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Aos vinte e três dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, no Salão Nobre, reuniu 
extraordinariamente a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência do Presidente, 
Aurélio Pedro Monteiro Ferreira, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

• Ana Laura Lopes Rogério Baridó; 

• Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 

• Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

• João Emanuel de Brito Filipe; 

• António Fragoso Henriques; 

• Lara Marques Lino. 
 
O Sr. Presidente abriu a reunião pelas 14:30 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
 
O Sr. Vereador João Emanuel de Brito Filipe participou na reunião 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. 

 
 

  

 
 

 

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

1. Aprovação das atas das reuniões da Câmara Municipal realizadas nos meses de abril 
a outubro/2021 – Mandato 2017/2021 

2. Alteração ao n.º 3 do art.º 4 do Regimento da Câmara Municipal da Marinha 
Grande, aprovado em 27 de novembro de 2017 

3. TUMG-TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, UNIPESSOAL, S.A. – 
DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO – MANDATO DISCRIMINADO 

 
GABINETE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

4. ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIEIRA DE LEIRIA – 
CONCESSÃO DE APOIO EXTRAORDINÁRIO POR DELIBERAÇÃO DE 26-04-2021 – 
INCUMPRIMENTO DO PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO E DOCUMENTOS 
DE DESPESA – PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

5. Imposto Municipal sobre Imóveis - Redução da Taxa de Imposto Municipal sobre 
Imóveis nos termos do artigo 112.º-A do CIMI”  

6. Imposto Municipal sobre Imóveis - Fixação da taxa respeitante ao ano de 2021 a 
liquidar no ano de 2022 

7. Percentagem de Participação Variável no IRS – rendimentos de 2022 a liquidar em 
2023  

8. Lançamento da derrama relativa ao ano de 2021 a cobrar em 2022  
9. Proposta de Instrumentos Previsionais do Município da Marinha Grande para o ano 

de 2022: Demonstrações orçamentais previsionais e Mapa de Pessoal para o período 
de 2022/2026  

10. Autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais  
11. Notificação de aprovação da candidatura POSEUR-03-2012-FC-001477 - 

“Abastecimento de Água – Adutora Picotes/Marinha Grande” – Abertura de conta 
bancária 

 
PATRIMÓNIO 

12. Doação de obras de arte de António Lino, Kersti Keva e espólio de Rafael Moiteiro, 
destinado a integrar o acervo do Museu do Vidro  

 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

13. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADE DE NATUREZA CULTURAL EM 2021 
- SOM-REMOÇÃO DE ESTRUTURA, DO TELHADO E DO FIBROCIMENTO E COLOCAÇÃO 
DE NOVA ESTRUTURA DE TELHADO. 

14. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADE DE NATUREZA DESPORTIVA EM 
2021- SPORTING CLUBE MARINHENSE – APOIO A INFRAESTRUTURAS- REPARAÇÃO 
DA COBERTURA E COLOCAÇÃO DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO NO PAVILHÃO. 

15. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADE DE NATUREZA CULTURAL EM 2021 
– SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA E RECREIO 1º JANEIRO – PINTURA EXTERIOR DA 
COLETIVIDADE. 

 
ATIVIDADE FÍSICA 

16. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADE DE NATUREZA DESPORTIVA EM 
2021- GRUPO DESPORTIVO “OS VIDREIROS” – APOIO A INFRAESTRUTURAS- OBRAS 
PARA CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIOS, GABINETE MÉDICO E AUDITÓRIO. 
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INTERVENÇÃO CULTURAL 

17. FUNCIONAMENTO DA ORQUESTRA JUVENIL E BIG BAND DA MARINHA GRANDE - 
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE PARCERIA PARA 2022. 

18. CANDIDATURAS A APOIOS FINANCEIROS AO ABRIGO DO ANTERIOR REGULAMENTO 
MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS OU BENEFICIOS A ENTIDADES DE NATUREZA 
SOCIAL, CULTURAL, RECREATIVA E OUTRAS. CANDIDATURAS POR CONCLUIR. 

 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

19. Atribuição de subsídio à exploração / contrato-programa 2022/ TUMG - Transportes 
Urbanos da Marinha Grande, E.M. Unipessoal S.A. 

