DE IMPLANTAÇAÕ”, com o número “1B”, datada de “DEZ.2020”, entregue a coberto 
do requerimento n.º 1320/20, datado de 2020/12/14, ficando a emissão da Autorização 
de Utilização, condicionada à apresentação de certidão emitida pela Conservatória do 
Registo Predial, devidamente atualizada. 
 
Mais delibera informar a firma 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. 
 
 

11. Req.º nº 977/20, datado de 09/09/2020 - Proc.º n.º 283/18, datado de 16/07/2018 - 
Vangest – Engenharia Financeira e Gestão, S.A. 

 
966 - Presente requerimento n.º 977/20, datado de 09/09/2020, subscrito por Vangest – 
Engenharia Financeira e Gestão, S.A., titular do processo de licenciamento de obras de 
urbanização n.º 283/18, com Alvará de Obras de Urbanização n.º 5/18, emitido em 
08/08/2018, tendo em vista dotar o prédio sito em Cumeiras, Embra, freguesia de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 898 e 
inscrito na matriz predial da freguesia de Marinha Grande sob o número 1116, cujo edifico 
destinado a industria foi licenciado no âmbito do processo camarário n.º 469/17, das 
infraestruturas publicas necessárias à aprovação da mencionada operação urbanística, 
nomeadamente, criação de arruamento de acesso ao prédio, onde se incluem as 
infraestruturas viárias, rede de abastecimento de água, rede de drenagem de águas 
residuais domésticas e pluviais, infraestruturas elétricas e de infraestruturas de ITUR, a 
solicitar a receção provisória das referidas obras de urbanização efetuadas. 
 
Presente relatório da Comissão de Vistorias, e Auto de Vistoria, ambos datados de 
15/12/2020, referindo que é possível proceder à receção provisória parcial das obras de 
urbanização em causa. 
 
Após análise da pretensão, bem como do relatório da Comissão de Vistorias e do 
respetivo Auto de Receção Provisória, a Câmara delibera: 
 
Aceitar a Receção Provisória Parcial das Obras de Urbanização supra referidas, 
nomeadamente, no que respeita às componentes infraestruturas viárias, rede de 
abastecimento de água, rede de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais, 
nos termos do disposto no artigo 87.º do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, e MANDAR LIBERTAR o 
montante de 31.336,86€ (trinta e um mil trezentos e trinta e seis euros e oitenta e eseis 
cêntimos), correspondente a 80% do montante correspondente à componente rede 
viária, e 90% do montante respeitante à componente de rede de abastecimento de água 
e 50 % respeitante à componente de rede de drenagem de águas residuais domésticas 
e pluviais, conforme quadro infra, da caução prestada mediante depósito efetuado na 
tesouraria da Câmara Municipal, conforme guia de receita n.º 1/1289/11276 de dois de 
agosto de dois mil e dezoito, no montante inicial de 51.581,58€ (cinquenta e um mil 
quinhentos e oitenta e um euros e cinquenta e oito cêntimos), como garante da boa e 
regular execução das respetivas obras de urbanização, ficando retido o montante de 
20.244,72 € (vinte mil duzentos e quarenta e quatro euros e setenta e dois cêntimos), até 



 

Página 21 de 60 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada nos dias 28 e 
31/12/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
à receção definitiva das referidas obras de urbanização, de acordo com o previsto na 
alínea b) do n.º 4 e no n.º 54 do artigo 54.º do RJUE, conforme quadro infra. 
 

Componente Montante Inicial Redução Montante retido 

 Rede viária 34 765,20 € 80% 27 812,16 € 6 953,04 € 

Rede de abastecimento 
de água 

2 483,00 € 90% 2 234,70 € 248,30 € 

Rede de drenagem de 
águas residuais 
domésticas e pluviais 

2 580,00 € 50% 1 290,00 € 1 290,00 € 

Iluminação Pública 7 668,00 € 0%  7 668,00 € 

ITUR 4 085,38 € 0%  4 085,38 € 

  51 581,58 €  31 336,86 € 20 244,72 € 

 
Mais delibera informar a sociedade requerente que a libertação dos montantes da 
caução no que diz respeito às componentes infraestruturas elétricas e de 
infraestruturas de ITUR, depende a receção das infraestruturas pelas entidades 
competentes, e apresentação do respetivo auto para anexação ao processo de 
licenciamento das obras de urbanização. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

12. Req.º nº 1354/20, datado de 22/12/2020 - Proc.º n.º 145/17, datado de 17/04/2017 
- Júlio Manuel Duarte Moleirinho 

 
967 - Presente requerimento n.º 1354/20, datado de 22/12/2020, subscrito por Júlio Manuel 
Duarte Moleirinho, com o NIF 133928454, titular do processo de licenciamento de 
operação de loteamento com obras de urbanização, com  o número de processo n.º 145/17, 
com Alvará de Loteamento com Obras de Urbanização n.º 1/19, emitido em 28/03/2019, 
tendo em vista dotar o prédio sito no gaveto da rua Rua do Clube Desportivo da Garcia  com 
a Rua do Bico, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 20.267 e inscrito na respetiva matriz sob o 
artigo número 8668, das infraestruturas necessárias a servir o loteamento, nomeadamente 
infraestruturas viárias, rede de drenagem de águas residuais domésticas, rede de 
abastecimento de água, rede de gás natural, infaestruturas elétricas e infraestruturas de 
telecomunicações, a solicitar a receção provisória das obras de urbanização respeitantes às 
componentes rede de gás natural, infaestruturas elétricas e infraestruturas de 
telecomunicações. 
 
Presentes documentos emitidos pela EDP distribuição, Lusitaniagás e termo de 
responsabilidade pela execução do ITUR. 
 
Após análise da pretensão, bem como dos documentos instrutórios entregues, a 
Câmara delibera: 
 
Aceitar a Receção Provisória das Obras de Urbanização supra referidas, 
nomeadamente, respeitante às componentes  rede de gás natural, infaestruturas  
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elétricas e infraestruturas de telecomunicações, nos termos do disposto no artigo 87.º 
do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 9 de setembro, e MANDAR LIBERTAR o montante de 13.567,73 €(treze mil 
quinhentos sessenta e sete euros e setenta e três cêntimos), correspondente a 90% das 
componentes mencionadas, da caução prestada por depósito nos cofres da Tesouraria 
desta Autarquia, conforme guia de receita 1/380/3254, de 07/03/2019, no montante inicial 
de 37.995,95€ (trinta e sete mil novecentos e noventa e cinco euros e noventa e cinco 
cêntimos), como garante da boa e regular execução das respetivas obras de 
urbanização, reduzida para 17.363,32 € (dezassete mil trezentos e sessenta e três euros 
e trinta e dois cêntimos), conforme deliberação camarária de 02/11/220, ficando retido o 
montante de 3.795,60€ (três mil setecentos e noventa e cinco euros e sessenta 
cêntimos), até à receção definitiva das referidas obras de urbanização, de acordo com o 
previsto na alínea b) do n.º 4 e no n.º 54 do artigo 54.º do RJUE, conforme quadro infra. 
 

Componente Montante Inicial Redução Montante retido 

Infraestruturas viárias 17.894,07 € 

montantes já reduzidos por 
deliberação camarária de 

02/11/2020 

1 789,41 € 

Rede de abastecimento de 
águas 

2.187,44 € 218,74 € 

Rede de drenagem de 
águas residuais domésticas 

2.799,19 € 279,92 € 

Rede de gás natural 3 775,00 € 90% 3 397,50 € 377,50 € 

Infraestruturas Elétricas 6 362,50 € 90% 5 726,25 € 636,25 € 

Infraestuturas de 
telecomunicações 

4 937,75 € 90% 4 443,98 € 493,78 € 

  37.955,95 €  13 567,73 € 3 795,60 € 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

13. E/12229/2020 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala 
para execução de baixada elétrica - EDP, S.A. 

 
968 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/12229/2020, datado de 
18/11/2020, apresentado por EDP – DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A., com o NIPC 
504394029, com ocupação de espaço público para abertura de vala para realização de 
trabalhos em subsolo, para execução de infraestruturas elétricas enterradas, referentes à 
execução de baixada de energia elétrica, a levar a cabo na Estrada do Guilherme, 
freguesia de e concelho de Marinha Grande. 
 
Presente pareceres técnicos da Divisão de Qualidade de Vida, datados de 10/12/2020 e de 
14/12/2020, sobre o assunto, bem como despacho proferido pelo Vereador do Urbanismo, 
Planeamento e Ordenamento do Território, em 15/12/2020, no uso da competência delegada 
pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017. 
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Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, 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 abertura de vala 
para realização de trabalhos em subsolo, para execução de infraestruturas elétricas 
enterradas, referentes à execução de baixada de energia elétrica, a levar a cabo na 
Estrada do Guilherme, freguesia de e concelho de Marinha Grande, apresentado por 
EDP Distribuição – Energia, S.A., com o NIPC 504394029, com os seguintes 
condicionalismos: 

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

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

c) Deverão contactar previamente os serviços da Divisão de Qualidade de Vida, 
para acompanhamento da execução dos trabalhos. 

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 
 
 

14. “REMODELAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MARINHA GRANDE - CONCURSO 

PÚBLICO Nº 12/2018” – APROVAÇÃO TRABALHOS A MENOS 
 

969 - Presente informação da DQV, com a ref. LF-2020/22, datada de 17 de dezembro, que 
propõe a aprovação de trabalhos a menos, no valor de 59.286,56€ (cinquenta e nove mil, 
duzentos e oitenta e seis euros e cinquenta e seis cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa 
legal em vigor, do contrato inicial da empreitada designada por “REMODELAÇÃO DO 
CENTRO DE SAÚDE DA MARINHA GRANDE”, adjudicada à empresa “CANAS-
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA”, ao abrigo do disposto no artigo 379º do Código dos 
Contratos Públicos.  
 
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 “REMODELAÇÃO DO 
CENTRO DE SAÚDE DA MARINHA GRANDE”, em que é cocontratante a firma “CANAS- 
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ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA”, delibera aprovar trabalhos a menos no valor de 
59.286,56€ (cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta e seis euros e cinquenta e seis 
cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor.  

  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

15. “AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE (ZIMG) E REDE VIÁRIA DA 

SAÍDA NORTE DA ZIMG - FASE 1 – CP N.º 14/2018” – APROVAÇÃO DE TRABALHOS A 

MENOS. 

 
970 - Presente informação da DQV, com a ref.ª LS_69/2020, datada de 22 de dezembro, 
que propõe a aprovação de trabalhos a menos, no valor de 22.169,26€ (vinte e dois mil 
cento e sessenta e nove euros e vinte e seis cêntimos), ao qual acresce IVA à taxa legal 
em vigor, respeitantes à empreitada de “AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA 

GRANDE (ZIMG) E REDE VIÁRIA DA SAÍDA NORTE – FASE 1”, adjudicada à firma “CONTEC, SA”, 
nos termos do artigo 379º do Código dos Contratos Públicos. 
 