20. Prorrogação do prazo de vigência do Protocolo Edifício sede da Freguesia da 
Marinha Grande 

 
 

 

 
 

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

1. Aprovação das atas das reuniões da Câmara Municipal realizadas nos meses de 
abril a outubro/2021 – Mandato 2017/2021 

 
Presente a seguinte proposta: 
 
“Presentes as seguintes atas: 
 

• Ata n.º 13, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 26 de abril de 2021; 

• Ata n.º 14, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 10 de maio de 2021; 

• Ata n.º 15, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 24 de maio de 2021; 

• Ata n.º 16, da reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada no dia 24 de maio de 2021; 

• Ata n.º 17, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 07 de junho de 2021; 

• Ata n.º 18, da reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada no dia 15 de junho de 2021; 

• Ata n.º 19, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 21 de junho de 2021; 

• Ata n.º 20, da reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada no dia 25 de junho de 2021; 

• Ata n.º 21, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 05 de julho de 2021; 
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• Ata n.º 22, da reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada no dia 09 de julho de 2021; 

• Ata n.º 23, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 19 de julho de 2021; 

• Ata n.º 24, da reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada no dia 03 de agosto de 2021; 

• Ata n.º 25, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 16 de agosto de 2021; 

• Ata n.º 26, da reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada no dia 23 de agosto de 2021; 

• Ata n.º 27, da reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada no dia 30 de agosto de 2021; 

• Ata n.º 28, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 06 de setembro de 2021; 

• Ata n.º 29, da reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada no dia 13 de setembro de 
2021; 

• Ata n.º 30, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 20 de setembro de 2021; 

• Ata n.º 31, da reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada no dia 20 de setembro de 
2021; 

• Ata n.º 32, da reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada no dia 04 de outubro de 
2021. 

 
Considerando que as referidas atas foram previamente distribuídas, foi dispensada a sua leitura. 
 
A Câmara delibera, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
aprovar a sua redação final.” 
 

Considerando a quantidade de atas, os Srs. Vereadores não dispuseram de tempo para as 
ler todas, pelo que foi retirado o ponto, que será agendado para a próxima reunião. 
 
 

2. Alteração ao n.º 3 do art.º 4 do Regimento da Câmara Municipal da Marinha 
Grande, aprovado em 27 de novembro de 2017 

 
723 - Considerando que: 
 

1. No dia 27 de novembro de 2017, foi aprovado o Regimento da Câmara Municipal 
da Marinha Grande, o qual tem por objeto regular o modo de funcionamento das 
reuniões da Câmara Municipal, de modo a garantir uma participação democrática e 
cívica dos seus membros e cidadãos; 
2. O n.º 3 do art. 4º, do citado Regimento prevê que “[a] Câmara Municipal tem uma 
reunião ordinária quinzenal, realizando-se às segundas-feiras, com início às 14:30 
horas”; 
3. As reuniões desta Câmara Municipal iniciam-se com o período de antes da ordem 
do dia, destinado à intervenção dos munícipes, durante o qual os mesmos expõem 
questões que lhes dizem respeito, seguido de um período destinado à intervenção 
dos membros da Câmara Municipal, para tratamento de assuntos gerais de interesse 
autárquico; 
4. Após este período reservado à intervenção dos membros da Câmara Municipal, 
dá-se início à discussão dos temas trazidos à ordem do dia; 
5. De um modo geral, as reuniões desta Câmara Municipal têm acabado 
tardiamente; 
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6. A alteração do horário de início das reuniões permite um maior aproveitamento 
do período da tarde para tratamento dos assuntos da ordem do dia, permitindo, 
igualmente, que os munícipes intervenientes regressem à sua vida profissional mais 
cedo. 

 
Delibera, ao abrigo do disposto na alínea a), do art. 39º, do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, antecipar 
o horário de início das reuniões da Câmara Municipal, das 14:30 horas para as 14:00 horas, 
passando o n.º 3 do art.º 4º do 
Regimento da Câmara Municipal da Marinha Grande a ter seguinte redação: 

 
Artigo 4º 
Reuniões 

1. (..) 
2. (...) 
3. A Câmara Municipal tem uma reunião ordinária quinzenal, realizando-se às segundas-
feiras, 
com início às 14:00 horas. 
4. (…) 
5. (…) 
6. (…) 
7. (…) 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

3. TUMG-TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, UNIPESSOAL, S.A. – 
DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO – MANDATO DISCRIMINADO 

 
724 - No quadro do regime jurídico da atividade empresarial local (RJAEL), aprovado pela Lei 
n.º 50/2012, de 31 de agosto, na sua redação atual e nos termos do previsto no artigo 8.º, 
n.º 1, dos Estatutos da empresa municipal TUMG-Transportes Urbanos da Marinha Grande, 
E.M. Unipessoal, S.A., os órgãos estatutários são a assembleia geral, o conselho de 
administração e o fiscal único. 
 
De acordo com o artigo 9.º dos mesmos Estatutos da empresa, cabe à Câmara Municipal 
designar o representante do Município na assembleia geral, e conferir-lhe, 
simultaneamente, mandato discriminado quanto ao conteúdo das deliberações a dotar e ao 
respetivo sentido de voto. 
 
O mandato dos atuais titulares dos órgãos sociais terminou com a instalação dos órgãos 
municipais, ocorrida no passado dia 18 de outubro de 2021, sem prejuízo da respetiva 
continuidade em funções até à sua efetiva substituição ou reeleição, conforme previsto no 
artigo 8.º, nºs. 2 e 3, do Estatutos da empresa. 
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Assim, a Câmara Municipal deve designar, por proposta do seu Presidente, representante 
municipal na assembleia geral e emitir mandato discriminado quanto ao teor das decisões a 
tomar. 
 
Nestes termos, a Câmara Municipal delibera, ao abrigo do artigo 26.º, n.º 2, da Lei n.º 
50/2012, de 31 de agosto, na sua redação atual (RJAEL), e do artigo 9.º, n.º 1 dos Estatutos 
da empresa, designar representante do Município da Marinha Grande, na assembleia geral 
da empresa municipal TUMG-Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. Unipessoal, 
S.A., o Vereador João Manuel de Brito. 
 
Mais delibera, nos termos do artigo 9.º, n.º 2, dos Estatutos da empresa, emitir o seguinte 
mandato a executar pelo representante designado: 
 

1) A Mesa da Assembleia Geral da empresa deve ser constituída por Gabriel Paulo 
Ramos de Sousa Roldão, que preside, e por Vera Luci Mendes Vinagre Ferreira 
Artilheiro, que secretaria. 
2) O Conselho de Administração deve ser constituído pela Vereadora Ana Isabel de 
Jesus Alves Monteiro na qualidade de Presidente, e por Maria de Fátima Malesso 
Cardoso, na qualidade de administradora; 
3) A designação da Vereadora Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro, na qualidade de 
administradora não remunerada, não está sujeita às regras previstas no Estatuto 
do Gestor Público, de acordo com o artigo 30.º, n.º 5, do RJAEL. 
4) A designação como administradora de Maria de Fátima Malesso Cardoso está 
sujeita ao Estatuto do Gestor Público, fundamentando-se no Curriculum Vitae, que 
se dá por integralmente reproduzido, pelo qual se atesta a idoneidade, a 
capacidade e experiência de gestão e o sentido de interesse público, assim como 
no exercício efetivo das funções para que é designada, demonstrativo do 
preenchimento dos requisitos indicados no artigo 12.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 
71/2007, de 27 de março, na redação atual. 
5) Fixar ao Conselho de Administração eleito o prazo de 30 dias para apresentação 
de uma proposta, estruturada e fundamentada, de orientações estratégicas a 
assumir pela empresa, no presente mandato, nos termos do artigo 37.º do RJAEL. 
6) Fixar aos membros do Conselho de Administração eleitos o prazo de 60 dias 
para apresentação de uma proposta, estruturada e fundamentada, de contrato de 
gestão, a celebrar nos termos e em cumprimento do artigo 18.º do citado Decreto-
Lei n.º 71/2007, de 27 de março, na redação atual. 