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 “AMPLIAÇÃO DA ZONA 
INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE (ZIMG) E REDE VIÁRIA DA SAÍDA NORTE – 
FASE 1”, em que é cocontratante a firma “CONTEC, SA”, delibera aprovar trabalhos a 
menos no valor de 22.169,26€ (vinte e dois mil cento e sessenta e nove euros e vinte 
e seis cêntimos), ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
ATIVIDADE FÍSICA 
 
 

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

ENTIDADES DE NATUREZA DESPORTIVA 2021 
 

 

971 - 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 394/2020, de 29 de setembro de 2020, relativa às candidaturas a seguir 
mencionadas, nos termos dos artigos 13.º e 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou 
Outra, adiante designado por Regulamento. 
 
 
 
 



 

Página 25 de 60 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada nos dias 28 e 
31/12/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 43 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO 
TIPO DE 

CANDIDATURA 

E/10044/2020 Desporto Sociedade de Beneficiência e Recreio 1º Janeiro Pinturas no exterior Infraestruturas 

E/10044/2020 Desporto Sociedade de Beneficiência e Recreio 1º Janeiro Reparação piso Infraestruturas 

E/10262/2020 Desporto Judo Clube da Marinha Grande Judo RRR Infraestruturas 

E/10262/2020 Desporto Sporting Clube Marinhense Cobertura, sistema de ventilação do pavilhão Infraestruturas 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO 
TIPO DE 

CANDIDATURA 

E/9727/2020 Desporto Grupo Desportivo Casa Águia Competição 
Atividade de pesca amadora e de  

competição 2021 
Anual 

E/10648/2019 Desporto Associação Portuguesa de Deficientes - APD  Inclusão no Desporto Anual 

E/10130/2020 Desporto Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio Sirito vai à rua Anual 

E/10131/2020 Desporto Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio Sir Ativo Anual 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO 
TIPO DE 

CANDIDATURA 

E/9727/2020 Desporto Grupo Desportivo Casa Águia Competição Open concurso Pesca Competitiva 
Pontual 

E/10044/2020 Desporto Sociedade de Beneficiência e Recreio 1º Janeiro Concurso de pesca desportiva 
Pontual 

E/10044/2020 Desporto Sociedade de Beneficiência e Recreio 1º Janeiro BTT – Passeio de bicicleta todo o terreno 
Pontual 

E/10044/2020 Desporto Sociedade de Beneficiência e Recreio 1º Janeiro Torneio ténis mesa 
Pontual 

E/10077/2020 Desporto Clube Desportivo Moitense 69º Circuito de Ciclismo da Moita 
Pontual 

E/10085/2020 Desporto Sport Operário Marinhense  Torneio de Xadrez - Memorial Vareda 
Pontual 

E/10087/2020 Desporto Sport Operário Marinhense  
32º Torneio de voleibol de Praia, 7º Torneio 

Super Jovem e 7º Torneio Super Sénior 

Pontual 

E/10091/2020 Desporto Associação SPIELPOR 
Leiricon - convenção internacional de jogos de 

tabuleiro 

Pontual 

E/10128/2020 Desporto Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio Andebol Praia 2021 
Pontual 

E/10129/2020 Desporto Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio Festand Andebol 2021 
Pontual 

E/10169/2020 Desporto 
Centro Recreativo e Cultural Juventude  

de Casal D'Anja 
Atividades de Lazer e Bem Estar – caminhadas 

e bicicleta 

Pontual 

E/10169/2020 Desporto 
Centro Recreativo e Cultural Juventude  

de Casal D'Anja 
Atividades de Lazer e Bem Estar – torneios de 

sueca 

Pontual 

E/10193/2020 Desporto Clube Ténis da Marinha Grande   Torneio Ténis Campo 
Pontual 

E/10255/2020 Desporto Clube Desportivo Amieirinhense 10ª Corrida de Atletismo da Amieirinha 2021 
Pontual 
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Considerando: 
 
⚫ Que a classificação das candidaturas apenas releva para efeitos da avaliação do pedido 

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

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

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

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

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

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

PROGRAMA DE APOIO A INFRAESTRUTURAS 
 

 
 
PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADES DE CARÁTER ANUAL 

 

 
 
 
 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/10044/2020 Desporto Sociedade de Beneficiência e Recreio 1º Janeiro Pinturas no exterior 25,3 

E/10044/2020 Desporto Sociedade de Beneficiência e Recreio 1º Janeiro Reparação piso 25,3 

E/10262/2020 Desporto Judo Clube da Marinha Grande Judo RRR 29,0 

E/10262/2020 Desporto Sporting Clube Marinhense Cobertura, sistema de ventilação do pavilhão 29,8 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/9727/2020 Desporto Grupo Desportivo Casa Águia Competição 
Atividade de pesca amadora e de  

competição 2021 
30,3 

E/10648/2019 Desporto Associação Portuguesa de Deficientes - APD  Inclusão no Desporto 28,8 

E/10130/2020 Desporto Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio Sirito vai à rua 30,3 

E/10131/2020 Desporto Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio Sir Ativo 35,0 
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PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADES DE CARÁTER PONTUAL 

 

 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera 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 ainda do n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa 
ou Outra, admitir e excluir as candidaturas acima referidas, ficando as admitidas 
selecionadas para a fase de definição do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em 
função das disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e 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 ÁREA ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/9727/2020 Desporto Grupo Desportivo Casa Águia Competição Open concurso Pesca Competitiva 30,0 

E/10044/2020 Desporto Sociedade de Beneficiência e Recreio 1º Janeiro Concurso de pesca desportiva 27,8 

E/10044/2020 Desporto Sociedade de Beneficiência e Recreio 1º Janeiro BTT – Passeio de bicicleta todo o terreno 27,8 

E/10044/2020 Desporto Sociedade de Beneficiência e Recreio 1º Janeiro Torneio ténis mesa 34,0 

E/10077/2020 Desporto Clube Desportivo Moitense 69º Circuito de Ciclismo da Moita 26,0 

E/10085/2020 Desporto Sport Operário Marinhense  Torneio de Xadrez - Memorial Vareda 34,8 

E/10087/2020 Desporto Sport Operário Marinhense  
32º Torneio de voleibol de Praia, 7º Torneio 

Super Jovem e 7º Torneio Super Sénior 
34,0 

E/10091/2020 Desporto Associação SPIELPOR 
Leiricon - convenção internacional de jogos de 

tabuleiro 
36,5 

E/10128/2020 Desporto Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio Andebol Praia 2021 34,0 

E/10129/2020 Desporto Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio Festand Andebol 2021 33,0 

E/10169/2020 Desporto 
Centro Recreativo e Cultural Juventude  

de Casal D'Anja 
Atividades de Lazer e Bem Estar – caminhadas 

e bicicleta 
30,5 

E/10169/2020 Desporto 
Centro Recreativo e Cultural Juventude  

de Casal D'Anja 
Atividades de Lazer e Bem Estar – torneios de 

sueca 
26,5 

E/10193/2020 Desporto Clube Ténis da Marinha Grande   Torneio Ténis Campo 28,0 

E/10255/2020 Desporto Clube Desportivo Amieirinhense 10ª Corrida de Atletismo da Amieirinha 2021 37,5 
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Atendendo a que este processo ainda não foi apreciado à luz dos Regulamentos aprovados 
na reunião de 16Novembro2020, o qual ainda não se encontra em vigor, não se percebendo 
quais os critérios da apreciação processual que estiveram na base da atribuição dos apoios 
em apreço, designadamente a equidade, a clareza, a imparcialidade, a objectividade da 
análise e da determinação do montante do apoio. 
  
Também não estando claro que todas as candidaturas admitidas beneficiaram do mesmo 
apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo 
de pontuação. 
 
Por essa razão, numa lógica de coerência adoptada nestes processos ao longo dos últimos 
anos, entendemos abster-nos nesta votação, o que sucederá até à entrada em vigor do 
regulamento e da apreciação das candidaturas à sua luz.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

17. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADES DE NATUREZA DESPORTIVA 

2020 – SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E RECREIO 1º MAIO- “REABILITAÇÃO DO PISO DO 

PAVILHÃO”  

 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu que este é um apoio para 2020, foi apresentado em 
27/09/2019, vai ser atribuído hoje, só pode ser realizado em 2020, e só depois de aprovado. 
Vai ser possível fazer esta reabilitação ainda este ano, em 4 dias e em época festiva? Essa é 
a dúvida! Queremos apoiar, e devemos, só não percebe porque esperámos tanto tempo. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra informou que o clube, devido à pandemia, parou as obras, e 
em setembro informaram que já tinham condições para as fazer, e no contrato está previsto 
fazê-las até 31/08/2021. É do conhecimento do clube, eles próprios não tinham condições 
para fazer antes, mas a situação está prevista no contrato. O Sr. Vereador pode ficar 
tranquilo. 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
972 - Presente deliberação de 2 de novembro 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:  
 
Apoio Infraestruturas:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/10526 501056467 
Sociedade de Instrução e Recreio 1º 

de Maio 
Reabilitação do piso do 

Pavilhão 
28,5 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/2109/2020, da Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta fase, a entidade 
Sociedade de Instrução e Recreio 1.º Maio preenche os requisitos previstos no art.º 6.º do 
Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para a “Reabilitação do piso do 
Pavilhão”. 
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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 do desporto, nos 
termos da alínea f), do n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro na sua 
redação atual, que conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para 
apoiar as atividades de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e outras de interesse 
municipal, bem como para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente 
existentes nos termos da alínea o) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/188; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de Atividades 
Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro a 
atribuir;  
 
Atendendo a que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária 
e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da Marinha 
Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea o) do 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 18º e 20º, nº 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato-Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
  
Atendendo a que este processo ainda não foi apreciado à luz dos Regulamentos aprovados 
na reunião de 16Novembro2020, o qual ainda não se encontra em vigor, não se percebendo 
quais os critérios da apreciação processual que estiveram na base da atribuição dos apoios  

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/10526 501056467 
Sociedade de 

Instrução e Recreio 
1º de Maio 

Reabilitação do piso 
do Pavilhão 

28,5 pontos 2018/A/188 11.000,00€ 
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em apreço, designadamente a equidade, a clareza, a imparcialidade, a objectividade da 
análise e da determinação do montante do apoio. 
  
Também não estando claro que todas as candidaturas admitidas beneficiaram do mesmo 
apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo 
de pontuação. 
 
Por essa razão, numa lógica de coerência adoptada nestes processos ao longo dos últimos 
anos, entendemos abster-nos nesta votação, o que sucederá até à entrada em vigor do 
regulamento e da apreciação das candidaturas à sua luz.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

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

DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021. SOCIEDADE DE 

BENEFICÊNCIA E RECREIO 1º JANEIRO  

 
973 - 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. 
 



 

Página 31 de 60 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada nos dias 28 e 
31/12/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 Beneficência e Recreio 1º janeiro apresentou uma 
candidatura a apoio financeiro para o desenvolvimento de um Programa de 
Desenvolvimento Desportivo para a modalidade de ténis de mesa 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 do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado em anexo à 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 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 BENEFICÊNCIA E RECREIO 1º JANEIRO 501623051 850,00€ 
 
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 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
  
Atendendo a que este processo ainda não foi apreciado à luz dos Regulamentos aprovados 
na reunião de 16Novembro2020, o qual ainda não se encontra em vigor, não se percebendo  
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quais os critérios da apreciação processual que estiveram na base da atribuição dos apoios 
em apreço, designadamente a equidade, a clareza, a imparcialidade, a objectividade da 
análise e da determinação do montante do apoio. 
  
Também não estando claro que todas as candidaturas admitidas beneficiaram do mesmo 
apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo 
de pontuação. 
 
Por essa razão, numa lógica de coerência adoptada nestes processos ao longo dos últimos 
anos, entendemos abster-nos nesta votação, o que sucederá até à entrada em vigor do 
regulamento e da apreciação das candidaturas à sua luz.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 

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

DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021. CLUBE TÉNIS DA 

MARINHA GRANDE  

 
974 - 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. 
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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 Ténis da Marinha Grande apresentou uma candidatura a apoio 
financeiro para o desenvolvimento de um Programa de Desenvolvimento Desportivo para a 
modalidade de ténis 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 do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado em anexo à 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 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 TÉNIS DA MARINHA GRANDE 501960104 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 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
  
Atendendo a que este processo ainda não foi apreciado à luz dos Regulamentos aprovados 
na reunião de 16Novembro2020, o qual ainda não se encontra em vigor, não se percebendo 
quais os critérios da apreciação processual que estiveram na base da atribuição dos apoios 
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em apreço, designadamente a equidade, a clareza, a imparcialidade, a objectividade da 
análise e da determinação do montante do apoio. 
  
Também não estando claro que todas as candidaturas admitidas beneficiaram do mesmo 
apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo 
de pontuação. 
 
Por essa razão, numa lógica de coerência adoptada nestes processos ao longo dos últimos 
anos, entendemos abster-nos nesta votação, o que sucederá até à entrada em vigor do 
regulamento e da apreciação das candidaturas à sua luz.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

20. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADES DE NATUREZA DESPORTIVA 

2020 – SPORTING CLUBE MARINHENSE- “AQUISIÇÃO/INSTALAÇÃO DE 

MARCADORES”  

 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu que esta situação é semelhante à do ponto 17. Só 
se estão a dar 3 dias. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra informou que a situação é igual, no contrato está até 
31/08/2021.  
Esta situação foi conversada com o clube, assim como a data para as despesas elegíveis, e 
está bem para eles. 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
975 - Presente deliberação de 27 de dezembro de 2019, na qual a Câmara Municipal 
deliberou, ao abrigo da alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, e do n.º 4 e 6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do Regulamento Municipal 
de Atribuição de Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou Outra, admitir a candidatura abaixo indicada, ficando a mesma selecionada 
para a fase de definição do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das 
disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente:  
 
Apoio Infraestruturas:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/8935/2019 501150544 Sporting Clube Marinhense 
Aquisição/Instalação de 

marcadores 
29,5 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/970/2020, da Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta fase, a entidade 
Sporting Clube Marinhense preenche os requisitos previstos no art.º 6.º do Regulamento, 
propondo a atribuição de apoio financeiro, para a “Aquisição/Instalação de marcadores”. 
 
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 do desporto, nos 
termos da alínea f), do n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro na sua 
redação atual, que conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para 
apoiar as atividades de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e outras de interesse 
municipal, bem como para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente 
existentes nos termos das alíneas o), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/188; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de Atividades 
Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro a 
atribuir;  
 
Atendendo a que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária 
e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da Marinha 
Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea o) do nº 1, do artigo 33.º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais (RJAL), aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 
nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios e Benefícios a 
Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, delibera 
conceder o seguinte apoio financeiro: 
 

 
Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18º e 20º, nº 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato-Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
  
Atendendo a que este processo ainda não foi apreciado à luz dos Regulamentos aprovados 
na reunião de 16Novembro2020, o qual ainda não se encontra em vigor, não se percebendo 
quais os critérios da apreciação processual que estiveram na base da atribuição dos apoios 
em apreço, designadamente a equidade, a clareza, a imparcialidade, a objectividade da 
análise e da determinação do montante do apoio. 
  
Também não estando claro que todas as candidaturas admitidas beneficiaram do mesmo 
apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo 
de pontuação. 
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/8935/2019 501150544 
Sporting Clube 

Marinhense 
Aquisição/Instalaçã
o de marcadores 

29,5 pontos 2018/A/188 2.200,00€ 
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Por essa razão, numa lógica de coerência adoptada nestes processos ao longo dos últimos 
anos, entendemos abster-nos nesta votação, o que sucederá até à entrada em vigor do 
regulamento e da apreciação das candidaturas à sua luz.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO 

 
 

21. ATUALIZAÇÃO BIENAL DO VALOR DA RENDA MENSAL, CORRESPONDENTE À 

FRAÇÃO SITA NA RUA ANTÓNIO LOPES, N.23, LOTE 31- CAMARNAL - MARINHA 

GRANDE. 

 
976 - Presente informação n.º 2317 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
17 de dezembro, 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.º 1, do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), 
aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 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 
(dezembro) 

RENDA/21 
(fevereiro) 

Rua António Lopes 23 10/08/2004 113,31€ 128,48€ 
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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 fevereiro de 2021. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

22. ATUALIZAÇÃO BIENAL DO VALOR DA RENDA MENSAL, CORRESPONDENTE À 

FRAÇÃO SITA NA RUA ANTÓNIO LOPES, N.64, CAMARNAL - MARINHA GRANDE. 

 
977 - Presente informação n.º 2313 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
16 de dezembro, 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.º 1, do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), 
aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 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 
(dezembro) 

RENDA/21 
(janeiro) 

Rua António Lopes 64 20/04/2017 39,46€ 21,37€ 

 
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 janeiro de 2021. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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23. ATUALIZAÇÃO BIENAL DO VALOR DA RENDA MENSAL, CORRESPONDENTE À 

FRAÇÃO SITA NA RUA ANTÓNIO LOPES, N.29, LOTE 30- CAMARNAL - MARINHA 

GRANDE. 

 
978 - Presente informação n.º 2320 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
17 de dezembro, 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 do inquilino e 
que têm por base os documentos facultados pelo próprio. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n.º 1, do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), 
aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 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 do inquilino residente na fração identificada em epígrafe, 
sendo o valor a aplicar o constante do quadro seguinte: 
 

MORADOR CASA DATA 
CONTRATO 

RENDA/20 
(dezembro) 

RENDA/21 
(fevereiro) 

Rua António Lopes 29 04/11/2004 54,66€ 65,15€ 

 
Mais delibera, em conformidade com o n.º 6 do art.º 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro, na sua redação atual que a aplicação da referida renda entre em vigor a 
partir do 1.º dia útil do mês de fevereiro de 2021. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

24. TRANSMISSÃO DO DIREITO DE ARRENDAMENTO DE HABITAÇÃO SITA NA RUA 

PROFESSOR MELO VIEIRA, BLOCO 1, 1.º ESQ- CASAL DO MALTA- MARINHA GRANDE- 
POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO TITULAR DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO. 
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979 - Presente informação n.º 2250 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
09 de dezembro 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 filho, 
detentor de grau comprovado de incapacidade superior a 60%.  
 
Considerando que o titular do contrato de arrendamento celebrado com o Município da 
Marinha Grande em 27 de março de 2002, faleceu no passado dia 13 de outubro, do 
corrente ano; 
 
Considerando que a referida habitação era a casa de morada de família do agregado familiar 
constituído pela titular e os seus dois filhos; 
 
Considerando que, de acordo com a alínea e) do n.º 1 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 filho ou enteado maior de idade, que com ele viva em economia comum há mais 
de um ano, portador de deficiência, com grau comprovado de incapacidade superior a 60%; 

 
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; 
 
Considerando que, o inquilino reúne os critérios que lhe conferem direito a beneficiar da 
transmissão da posição de arrendatário; 

 
Considerando, os documentos facultados pelo irmão, nomeadamente, cópia de certidão de 
óbito da titular arrendatária e declarações dos rendimentos do agregado familiar, para efeitos 
de revisão do valor de renda mensal;  

 
Considerando, por último, o rendimento mensal, atual, e os cálculos que se encontram 
demonstrados na ficha do inquilino e que têm por base os documentos facultados; 
 
A Câmara analisou a referida informação e, delibera no uso de competência prevista 
na alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), 
aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 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 filho, portador de deficiência, 
com grau comprovado de incapacidade superior a 60%, por motivo de falecimento do 
titular arrendatário. 
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Mais delibera que, os recibos de renda mensal, relativos ao fogo sito na Rua Prof. Melo 
Vieira, Bloco 1, 1.ºEsq, Casal do Malta- Marinha Grande, passem a ser emitidos em 
nome do beneficiário da transmissão do direito de arrendamento. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
CULTURA 

 
 

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

ENTIDADES DE NATUREZA CULTURAL- 2021. 

 
980 - Presente grelha de classificação e relatório da Comissão de Apreciação das 
Candidaturas a Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou outra, nomeada pelo Despacho n.º 394/2020, de 29 de setembro de 2020, da 
Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, relativa às candidaturas a seguir 
mencionadas, nos termos dos artigos 13.º e 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou 
Outra, adiante designado por Regulamento. 
 