 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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GABINETE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 
 

4. ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIEIRA DE LEIRIA – 
CONCESSÃO DE APOIO EXTRAORDINÁRIO POR DELIBERAÇÃO DE 26-04-2021 – 
INCUMPRIMENTO DO PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO E DOCUMENTOS 
DE DESPESA – PRORROGAÇÃO DO PRAZO 

 
725 - Esta Câmara Municipal, em sua reunião realizada no dia 26 de abril de 2021, deliberou 
atribuir à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria (AHBVVL), 
no âmbito do Programa de Apoio ao Combate à Covid-19, um apoio financeiro 
extraordinário, no valor total de 20.000,00 euros, sendo 10.000,00€ para despesa corrente e 
10.000,00€ para despesa de capital. 
 
Nos termos da mesma deliberação, a entidade beneficiária ficou vinculada à obrigação de 
apresentar na Câmara Municipal, até seis (6) meses após o pagamento do subsídio, que 
ocorreu no dia 30 de abril de 2021, um relatório onde demonstre a despesa efetuada, 
acompanhado dos respetivos documentos comprovativos da mesma. 
 
O prazo para apresentação do relatório e documentação comprovativa da despesa terminou 
a 31 de outubro de 2021. 
 
A entidade beneficiária não apresentou, naquele prazo, o mencionado relatório, tendo 
solicitado em 15-11-2021, através de email, a prorrogação do mesmo. 
 
A Câmara Municipal apreciou o pedido e, ao abrigo do artigo 33.º, n.º 1, alínea o) do RJAL-
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, delibera conceder um prazo adicional para apresentação do relatório e 
documentos comprovativos da despesa, cujo termo ocorrerá no dia 31 de janeiro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
 

5. Imposto Municipal sobre Imóveis - Redução da Taxa de Imposto Municipal sobre 
Imóveis nos termos do artigo 112.º-A do CIMI”  
 

726 - De acordo com o preceituado na alínea a) do art.º 14.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de 
setembro, que aprova o regime financeiro das autarquias locais e das entidades 
intermunicipais, na sua redação atual, o produto da cobrança do Imposto Municipal sobre 
Imóveis (IMI), constitui receita dos municípios. 
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Conforme estipulado na alínea d) do n.º 1 do art.º 25 do anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, na sua redação atual, que aprova o Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), 
compete à Assembleia Municipal fixar anualmente o valor da taxa do Imposto Municipal 
sobre Imóveis, mediante proposta da Câmara Municipal, conforme disposto na alínea ccc) 
do n.º 1 do art.º 33.º do anexo I do RJAL. 

 
Considerando que com a publicação da Lei n.º 7-A/2016 de 30 de março, Lei do Orçamento 
de Estado para o ano de 2016, foi aditado o art.º 112º-A ao Código do IMI, preconizando 
uma taxa de redução do IMI nas famílias em função do número de dependentes, que se 
mantém até ao presente. 

 
Considerando que em cumprimento do disposto no n.º 6 do art.º 112.º-A do Código do IMI, 
a Autoridade Tributária e Aduaneira, através de email remetido a esta autarquia, 
disponibilizou a informação relativa ao número de agregados familiares com um, dois, três 
ou mais dependentes, com domicílio fiscal em prédio ou parte de prédio destinado a 
habitação própria e permanente situado na área territorial do Município, tendo sido 
elaborada pelos serviços financeiros a informação n.º I/2724/2021. 

 
Considerando que a deliberação que fixa a redução da taxa de IMI tem de ser comunicada à 
Autoridade Tributária e Aduaneira, por transmissão eletrónica de dados, até ao dia 31 de 
dezembro de 2021, atento o disposto no n.º 14 do art.º 112.º do CIMI, na sua redação atual, 
por remissão do n.º 2 do art.º 112.º-A. 