 

REGISTO AREA ENTIDADE OBJETIVO ADMITIDO 

E/9925/2020 Cultural Associação Tócandar Ocupação de tempos livres e 
organização de atividades culturais, 
recreativas (campo música)  

Admitido 

E/10042/2020 Cultural Confraria da Sopa do Vidreiro Promoção e divulgação da sopa do 
vidreiro 

Admitido 

E/10043/2020 Cultural 
STIV (Sindicato dos trabalhadores da 
indústria vidreira) 

Comemoração do 18 de janeiro de 
1934/2021 

Admitido 

E/10165/2020 Cultural SOM (Sport Operário Marinhense) 
Remoção da estrutura e do telhado e 
de fibrocimento e colocação de nova 
estrutura e telhado 

Admitido 

E/10255/2020 Cultural Clube Recreativo Amieirinhense Escola de Música e orquestra do CRA Admitido 

E/10169/2020 Cultural 
Centro Recreativo e Cultural da 
Juventude do Casal d'Anja 

Atividades culturais e recreativas Admitido 

E/10258/2020 Cultural 
Associação Social Cultural e Desportiva 
de Casal Galego 

31ª Feira Nacional de artesanato e 
gastronomia da MG 

Admitido 

E/10127/2020 Cultural 
SIR 1º Maio (Sociedade de Instrução e 
Recreio 1º de Maio) 

comemoração centenário - maio 
2021 

Admitido 

E/10081/2020 Cultural SOM (Sport Operário Marinhense) 
Atividade anual do departamento de 
música 

Admitido 

E/10082/2020 Cultural SOM (Sport Operário Marinhense) 
Encenação de uma peça de teatro, 
promoção de aulas de teatro para 
crianças e jovens 

Admitido 

E/10080/2020 Cultural SOM (Sport Operário Marinhense) 
Atividade anual do departamento de 
dança 

Admitido 

E/10083/2020 Cultural SOM (Sport Operário Marinhense) 
Concerto comemorativo de 25 de 
abril - cantar e dizer abril 2021 

Admitido 

E/12272/2020 Cultural 
Associação Cultural e Recreativa da 
Comeira 

Adaptação de sala a biblioteca Admitido 

E/10044/2020 Cultural 
SBR 1º Janeiro 
(Sociedade de Beneficência e Recreio 1º 
de Janeiro) 

Espetáculos culturais de variedades - 
janeiro 2021 

Admitido 
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Considerando: 
 
Que a classificação das candidaturas apenas releva para efeitos da avaliação do pedido de 
apoio e consequente admissão ou exclusão, não interferindo na definição dos apoios ou 
benefícios a conceder, conforme definido nos nºs 4 e 5, do artigo 13º do Regulamento; 
 
Que nos termos do n.º 6 do artigo 13.º do regulamento, só são admitidas as candidaturas 
que tiverem obtido uma pontuação global igual ou superior a 25 pontos; 
 
Que as candidaturas admitidas ficam selecionadas para a fase de definição do tipo de apoios 
ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas da entidade 
concedente, conforme o disposto pelo n.º 5 do artigo 14.º e n.º 1 do artigo 15.º do 
regulamento, estando o mesmo limitado pela previsão em rubrica orçamental própria e pelas 
disponibilidades financeiras reais, em função dos compromissos totais assumidos pela 
entidade concedente, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro;  
 
Que é proposto pela comissão de apreciação das candidaturas a Apoios ou Benefícios a 
Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, relatório e grelha de 
avaliação com a pontuação parcial e classificação final, bem como cópia do despacho de 
nomeação da comissão de avaliação em anexo. 
 
Que nos termos do n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento, a decisão final sobre a exclusão e 
admissão de candidaturas é tomada pela Câmara Municipal; 
 
Propõe-se, atendendo à classificação final obtida em sede de avaliação, a Admissão das 
candidaturas abaixo referidas: 
 

 
REGISTO AREA ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO ADMITIDO/EXCLUÍDO 

E/9925/2020 Cultural Associação Tócandar Ocupação de tempos 
livres e organização de 
atividades culturais, 
recreativas (campo 
música)  

33,3 Admitido 

E/10042/2020 Cultural Confraria da Sopa do 
Vidreiro 

Promoção e divulgação 
da sopa do vidreiro 

33,3 Admitido 

E/10043/2020 Cultural 
STIV (sindicato dos 
trabalhadores da 
indústria vidreira) 

Comemoração do 18 de 
janeiro de 1934/2021 

33,3 Admitido 

E/10165/2020 Cultural 
SOM (Sport Operário 
Marinhense) 

Remoção da estrutura e 
do telhado e de 
fibrocimento e 
colocação de nova 
estrutura e telhado 

27,3 Admitido 

E/10255/2020 Cultural 
Clube Recreativo 
Amieirinhense 

Escola de Música e 
orquestra do CRA 

32,1 Admitido 

E/10169/2020 Cultural 
Centro Recreativo e 
Cultural da Juventude 
do Casal d'Anja 

Atividades culturais e 
recreativas 

33,3 Admitido 

E/10258/2020 Cultural 
Associação Social 
Cultural e Desportiva 
de Casal Galego 

31ª Feira Nacional de 
artesanato e 
gastronomia da MG 

39,0 Admitido 

E/10127/2020 Cultural 
SIR 1º Maio (Sociedade 
de Instrução e Recreio 
1º de Maio)  

comemoração 
centenário - maio 2021 

35,3 Admitido 

E/10081/2020 Cultural 
SOM (Sport Operário 
Marinhense) 

Atividade anual do 
departamento de 
música 

31,6 Admitido 



 

Página 42 de 60 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada nos dias 28 e 
31/12/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 43 

E/10082/2020 Cultural 
SOM (Sport Operário 
Marinhense) 

Encenação de uma peça 
de teatro, promoção de 
aulas de teatro para 
crianças e jovens 

37,0 Admitido 

E/10080/2020 Cultural 
SOM (Sport Operário 
Marinhense) 

Atividade anual do 
departamento de dança 

32,5 Admitido 

E/10083/2020 Cultural 
SOM (Sport Operário 
Marinhense) 

Concerto comemorativo 
de 25 de abril - cantar e 
dizer abril 2021 

33,0 Admitido 

E/12272/2020 Cultural Associação Cultural e 
Recreativa da Comeira 

Adaptação de sala a 
biblioteca 

32,0 Admitido 

E/10044/2020 Cultural SBR 1º Janeiro 
 (Sociedade de 
Beneficência e Recreio 
1º de Janeiro) 

Espetáculos culturais de 
variedades - janeiro 
2021 

32,3 Admitido 

 
A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera ao abrigo das alíneas o) e u) do n.º 
1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado em anexo 
à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e do n.º 4 e 6 do artigo 13.º e ainda do n.º 4 do 
artigo 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios ou Benefícios a 
Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, admitir as 
candidaturas acima referidas, ficando as mesmas selecionadas para a fase de 
definição do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades 
financeiras e físicas da entidade concedente. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
  
Atendendo a que este processo ainda não foi apreciado à luz dos Regulamentos aprovados 
na reunião de 16Novembro2020, o qual ainda não se encontra em vigor, não se percebendo 
quais os critérios da apreciação processual que estiveram na base da atribuição dos apoios 
em apreço, designadamente a equidade, a clareza, a imparcialidade, a objectividade da 
análise e da determinação do montante do apoio. 
  
Também não estando claro que todas as candidaturas admitidas beneficiaram do mesmo 
apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo 
de pontuação. 
 
Por essa razão, numa lógica de coerência adoptada nestes processos ao longo dos últimos 
anos, entendemos abster-nos nesta votação, o que sucederá até à entrada em vigor do 
regulamento e da apreciação das candidaturas à sua luz.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

26. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADES DE NATUREZA CULTURAL EM 

2021 – SINDICATO DOS TRABALHADORES DA INDÚSTRIA VIDREIRA – 

COMEMORAÇÕES DO 18 DE JANEIRO DE 1934/2021.  

 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira questionou o seguinte: 
“O STIV solicita 3.000 € e a Câmara atribui 500,00 €” 
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A Sr.ª Vereadora Célia Guerra informou que reuniu com o STIV, mas grande parte das 
despesas não vão acontecer porque não irão realizar grande parte das atividades 
inicialmente previstas, como é o caso das corridas. O espetáculo na Casa da Cultura é uma 
despesa assumida pela Câmara. 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
981 - Presente deliberação, 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/10043  501082832 
Sindicato dos 

Trabalhadores da Indústria 
Vidreira 

Comemorações do 18 
de Janeiro de 

1934/2021 
33,3 pontos 

 
Presente informação com n.º 2272 de 21 de dezembro de 2020, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade - Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira, preenche os requisitos 
previstos no art.º 6.º do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro à realização 
das Comemorações do 18 de Janeiro de 1934/2021. 
 
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 
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/168; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de Atividades 
Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro a 
atribuir;  
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Atendendo a que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária 
e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da Marinha 
Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea u) do nº 1, do artigo 33.º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais (RJAL), aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
redação atual, e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios e 
Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, 
delibera conceder o seguinte apoio financeiro:  
 

 
Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18º e 20º, nº 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato-Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
  
Atendendo a que este processo ainda não foi apreciado à luz dos Regulamentos aprovados 
na reunião de 16Novembro2020, o qual ainda não se encontra em vigor, não se percebendo 
quais os critérios da apreciação processual que estiveram na base da atribuição dos apoios 
em apreço, designadamente a equidade, a clareza, a imparcialidade, a objectividade da 
análise e da determinação do montante do apoio. 
  
Também não estando claro que todas as candidaturas admitidas beneficiaram do mesmo 
apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo 
de pontuação. 
 
Por essa razão, numa lógica de coerência adoptada nestes processos ao longo dos últimos 
anos, entendemos abster-nos nesta votação, o que sucederá até à entrada em vigor do 
regulamento e da apreciação das candidaturas à sua luz.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

 
 

27. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ATIVIDADES DE ENSINO E APOIO À FAMÍLIA DO PRÉ-
ESCOLAR, REFERENTES AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. 

  

Assunto retirado da ordem do dia. 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/10043 501082832 
Sindicato dos 

Trabalhadores da 
Indústria Vidreira 

Comemorações do 
18 de Janeiro de 

1934/2021 
33,3 pontos 2018/A/168 500,00€ 
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28. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ATIVIDADES DE ENSINO E APOIO À FAMÍLIA DO PRÉ-
ESCOLAR – ANO LETIVO 2020-2021 – NECESSIDADE DE ALTERAÇÕES AO 

PROCEDIMENTO DE FATURAÇÃO. 

 
 
Presente a seguinte proposta: 
 
“Presente informação n.º 2364/2020 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 23 de 
dezembro de 2020, que se dá por integralmente reproduzida, dando conta da proposta de alargamento 
da medida de isenção total, nos meses de setembro a dezembro de 2020, referente ao pagamento das 
mensalidades de alimentação escolar, Serviços de Apoio à Família (AAAF- Pré-Escolar) e Serviços de 
Componente de Apoio à Família (CAF – 1.º CEB), numa perspetiva de incentivo e apoio às famílias do 
concelho, que em muitos casos se viram privadas das fontes de rendimento parcial ou até totalmente; 
 
Presente informação n.º AS/14/2020 da Divisão Jurídica e de Apoio, datada de 23 de dezembro de 
2020, que se dá por integralmente reproduzida, dando conta que em contexto de continuidade das 
políticas públicas municipais em matéria educativa e nos objetivos municipais de alargamento dos 
apoios educativos em matéria de ação social escolar, cabe à Câmara Municipal, no âmbito das 
atribuições e das competências conferidas pela alínea d) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea hh) do n.º 1 
do artigo 33.º, ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovados em anexo à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, apreciar e decidir as isenções em apreço; 
 
Considerando que por deliberação de Câmara Municipal de 1 de junho, foi aprovada a isenção do 
pagamento de todos os encarregados de educação das crianças, que frequentam as atividades de pré-
escolar, de 1 de junho a 31 de julho de 2020, nas componentes de alimentação escolar e atividades de 
animação e apoio à família, no âmbito das medidas extraordinárias de modo a diminuir o impacto 
social, que toda esta situação provocada pela pandemia da COVID-19 tem sobre as famílias do 
concelho. 
 
Considerando que devemos equacionar a implementação de medidas adicionais e complementares de 
apoio às famílias e que nos momentos de maior dificuldade, são também os momentos cruciais para 
implementação de boas práticas. 
 
Considerando que nos serviços de ação social do município designadamente através dos parceiros da 
Rede Social, começa-se a constatar uma nova realidade, com um aumento de dificuldades, que se 
traduzem fundamentalmente ao nível da própria subsistência, atingindo famílias de classe média, não 
apenas estratos sociais desfavorecidos. 
 
Considerando que dentro das respostas sociais e da ação social escolar, dificilmente estas famílias se 
enquadram na tipologia dos apoios estabelecidos e nos requisitos de acessos às diversas medidas de 
política social em vigor. 
 
Considerando que se torna urgente dar resposta a estas situações de famílias que se encontram agora 
numa situação dramática que nunca conheceram. 
 
Considerando que o Município de Marinha Grande considerou fulcral intervir no apoio às famílias de 
forma a minimizar o impacto da crise económica, provocada pela pandemia do Covid-19, através da 
criação de um Fundo de Emergência Social, que complemente os suportes já existentes de apoio 
económico às famílias, muito particularmente àquelas que viram os seus rendimentos reduzidos e que 
enfrentam sérias dificuldades no pagamento dos respetivos encargos domésticos e familiares, e que 
por esse motivo, deliberou, na sessão de Câmara Municipal de 21 de dezembro, aprovar e submeter à 
Assembleia Municipal a aprovação do Regulamento do Fundo Municipal de Apoio Social – Impacto 
Covid-19. 
 
Considerando que essa proposta de Regulamento visa atenuar o agravamento da situação económica 
que se repercute nas famílias com menores recursos económicos, mas também na classe média, 
contudo é expectável que esse Regulamento produza efeitos apenas no início de 2021. 
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Considerando que as medidas de ação social escolar contemplam apenas as famílias com menores 
recursos económicos e por essa via, os serviços de alimentação escolar, Serviços de Apoio à Família 
(AAAF- Pré-Escolar) e Serviços de Componente de Apoio à Família (CAF – 1.º CEB), não tem qualquer 
custo associado. 
 
Considerando que a organização e gestão da ação social escolar bem como as atividades de apoio à 
família, componente de apoio à família, enquanto modalidades dos apoios e complementos educativos 
previstos nos artigos 27.º e seguintes da Lei de Bases do Sistema Educativo, constituem-se como 
competência dos municípios há mais de duas décadas. 
 
Considerando que a organização e gestão dos apoios e complementos educativos no que concerne às 
refeições escolares foi preceituada no, denominado, Regulamento de Funcionamento dos Refeitórios 
Escolares, enquanto que a organização e gestão das atividades de apoio à família, componente de 
apoio à família, foi vertida num articulado intitulado Normas de Funcionamento da Componente de 
Apoio à Família, ambos emanados de deliberações do órgão executivo municipal. 
 
Considerando que a isenção do pagamento das mensalidades de alimentação escolar, Serviços de 
Apoio à Família (AAAF- Pré-Escolar) e Serviços de Componente de Apoio à Família (CAF – 1.º CEB), 
enquadra-se na continuidade das políticas públicas municipais, em matéria educativa e nos objetivos 
municipais de alargamento dos apoios educativos em matéria de ação social escolar, subsume-se nas 
atribuições e competências da Câmara Municipal, a quem cabe definir as suas próprias politicas 
educativas, ainda que o atual contexto da pandemia do Covid-19 e que a múltipla natureza dos seus 
impactos, possam justificar medidas excecionais e temporárias que ajudem as famílias e os alunos a 
ultrapassar este período de maiores dificuldades, sem prejuízo para o sucesso escolar de todas as 
crianças e jovens. 
 
Considerando que os municípios possuem atribuições na área da educação, conforme estipulado na 
alínea d) n.º 2 do artigo 23.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual; 
 
Considerando que nos termos da alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, compete ainda à Câmara Municipal “criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, 
(…) de distribuição de bens e recursos físicos integrados no património do município ou colocados, por 
lei, sob administração municipal”; 
 
A Câmara Municipal depois de analisar os referidos documentos, no uso da competência 
prevista na alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibera aplicar, 
nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020, a medida de isenção total, do 
pagamento das mensalidades de Alimentação Escolar, do Serviços de Apoio à Família (AAAF - 
Pré-Escolar) e do Serviços de Componente de Apoio à Família (CAF - 1º CEB), numa medida 
excecional e temporária de incentivo e apoio às famílias do concelho, que em muitos casos se 
viram privadas das fontes de rendimento parcial ou até totalmente; 
 
A deliberação foi tomada por__________________________________” 

 
 
 
Sobre esta propostas foram colocadas as seguintes questões: 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino disse que, independentemente de concordar com os 
pressupostos da proposta de isenção, considera contraproducente isentar no final de 
dezembro. Primeiro, porque não deram conhecimento aos encarregados de educação que 
estas atividades iam ser isentadas, e assim poder-se-iam ter inscrito. Isto é quase uma 
benesse só para quem já se tinha disposto a pagá-las. Afinal as crianças podiam ter comido 
nas cantinas gratuitamente e frequentado as CAF’s e AAAF’s gratuitamente. Não concorda 
com esta forma de isenção. 
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A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que ouviu as preocupações da Vereadora 
Lara Lino, e a sua preocupação centra-se na seguinte questão: 
“- O processo já tinha vindo a reunião anterior tendo-se verificado que carecia de parecer 
jurídico e financeiro  
- O regulamento não prevê isenções? 
- O parecer jurídico que ora foi junto ao processo não enquadramento a isenção. Apenas 
enquadra a competência municipal em matéria de educação e ação social, concluindo nos 
seguintes termos: “E neste contexto de continuidade das políticas públicas municipais em 
matéria educativa e nos objetivos municipais de alargamento dos apoios educativos em 
matéria de ação social escolar, cabe à Câmara Municipal, no âmbito das atribuições e das 
competências conferidas pela alínea d) do n.º 2 do art.º 23.º e da alínea hh) do n.º 1 do art.º 
33.º, ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovados em anexo à lei 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual, apreciar e decidir as isenções em apreço” (sic). 
- Ora, nós sabemos que a educação e ação social é competência municipal. Não precisamos 
que venha novamente o processo com esta nota, o que o processo não contextualiza nem 
fundamenta é como é que a Câmara Municipal pode isentar o pagamento destes serviços? 
- Nos termos da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, atualizada, no artigo 16.º (Isenções e 
benefícios fiscais), determina-se que: 

“2 - A assembleia municipal, mediante proposta da câmara municipal, aprova 
regulamento contendo os critérios e condições para o reconhecimento de isenções 
totais ou parciais, objetivas ou subjetivas, relativamente aos impostos e outros tributos 
próprios. 
3 - Os benefícios fiscais referidos no número anterior devem ter em vista a tutela de 
interesses públicos relevantes, com particular impacto na economia local ou regional, 
e a sua formulação ser genérica e obedecer ao princípio da igualdade, não podendo 
ser concedidos por mais de cinco anos, sendo possível a sua renovação por uma vez 
com igual limite temporal. 
9 - O reconhecimento do direito à isenção é da competência da câmara municipal, no 
estrito cumprimento das normas do regulamento referido no n.º 2.” 

- Ora, face a isto, é ou não possível a Câmara Municipal isentar a taxa? 
- O problema é muito claro, se o órgão não foi competente para a prática do ato podemos 
estar perante uma ilegalidade com o vício da nulidade, sendo previsível que venham a ser 
assacadas responsabilidades aos titulares do órgão.”  
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra disse que a proposta foi alterada para a isenção total de 
setembro a dezembro porque constataram, na Rede Social, o aumento de dificuldades nas 
famílias da classe média, uma vez que as outras já beneficiam. Lendo o parecer da DJA que 
diz que a isenção é possível, é feita por nós, e como a Câmara aprovou o regulamento, 
entende que cabe à Câmara aprovar esta isenção. 
 
Seguiu-se uma troca de argumentos entre a Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro, que 
defende posição diferente, e a Sr.ª Vereadora Célia Guerra e a Sr.ª Presidente. 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino disse que esta isenção não é para todos. 
 
A Sr.ª Presidente disse que esta proposta veio no sentido de a Câmara dar o seu contributo 
de ajuda, sugerindo que se deixe o ponto para o fim da reunião e depois chamar o técnico 
para esclarecer. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que o esclarecimento tem de ser escrito, 
porque a matéria é demasiado séria. 
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A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que ouviu com atenção as Vereadoras que a 
antecederam, e como jurista também teve dúvidas, porque o parecer não é esclarecedor, e 
tal como a Vereadora Ana diz, o parecer tem que ser escrito, porque há responsabilidade. 
A Vereadora Célia diz que esta isenção vai agradar, agradará a uns, mas não agradará a 
outros, que poderiam ter sabido. 
Na última reunião de Câmara colocou a questão de a dívida se estar a acumular, e estando 
esse assunto por resolver, isto vem agora tentar resolver este problema e tapar este buraco. 
São incompetentes! 
Percebeu o que o Dr. Pedro disse na última reunião, percebeu que estava em cima da mesa 
o pagamento em prestações, sem exigência de qualquer documento. Agora, de repente, vem 
a isenção, o que vem contentar uns e desagradar a outros. Mas o mais grave não é isso: é o 
enquadramento jurídico, clarinho. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra disse que está cansada de ouvir dizer que é incompetente, 
mas está cá há 3 anos a trabalhar e a assumir as suas responsabilidades, e há aqui quem 
tenha cá estado 2 anos e se foi embora. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que isso são questões meramente políticas, a 
Sr.ª Vereadora não estava cá e por isso não lhe compete falar do que não sabe. O que se 
está aqui a falar agora é de uma incompetência gritante. 
 
A Sr.ª Presidente disse que a Sr.ª Vereadora é livre de dizer o que quer e ela também é livre 
de lhe dar a importância que entende. 
Mas isso nada tem a ver com este ponto, que é uma proposta para saber se é viável ou não 
a isenção. Como entendem que a informação jurídica não é possível, já disse que o assunto 
passará para o fim da reunião, e se houver condições vota-se, senão retira-se. 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino pediu a palavra, e recordou que a Sr.ª Vereadora Célia disse 
que não estava a prejudicar ninguém porque os lugares de CAF’s e AAAF’s estavam todos 
preenchidos, mas se calhar os pais que tomaram uma decisão diferente com base no que 
sabiam sobre os custos, tomariam outra decisão. Continua a dizer que não é justo. 
 
A Sr.ª Presidente disse que já percebeu a Sr.ª Vereadora Lara, mas já suspendeu o ponto 
até final da reunião. Se houver condições para tal discute-se o ponto, senão retira-se. 
Deixou esclarecido que o parecer é por escrito, tal como as Sr.ªs Vereadoras Ana Alves 
Monteiro e Alexandra Dengucho pretendem. 
 