 
A Câmara Municipal delibera nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33º do anexo I à 
Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, que aprova o Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a redução da taxa 
de Imposto Municipal sobre Imóveis, para prédios ou parte de prédios urbanos destinados 
a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, e que 
seja efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes que compõem o 
respetivo agregado familiar, respeitante ao ano de 2021 a liquidar no ano de 2022, atento 
o disposto no n.º 1 do Art.º 112.º-A do CIMI, na sua redação atual, conforme o disposto no 
quadro seguinte, 
 

 
N.º dependentes 

do agregado 
familiar 

Dedução 
fixa (em €) 

1 20,00 

2 40,00 

3 ou mais 70,00 
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Mais delibera remeter a presente proposta à Assembleia Municipal para que o órgão 
deliberativo fixe a mesma nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 25 do anexo I à Lei n.º 
75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, que aprova o RJAL, para cumprimento 
do prazo preceituado no n.º 14.º do art.º 112 do CIMI, por remissão do n.º 2 do art.º 
112.º-A. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 

 
6. Imposto Municipal sobre Imóveis - Fixação da taxa respeitante ao ano de 2021 a 

liquidar no ano de 2022 
 
Na apresentação desta proposta, o Sr. Presidente informou que este ano ainda não vai ser 
aprovada a taxa de agravamento para prédios degradados e abandonados. Para o próximo 
ano vai ser feito nos prédios da zona da ARU. A ideia é que no ano de 2022 os proprietários 
se dirijam à Câmara para saberem quais os benefícios para a requalificação dos seus prédios, 
se não o fizerem, em 2023 verão a taxa de IMI agravada. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que esperava que o processo viesse de outra 
forma, face às duras críticas feitas pelo MpM no anterior mandato, cuja posição a CDU 
também partilhava. 
A anterior Presidente dizia que tinham de se identificar todos os prédios do concelho, hoje o 
Presidente diz que vão ser só identificados os da zona da ARU. 
 
O Sr. Presidente disse que já estão identificados cerca de 500 prédios da zona ARU (não são 
todos). 
Em relação ao espaço, dentro ou fora da ARU, informou que não têm que ser todos os 
prédios, pode ser por zonas. Já foi feito assim noutros concelhos (por ex: Leiria). 
 
O Sr. Vereador António Fragoso disse que o PS também concorda com o agravamento dos 
prédios devolutos. Questionou como se está a pensar divulgar esta situação. 
 
O Sr. Presidente informou que quando se identificarem os prédios já se saberá quem são os 
proprietários, para serem notificados diretamente. 
 
 
Seguidamente o Sr. Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
727 - Nos termos do disposto na alínea a) do art.º 14.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, 
na sua redação atual, que aprova o regime financeiro das autarquias locais e das entidades 
intermunicipais, o produto da cobrança do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), constitui 
receita dos municípios. 
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Conforme estipulado na alínea d) do n.º 1 do art.º 25º do anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, na sua redação atual, que aprova o Regime Jurídico das Autarquias Locais, de ora 
em diante designado por RJAL, compete à Assembleia Municipal fixar anualmente o valor da 
taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis, mediante proposta da Câmara Municipal, 
conforme disposto na alínea ccc) do n.º1 do art.º 33.º do anexo I ao RJAL. 
 
Considerando que nos termos do n.º 5 do art.º 112 do Código do Imposto Municipal sobre 
Imóveis, de ora em diante designado por CIMI, na sua redação atual, os municípios, 
mediante deliberação da Assembleia Municipal, fixam a taxa a aplicar em cada ano aos 
prédios urbanos, dentro dos intervalos preceituados na alínea c) do n.º 1 do mesmo artigo, 
entre 0,3% a 0,45%. 
 
Considerando que a deliberação que fixa as taxas do IMI deve ser comunicada à Autoridade 
Tributária, por transmissão eletrónica de dados, até ao dia 31 de dezembro de 2021, atento 
o disposto no n.º 14 do art.º 112.º do CIMI na sua redação atual. 
 
Considerando que o intervalo preceituado na alínea c) do n.º 1 do art.º 112.º do CIMI, para 
os prédios urbanos, varia de 0,3% a 0,45 %. 
 
Considerando os investimentos em curso e que se perspetivam lançar no concelho da 
Marinha Grande nas áreas das infraestruturas de redes municipais, tais como rede de águas, 
saneamento, rede viária, requalificação urbana, entre outros, cuja execução física e 
financeira terá um forte impacto na estrutura da despesa do orçamento camarário do ano 
de 2022. 
 