O ponto 28 fica suspenso para o final da reunião. 
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 
 
 

29. Alteração da redação da Cláusula Terceira da minuta de Acordo de Revogação 
do Contrato de Concessão de “Exploração de Cafetaria de apoio a diversos 
espaços culturais” 

 
982 - Presente informação I/2229/2020, de 03/12/2020, da Divisão Administrativa e 
Financeira – Património, pela qual se identifica a necessidade de alterar a redação da 
Cláusula Terceira da minuta de Acordo de Revogação do Contrato de Concessão de  
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“Exploração de Cafetaria de apoio a diversos espaços culturais” aprovada na reunião 
camarária de 7 de outubro de 2020;  
 
Presente a minuta de Acordo de Revogação do Contrato de concessão de exploração de 
cafetaria de apoio a diversos espaços, em conformidade com essa necessidade.  
 
A Câmara Municipal, depois de analisar a documentação presente, no uso dos 
poderes previstos pelo art.º 173º do Código do Procedimento Administrativo, delibera: 
Aprovar a minuta de Acordo de Revogação do Contrato de concessão de exploração 
de cafetaria de apoio a diversos espaços, em anexo, que se dá por integralmente 
reproduzida, a celebrar o concessionário, em substituição da minuta de Acordo de 
Revogação do Contrato de concessão de exploração de cafetaria de apoio a diversos 
espaços aprovada por deliberação camarária de 07 de outubro de 2020. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

30. Pedido de indemnização por danos causados em viatura automóvel – Buraco 
na Faixa de Rodagem - Rua Augusto Costa – Responsabilidade Civil – 
Deferimento 

 
983 - Presente requerimento recebido em 27-01-2020, de Sérgio Freitas Coelho, titular do 
NIF 172370272, residente na Rua da Paz, n.º 17, Picassinos, Marinha Grande, no qual 
descreve as circunstâncias em que ocorreram os danos que sofridos na sua viatura 
automóvel, da marca Opel Corsa, quando no dia 2 de janeiro de 2020, pela 01H00, a sua 
filha circulava com a mesma na Rua Augusto Costa, junto ao cruzamento com a Rua do 
lamarão, em Picassinos e passou sobre um buraco no pavimento que lhe causou danos nos 
dois pneus direitos e jantes.  
 
Presente informação da DQV-Divisão de Qualidade de Vida, datada de 12-02-2020, 
confirmativa dos factos descritos pelo lesado.  
 
Presente informação jurídica n.º I/2332/2020-FO, na qual se apreciam os factos invocados 
pelo requerente e as provas produzidas, e se conclui pela verificação cumulativa dos 
pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das pessoas coletivas públicas no 
domínio dos atos de gestão pública, devendo o município da Marinha Grande indemnizar o 
lesado, Sérgio Freitas Coelho, pelos danos que provavelmente não teria sofrido se não fosse 
a lesão causada pelo evento.  
 
A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de 
direito constantes da citada informação n.º 1/2332/2020-FO, que aqui se dá por 
integralmente reproduzida e que fica anexa à ata, delibera deferir o pedido de 
indemnização apresentado por Sérgio Freitas Coelho, titular do NIF 172370272, no 
valor de 254,73€ (duzentos e cinquenta e quatro euros e setenta e três cêntimos), 
correspondente à reparação dos danos de 207,10€  e  ao valor do IVA à taxa legal de 
23%, de 47,63€, conforme orçamento apresentado, em virtude de se mostrarem  
verificados todos os pressupostos da Responsabilidade Civil Extracontratual do 
Estado e Demais Pessoas Coletivas de Direito Público dando-se assim, por verificada 
a reconstituição da situação que existiria se não se tivesse verificado o evento que 
obrigou à reparação. 
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Mais deliberar notificar o lesado de que o pagamento desta indeminização fica 
condicionado á apresentação do original da fatura/recibo, comprovativo do pagamento 
da reparação, nos exatos termos do orçamento apresentado 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

31. Responsabilidade Civil Extracontratual – Pedido de Indemnização por Danos 
em Portão de Moradia – Alegações – Apreciação – Decisão  

 
984 – A Sr.ª Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação:  
 
Presentes requerimentos apresentados em 13-05-2011 e 19-04-2013, por Salvador Gonçalo 
Barbosa Guimarães dos Santos, com registos de entrada E/4275/2011 e E/3088/2013, nos 
quais requereu o ressarcimento de danos causados no sistema elétrico do portão da sua 
moradia, pelos trabalhadores da Câmara que no dia 03-05-2011, ali foram efetuar o despejo 
das fossas.  
 
Presentes as informações produzidas internamente pelos vários serviços intervenientes no 
processo.  
 
Presente Informação jurídica n.º I/1059/2019-FO, de 17-05-2019, na qual se apreciaram os 
factos invocados e as provas produzidas, e se concluiu pela não verificação cumulativa de 
todos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual (das pessoas coletivas 
públicas no domínio dos atos de gestão pública) designadamente o pressuposto da 
existência do dano e o pressuposto da existência de nexo de causalidade entre o facto ilícito 
e o dano alegadamente sofrido pelo requerente.  
 
Presente deliberação camarária tomada em reunião de 5 de junho de 2019, que aprovou o 
projeto de indeferimento do pedido indemnizatório e determinou a realização de audiência 
prévia do requerente.  
 
Presente notificação enviada ao requerente por ofício S/1764/2019, de 24-06-2019.  
 
Presentes alegações do requerente apresentadas, tempestivamente, em 12 de julho de 
2019.  
 
Presente informação jurídica n.º 1/1576/2018, de 26-07-2019, que apreciou as alegações e 
conclui que "...não tendo o requerente, em sede de audiência prévia, apresentado quaisquer 
factos novos ou elementos de prova, suscetíveis de alterarem sentido da decisão de 
indeferimento que lhe foi notificada, propõe-se o indeferimento final do pedido de 
indemnização apresentado em 13-05-2011, por não se encontrarem verificadas todos os 
pressupostos da responsabilidade civil extracontratual por facto ilícito praticado no exercício 
de funções publicas- o pressuposto do dano e o prossuposto do nexo causal entre o facto 
ilícito e o dano- que fariam impender sobre o Município o dever de indemnizar o lesado.”  
 
A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de 
direito constantes na primeira informação nº I/1059/2019-FO, de 17-05-2019, e com a 
apreciação das alegações efetuada pela informação n º 1/1576/2018, de 26-07-2019, a 
qual se dá aqui e para os legais efeitos, como integralmente reproduzida e que fica 
anexa à ata, delibera indeferir o pedido de indeminização apresentado por Salvador 
Gonçalo Barbosa Guimarães dos Santos, em virtude de não se mostrarem verificados  
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todos os pressupostos cumulativos da responsabilidade civil extracontratual, 
designadamente o pressuposto do dano e o pressuposto o nexo de causalidade entre 
o facto ilícito e esse dano, que fariam impender sobre o Município da Marinha Grande 
o dever de indemnizar. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 
 

32. REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DAS TRUTAS – CEDÊNCIA DE PASSAGEM 

DE COLETOR - SR. RUI BARBARA BACHAREL 
 

985 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Para a execução da Rede de Águas Residuais Domésticas das Trutas, foram realizados os 
contactos necessários à efetivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado a ficha de 
contacto, que foi assinada pelos intervenientes, para passagem do coletor no terreno do 
prédio rústico propriedade de Rui Bárbara Bacharel, NIF 117 104 990, inscrito na respetiva 
matriz sob o artigo n.º 4468. O proprietário do imóvel, autorizou a passagem do coletor na 
sua propriedade, tendo como contrapartida a isenção de taxas de ligação ao saneamento 
público na Rua do Olho Ferrado nº 6. 
 
Assim, a Câmara Municipal, obtida a expressa anuência da proprietário, de acordo 
com a ficha anexa, delibera aprovar a execução e instalação nos termos fixados, com 
caráter permanente e não oneroso, de um coletor no prédio rústico, de que é 
proprietário, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 4468, obrigando-se à isenção 
de taxas de ligação ao saneamento público na Rua do Olho Ferrado nº 6, conforme 
consta da ficha anexa elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelos 
proprietários e pelo Sr. Vereador Carlos Alexandre de Carvalho Caetano, e que aqui se 
dá por reproduzida. 
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

33. CICLOVIA ENTRE A ZONA INDUSTRIAL E A ER 242-2 E REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA 

PORTELA – CEDÊNCIA DE 76,00M² DE TERRENO DO CONDOMINIO 1º DE MAIO Nº 26- 
EDIFICIO GUILHERME 

 
986 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Para a execução da Ciclovia entre a Zona Industrial e a ER 242-2 e Requalificação da rua da 
Portela, foram realizados os contactos necessários à efetivação do acordo tendo-se nesta 
sequência elaborado a ficha de contacto, que foi assinada pelos intervenientes, para 
cedência de terreno necessário do prédio urbano  propriedade do condomínio 1º de Maio nº 
26- Edifício Guilherme, representado por Cempormil, Lda, NIF 506164047, que confronta a 
Norte com Rua 1º de Dezembro, a Sul com Herdeiros de António Custódio de Morais, a 
Nascente com Rua dos Guilhermes e a Poente com Manuel Rita e herdeiros de António  



 

Página 52 de 60 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada nos dias 28 e 
31/12/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rosa, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 16838. O proprietário do imóvel, concordou 
com a cedência do terreno de 76,00m², solicitando que a área cedida para domínio público 
tenha como contrapartida a execução de um murete com cerca de 0,30m de altura no novo 
alinhamento e colocação de Cebes nas traseiras deste como reposição da já existente, 
incluindo todos os trabalhos, materiais e limpezas. 
 
A Câmara depois de analisar o assunto delibera ratificar a negociação da cedência de 
parcela de terreno de 76,00m², do prédio urbano de que é proprietário o condomínio 1º 
de Maio nº 26- Edifício Guilherme, representado por Cempormil, Lda,, inscrito na 
respetiva matriz e sob o artigo n.º 16838, que confronta a Norte com Rua 1º de 
Dezembro, a Sul com Herdeiros de António Custódio de Morais, a Nascente com Rua 
dos Guilhermes e a Poente com condomínio 1º de Maio nº 26- Edifício Guilherme, para 
a execução da Ciclovia entre a Zona Industrial e a ER 242-2 e Requalificação da rua da 
Portela, que passa a integrar o domínio público, obrigando-se à execução de um 
murete com cerca de 0,30m de altura no novo alinhamento e colocação de Cebes nas 
traseiras deste como reposição da já existente, incluindo todos os trabalhos, materiais 
e limpezas, conforme consta da ficha de contacto assinada pelo proprietário e pelo 
Vereador Carlos Caetano, e que aqui se dá por reproduzida, devendo o proprietário, na 
sequência desta cedência, promover a atualização da respetiva área junto dos 
serviços públicos competentes. 
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

34. REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS CHEDAS E E.R. 349 - VIEIRA DE LEIRIA– CEDÊNCIA DE 

45,30M² DE TERRENO PROPRIEDADE DE ARMANDO MANUEL DOMINGUES AMADO 
 

987 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Para a alargamento da rua das Chedas e ER 349- Vieira de Leiria, foram realizados os 
contactos necessários à efetivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado a ficha de 
contacto, que foi assinada pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do 
prédio rústico propriedade de Armando Manuel Domingues Amado representada por Sérgio 
de Mira Domingues Amado , na qualidade de Tutor, NIF 150702922, que confronta a Norte 
com António de Sousa Amado, a Sul com Estrada Nacional, a Nascente com António Mateus 
Crespo e a Poente com António de Sousa Amado, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 
n.º 162. O proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno de 45,30m², 
solicitando que a área cedida para domínio público tenha como contrapartida a execução de 
um muro de suporte de terras no novo alinhamento com uma altura de cerca de 0,60m acima 
da cota da estrada. 
 
A Câmara depois de analisar o assunto delibera ratificar a negociação da cedência de 
parcela de terreno de 45,30m², do prédio rústico integrado na herança Armando 
Manuel Domingues Amado representada por Sérgio de Mira Domingues Amado, na 
qualidade de Tutor, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 162, que confronta a 
Norte com Armando Manuel Domingues Amado, a Sul com Estrada, a Nascente com 
António Mateus Crespo e a Poente com António de Sousa Amado, para a 
requalificação da rua da Rua das Chedas e E.R 349- Vieira de Leiria, que passa a 
integrar o domínio público, obrigando-se à execução de um muro de suporte de terras 
no novo alinhamento com uma altura de cerca de 0,60m acima da cota da estrada, 
conforme consta da ficha de contacto assinada pelo proprietário e pelo Vereador  
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Carlos Caetano, e que aqui se dá por reproduzida, devendo o proprietário, na 
sequência desta cedência, promover a atualização da respetiva área junto dos 
serviços públicos competentes. 
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

35. REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS CHEDAS E E.R. 349 - VIEIRA DE LEIRIA– CEDÊNCIA DE 

122,00M² DE TERRENO DA SR. IRENE DA SILVA SIMÕES 

 
988 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Para a alargamento da rua das Chedas e ER 349- Vieira de Leiria, foram realizados os 
contactos necessários à efetivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado a ficha de 
contacto, que foi assinada pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do 
prédio rústico propriedade de Irene da Silva Simões, NIF 116 990 422, que confronta a Norte 
com Rua Alto da Cerca, a Sul com Emília Gil Custódio, a Nascente com Carlos Miranda 
Simões e a Poente com Rua Alto Valeiro, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 682. O 
proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno de 122,00m², solicitando que a 
área cedida para domínio público tenha como contrapartida a execução de um muro no novo 
alinhamento com 0,40m acima da cota do passeio em toda a frente do terreno, deve ficar 
uma pequena entrada junto à habitação. O passeio em frente à habitação deverá ficar 
acabado com lajetas de betão, devido à infiltração de água bem como 8.00m na frente do 
anexo. 
 
A Câmara depois de analisar o assunto delibera ratificar a negociação da cedência de 
parcela de terreno de 122,00m², do prédio rústico de que é proprietário Irene da Silva 
Simões, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 682, que confronta a Norte com 
Rua Alto da Cerca, a Sul com Emília Gil Custódio, a Nascente com Irene da Silva 
Simões e a Poente com Rua Alto Valeiro, para a requalificação da rua da Rua das 
Chedas e E.R 349- Vieira de Leiria, que passa a integrar o domínio público, obrigando-
se à execução de um muro no novo alinhamento com 0,40m acima da cota do passeio 
em toda a frente do terreno, deve ficar uma pequena entrada junto à habitação. O 
passeio em frente à habitação deverá ficar acabado com lajetas de betão, devido à 
infiltração de água bem como 8.00m na frente do anexo, conforme consta da ficha de 
contacto assinada pelo proprietário e pelo Vereador Carlos Caetano, e que aqui se dá 
por reproduzida, devendo o proprietário, na sequência desta cedência, promover a 
atualização da respetiva área junto dos serviços públicos competentes. 
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

36. EMPREITADA “REQUALIFICAÇÃO DA COBERTURA DOS EDIFÍCIOS DO ESTALEIRO 

MUNICIPAL” (CP 15/2015) - REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 20-02-2017 

 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“Percebemos que se trata de um processo antigo. O empreiteiro não aceitou a deliberação 
da Câmara Municipal e pediu uma reunião em 14/03/2017. Foi realizada? Quando? O que 
ficou decidido? Da informação técnica percebe-se que não chegou a haver reunião. O 
assunto com esta revogação fica arrumado?”  
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A Sr.ª Presidente informou que foram aprovados trabalhos de suprimento no valor que aí 
vem identificado, mas diz na informação que esses trabalhos não foram realizados, e 
conforme informação da DQV, tem que se encerrar este processo, porque os valores não 
foram utilizados. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que essa reunião não se realizou, e aquilo que 
lhe parece é que os trabalhos não se realizaram por não haver acordo com o empreiteiro, e 
daí estar-se agora a revogar essa deliberação para arrumar o assunto. A sua preocupação é 
se o empreiteiro não vem pedir mais nada e o assunto fica sanado. Só quer essa 
confirmação. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano referiu que na informação de 21 de dezembro diz que nem 
sequer se fez o contrato, não houve acordo. 
Houve um concurso, em 2015, para trabalhos de suprimento de erros e omissões, o 
empreiteiro não terá concordado, e nunca chegou a haver esse contrato adicional, daí ter 
que se fechar o processo. Sente-se em condições de votar. 
 
A Sr.ª Presidente disse que esse dinheiro está cativo, mas nunca se chegou a celebrar o 
contrato. 
 
Seguidamente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
989 - Presente informação nº LF_23/2020, de 21 de dezembro de 2020 da Divisão de 
Qualidade de Vida (DQV); 
 
Presente informação nº I/2358/202, de 21 de dezembro de 2020 da Divisão Jurídica e de 
Apoio (DJA); 
 
Presente deliberação camarária de 22 de fevereiro de 2017 onde foram aprovados Trabalhos 
de Suprimento de Erros e omissões, a preços contratuais, no valor de 3.017,38 €, acrescidos 
de IVA à taxa legal em vigor, e a preços acordados, no valor de 3.936,12 €, acrescidos de 
IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o valor de 7.370,71 €, acrescidos de IVA à taxa legal 
em vigor, no âmbito da empreitada REQUALIFICAÇÃO DA COBERTURA DOS EDIFÍCIOS 
DO ESTALEIRO MUNICIPAL e respetivos documentos; 
 
Presentes ofícios nº 804, de 09 de março de 2017, 1700, de 11 de maio de 2017 e 27 de 
setembro de 2017, remetidos ao cocontratante;  
 
A Câmara Municipal, depois de analisar todos os documentos, ao abrigo do disposto 
no n.º 1 do art.169.º do Código do Procedimento Administrativo delibera revogar a 
deliberação camarária de 20 de fevereiro de 2017 pela qual aprovou os  Trabalhos de 
Suprimento de Erros e omissões, a preços contratuais, no valor de 3.017,38 €, 
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, e a preços acordados, no valor de 3.936,12 €, 
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o valor de 7.370,71 €, acrescidos 
de IVA à taxa legal em vigor, no âmbito da empreitada REQUALIFICAÇÃO DA 
COBERTURA DOS EDIFÍCIOS DO ESTALEIRO MUNICIPAL. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
 



 

Página 55 de 60 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada nos dias 28 e 
31/12/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 43 

 
 
 
 
 
 
 
  

37. Empreitada “Instalação do Balcão Único de Atendimento do IRN, I.P.” - 
Trabalhos Complementares, Trabalhos a menos e Prorrogação do prazo de 
execução da obra; 

 
Assunto retirado da ordem do dia. 
 

 
 

 

 

Ao chegar ao final da reunião, a Sr.ª Presidente perguntou à Sr.ª Vereadora Célia Guerra 
se já tem informações sobre o ponto 28. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra disse que a Dr.ª Ana Sousa está numa reunião noutro local. 
Falou com a Dr.ª Fernanda Oliveira, que entende que o aditamento deve ser feito por quem 
fez o parecer, e por isso propõe, à semelhança do que já foi feito noutras situações, que se 
suspenda a reunião, elaboram o aditamento, que será enviado para os e-mail’s dos Srs. 
Vereadores, que aprovarão o ponto, se assim o entenderem. 
 
A Sr.ª Presidente pediu uma interrupção de 5 minutos. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra esclareceu com a Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro o 
que se pretende na clarificação jurídica. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que tem dificuldades em dar orientações a 
uma jurista. 
O problema do processo é que o órgão vai praticar um ato para o qual tem competência na 
área da educação, mas pode ou não pode aprovar uma isenção? Porque todas as isenções 
são aprovadas pelo órgão Assembleia Municipal, com exceção de quando os regulamentos 
específicos o preveem, isto porque os regulamentos são aprovados pela Assembleia 
Municipal. 
Já na sua última intervenção indicou quais as suas dúvidas, mas não pretende dar 
orientações a uma jurista. 
 
A Sr.ª Presidente referiu que a Sr.ª Vereadora Célia apenas pediu indicações para orientar 
a jurista, que por uma questão ética, deverá ser a mesma a fazer o aditamento. 
Aquilo que a Vereadora Célia propõe é que seja feito um aditamento à informação jurídica. 
Far-se-ia a suspensão do ponto, enviando-se o aditamento para os Srs. Vereadores 
apreciarem e votarem. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que a verdade é que a técnica não é, ou não 
quis, ser clara na resposta concreta, que é aquilo que pretendem saber. 
O seu receio é suspender o ponto, e depois a informação vir novamente em ziguezague. 
Entende que devia ser retirado, dado conhecimento da posição da jurista, analisarem, e só 
depois votado. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra disse que quando fosse enviado o parecer cada um enviaria 
a sua votação. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que isso não lhe parece viável. 
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A Sr.ª Presidente sugeriu reunir por videoconferência para discutir este ponto, com o 
aditamento que for enviado. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira sugeriu à Sr.ª Presidente que a jurista veja esta parte da 
reunião, e até as intervenções anteriores, para perceber quais são as dúvidas dos Srs. 
Vereadores. 
 
A Sr.ª Presidente disse que interrompia então esta reunião, que continuará após o envio 
dessa informação. 
Terminou desejando a todos os Srs. Vereadores e respetivas famílias, um Bom Ano de 
2021, assim como para todos os Marinhenses. 
 
A Sr.ª Presidente interrompeu a reunião quando eram 17:39 horas do dia 28/12/2020, 
devendo ser elaborado e enviado aos Srs. Vereadores aditamento à informação 
jurídica referente ao ponto 28 da ordem do dia, que depois de analisado será objeto 
de apreciação e votação na continuidade da presente reunião. 
 
 

 

 

 
 

A presente reunião foi retomada pelas 14:00 horas do dia 31/12/2020, por 
videoconferência, na plataforma Teams, para apreciação e votação do ponto 28. 
 
Estiveram presentes todos os membros do executivo que participaram na reunião no 
dia 28/12/2020. 

 

 
Presente a seguinte proposta: 
 

28. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ATIVIDADES DE ENSINO E APOIO À FAMÍLIA DO PRÉ-
ESCOLAR – ANO LETIVO 2020-2021 – NECESSIDADE DE ALTERAÇÕES AO 

PROCEDIMENTO DE FATURAÇÃO. 

 
Presente informação n.º 2361/2020 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
23 de dezembro de 2020, que se dá por integralmente reproduzida, dando conta da proposta 
de alargamento da medida de isenção total, nos meses de setembro a dezembro de 2020, 
referente ao pagamento das mensalidades de alimentação escolar, Serviços de Apoio à 
Família (AAAF- Pré-Escolar) e Serviços de Componente de Apoio à Família (CAF – 1.º CEB), 
numa perspetiva de incentivo e apoio às famílias do concelho, que em muitos casos se viram 
privadas das fontes de rendimento parcial ou até totalmente; 
 
Presente informação n.º AS/14/2020 da Divisão Jurídica e de Apoio, datada de 23 de 
dezembro de 2020, que se dá por integralmente reproduzida, dando conta que em contexto 
de continuidade das políticas públicas municipais em matéria educativa e nos objetivos 
municipais de alargamento dos apoios educativos em matéria de ação social escolar, cabe à 
Câmara Municipal, no âmbito das atribuições e das competências conferidas pela alínea d) 
do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais aprovados em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, apreciar e decidir as isenções em apreço; 
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Presente aditamento à informação AS/14/2020, de 23 de dezembro de 2020, onde se conclui 
que a proposta de isenção total, nos meses de setembro a dezembro de 2020, do 
pagamento das mensalidades de alimentação escolar, serviços de apoio à família (AAAF-
Pré-escolar) e Serviços de Componente de Apoio à Família (CAF - 1º CEB), no contexto do 
apoio às Famílias e do apoio à sua recuperação económica é uma medida de combate à 
pandemia da doença COVID-19, pelo que, e considerando que a isenção não tem duração 
superior ao termo do ano civil em curso (2020), a isenção pode ser concedida ao abrigo do 
artigo 2º da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, na sua redação atual, que aprovou o regime 
excecional para promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19, e que se encontra vigente, quanto a esta matéria, até 31 de 
dezembro de 2020. 
 
Considerando que por deliberação de Câmara Municipal de 1 de junho, foi aprovada a 
isenção do pagamento de todos os encarregados de educação das crianças, que frequentam 
as atividades de pré-escolar, de 1 de junho a 31 de julho de 2020, nas componentes de 
alimentação escolar e atividades de animação e apoio à família, no âmbito das medidas 
extraordinárias de modo a diminuir o impacto social, que toda esta situação provocada pela 
pandemia da COVID-19 tem sobre as famílias do concelho. 
 
Considerando que devemos equacionar a implementação de medidas adicionais e 
complementares de apoio às famílias e que nos momentos de maior dificuldade, são também 
os momentos cruciais para implementação de boas práticas. 
 
Considerando que nos serviços de ação social do município designadamente através dos 
parceiros da Rede Social, começa-se a constatar uma nova realidade, com um aumento de 
dificuldades, que se traduzem fundamentalmente ao nível da própria subsistência, atingindo 
famílias de classe média, não apenas estratos sociais desfavorecidos. 
 
Considerando que dentro das respostas sociais e da ação social escolar, dificilmente estas 
famílias se enquadram na tipologia dos apoios estabelecidos e nos requisitos de acessos às 
diversas medidas de política social em vigor. 
 
Considerando que se torna urgente dar resposta a estas situações de famílias que se 
encontram agora numa situação dramática que nunca conheceram. 
 
Considerando que o Município de Marinha Grande considerou fulcral intervir no apoio às 
famílias de forma a minimizar o impacto da crise económica, provocada pela pandemia do 
Covid-19, através da criação de um Fundo de Emergência Social, que complemente os 
suportes já existentes de apoio económico às famílias, muito particularmente àquelas que 
viram os seus rendimentos reduzidos e que enfrentam sérias dificuldades no pagamento dos 
respetivos encargos domésticos e familiares, e que por esse motivo, deliberou, na sessão de 
Câmara Municipal de 21 de dezembro, aprovar e submeter à Assembleia Municipal a 
aprovação do Regulamento do Fundo Municipal de Apoio Social – Impacto Covid-19. 
 
Considerando que essa proposta de Regulamento visa atenuar o agravamento da situação 
económica que se repercute nas famílias com menores recursos económicos, mas também 
na classe média, contudo é expectável que esse Regulamento produza efeitos apenas no 
início de 2021. 
 
Considerando que as medidas de ação social escolar contemplam apenas as famílias com 
menores recursos económicos e por essa via, os serviços de alimentação escolar, Serviços 
de Apoio à Família (AAAF- Pré-Escolar) e Serviços de Componente de Apoio à Família (CAF 
– 1.º CEB), não tem qualquer custo associado. 
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Considerando que a organização e gestão da ação social escolar bem como as atividades de 
apoio à família, componente de apoio à família, enquanto modalidades dos apoios e 
complementos educativos previstos nos artigos 27.º e seguintes da Lei de Bases do Sistema 
Educativo, constituem-se como competência dos municípios há mais de duas décadas. 
 
Considerando que a organização e gestão dos apoios e complementos educativos no que 
concerne às refeições escolares foi preceituada no, denominado, Regulamento de 
Funcionamento dos Refeitórios Escolares, enquanto que a organização e gestão das 
atividades de apoio à família, componente de apoio à família, foi vertida num articulado 
intitulado Normas de Funcionamento da Componente de Apoio à Família, ambos emanados 
de deliberações do órgão executivo municipal. 
 
Considerando que a isenção do pagamento das mensalidades de alimentação escolar, 
Serviços de Apoio à Família (AAAF- Pré-Escolar) e Serviços de Componente de Apoio à 
Família (CAF – 1.º CEB), enquadra-se na continuidade das políticas públicas municipais, em 
matéria educativa e nos objetivos municipais de alargamento dos apoios educativos em 
matéria de ação social escolar, subsume-se nas atribuições e competências da Câmara 
Municipal, a quem cabe definir as suas próprias politicas educativas, ainda que o atual 
contexto da pandemia do Covid-19 e que a múltipla natureza dos seus impactos, possam 
justificar medidas excecionais e temporárias que ajudem as famílias e os alunos a 
ultrapassar este período de maiores dificuldades, sem prejuízo para o sucesso escolar de 
todas as crianças e jovens. 
 
Considerando que os municípios possuem atribuições na área da educação, conforme 
estipulado na alínea d) n.º 2 do artigo 23.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual; 
 
Considerando que nos termos da alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, compete ainda à Câmara Municipal “criar, construir e gerir instalações, 
equipamentos, serviços, (…) de distribuição de bens e recursos físicos integrados no 
património do município ou colocados, por lei, sob administração municipal”; 
 
Considerando que a isenção não tem duração superior ao termo do ano civil em curso 
(2020), a isenção pode ser concedida ao abrigo do artigo 2.º da Lei n.º 6/2020, de 10 de 
abril, na sua redação atual, que aprovou o regime excecional para promover a capacidade de 
resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da doença COVID-19, e que se 
encontra vigente, quanto a esta matéria, até 31 de dezembro de 2020. 
 
A Câmara Municipal depois de analisar os referidos documentos, no uso da 
competência prevista na alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, e ao abrigo do artigo 2.º da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, na sua redação 
atual, que aprovou o regime excecional para promover a capacidade de resposta das 
autarquias locais no âmbito da pandemia da doença COVID-19, delibera aplicar, nos 
meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020, a medida de isenção 
total, do pagamento das mensalidades de Alimentação Escolar, do Serviços de Apoio 
à Família (AAAF - Pré-Escolar) e do Serviços de Componente de Apoio à Família (CAF 
- 1º CEB), numa medida excecional e temporária de incentivo e apoio às famílias do 
concelho, que em muitos casos se viram privadas das fontes de rendimento parcial 
ou até totalmente; 
 
A deliberação foi tomada por________________________________________ 
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A Sr.ª Presidente deu a palavra à Sr.ª Vereadora Célia Guerra, que fez o ponto de situação 
relativamente a este ponto: 

• Foi solicitado à DJA um aditamento à informação jurídica e foi enviado a todos; 

• Hoje também seguiu um esclarecimento da Dr.ª Ana Sousa, na sequência do pedido 
da Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho; 

• Foi feito o enquadramento jurídico na Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, e a proposta tem 
suporte legal para o efeito retroativo do ato. 

 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que não tem qualquer questão. 
 
Neste momento a Sr.ª Vereadora Célia Guerra alertou para a necessidade de se gravar a 
reunião. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que se apercebeu agora dessa situação, e 
não percebe porque é que esta reunião, sendo a continuação de uma reunião pública e que 
é transmitida, não está a ser também pública e transmitida. Considera esta situação uma 
nulidade, que invoca aqui, de acordo com o Regimento, dado que é o seguimento de uma 
reunião pública. 
 
A Sr.ª Presidente pediu uma pausa, para ir ver como ultrapassar esta situação. 
 
Terminada a pausa, a Sr.ª Vereadora Célia Guerra propôs duas soluções: 

• Gravar e disponibilizar a gravação posteriormente no youtube, e não será direto; 

• Aguardar 45 m para a Pombal TV montar o equipamento e fazer a transmissão em 
direto. 

 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que se vai retirar da reunião, invocar a 
nulidade da mesma, uma vez que à hora determinada não estavam reunidas as condições 
regimentais e não está disposta a esperar até às 16 horas. O executivo permanente é tão 
célere no cumprimento do Regimento e agora não o fez, e entende que não está sanado o 
vício e por isso retira-se. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho retirou-se da reunião pelas 14:37 horas. 
 
A Sr.ª Presidente disse que entende a posição da Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho, mas 
a gravação do Teams poderá ser disponibilizada, ou então, se os Srs. Vereadores estiverem 
disponíveis para esperar pelo tempo necessário para a transmissão direta pela Pombal TV. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que na verdade a Vereadora Alexandra tem 
razão na argumentação, mas só se chegou a este ponto porque as coisas não vêm em 
devido tempo e depois o que passa é que é a oposição.  
Não vai decidir sozinha, gostava de falar com o seu colega Vereador, e por isso pediu 5 
minutos para falarem. 
 
Terminada essa pausa, a Sr.ª Presidente disse que esteve a ponderar o assunto, não quer 
que haja problemas e então vai retirar o ponto, que será reagendado numa próxima 
reunião.  
Admite esta falha, embora já não seja a primeira vez, mas quer evitar qualquer problema. 
 
Terminou desejando a todos Bom Ano! 
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E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 14:50 horas do dia 
31/12/2020. 

 
No final foi elaborada esta ata, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, Coordenadora 
Técnica, vou assinar, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 

 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 
 

 
A Secretária da reunião, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 reunião do dia 28/12/2020, que se encontra disponível ao público 
na página de Internet do Município.  

 