A Câmara Municipal delibera nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33º do anexo I à 
Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, que aprova o Regime Jurídico 
das Autarquias Locais (RJAL), submeter à Assembleia Municipal a proposta da taxa de 
Imposto Municipal sobre Imóveis para os prédios urbanos em 0,3%, respeitante ao ano de 
2021 a liquidar no ano de 2022, para que o órgão deliberativo fixe a mesma nos termos do 
disposto na alínea d) do n.º 1 do art.º 25º do anexo I do RJAL, para que seja efetuada a 
comunicação à Autoridade Tributária até 31 de dezembro de 2021. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 
7. Percentagem de Participação Variável no IRS – rendimentos de 2022 a liquidar em 

2023  
 
728 - De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 26.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de 
setembro, na sua redação atual, que aprova o regime financeiro das autarquias locais e das 
entidades intermunicipais, os municípios têm direito, em cada ano, a uma participação 
variável até 5% no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição  
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territorial, relativa aos rendimentos do ano imediatamente anterior, calculada sobre a 
respetiva coleta líquida das deduções previstas no n.º 1 do artigo 78.º do Código do IRS. 
 
Considerando que nos termos do n.º 2 do artigo 26.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, 
na sua redação atual, a participação variável no IRS depende de deliberação sobre a 
percentagem pretendida pelo Município, a qual tem de ser comunicada por via eletrónica à 
Autoridade Tributária, até 31 de dezembro do ano anterior àquele a que respeitam os 
rendimentos e que nos termos do n.º 3 da mesma disposição legal, na ausência de 
deliberação ou de comunicação à Autoridade Tributária e Aduaneira, o município tem 
direito a uma participação de 5% no IRS. 
 
Considerando os investimentos em curso e que se perspetivam lançar no concelho da 
Marinha Grande nas áreas das infraestruturas de redes municipais, tais como rede de águas, 
saneamento, rede viária, requalificação urbana, entre outros, cuja execução física e 
financeira terá um forte impacto na estrutura da despesa do orçamento camarário, no 
médio prazo. 
 
A Câmara Municipal delibera, nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33º do anexo I à 
Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, que aprova o Regime Jurídico 
das Autarquias Locais (RJAL), submeter a presente proposta à Assembleia Municipal, para 
cumprimento do preceituado na alínea c) do n.º 1 do art.º 25.º do anexo I do RJAL, para 
ser fixada a percentagem de 5% na participação variável do Município da Marinha Grande 
no I.R.S. no que respeita aos rendimentos relativos ao ano de 2022 a liquidar em 2023.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 
8. Lançamento da derrama relativa ao ano de 2021 a cobrar em 2022  

 
729 - De acordo com o estabelecido na alínea c) do art.º 14.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de 
setembro, na sua redação atual, que aprova o regime financeiro das autarquias locais e das 
entidades intermunicipais, o produto da cobrança de derramas lançadas nos termos do art.º 
18.º do mesmo diploma legal, constitui uma receita municipal. 
 
Considerando que de acordo com o disposto no n.º 1 do art.º 18.º da Lei n.º 73/2013 de 3 
de setembro, na sua redação atual, os municípios podem deliberar lançar uma derrama, de 
duração anual e que vigora até nova deliberação, até ao limite máximo de 1,5% sobre o 
lucro tributável sujeito e não isento de IRC (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Coletivas) que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por 
sujeitos passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, uma 
atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com 
estabelecimento estável nesse território. 
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Considerando que de acordo com o n.º 24 do art.º 18.º da referida lei, a Assembleia 
Municipal pode, até à aprovação do regulamento referido no n.º 23.º, conjugado com o n.º 
22.º do mesmo artigo e diploma, sob proposta da Câmara Municipal, deliberar lançar uma 
taxa reduzida de derrama para os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano 
anterior que não ultrapasse os 150.000 euros. 
 
Considerando que a deliberação que fixa o limite da derrama deve ser comunicada à 
Autoridade Tributária e Aduaneira, por transmissão eletrónica de dados, até ao dia 31 de 
dezembro de 2021, conforme o preceituado no n.º 17 do art.º 18.º da Lei n.º 73/2013 de 3 
de setembro, na sua redação atual. 
 
Considerando os investimentos em curso e que se perspetivam lançar no concelho da 
Marinha Grande nas áreas das infraestruturas de redes municipais, tais como rede de águas, 
saneamento, rede viária, requalificação urbana, entre outros, cuja execução física e 
financeira terá um forte impacto na estrutura da despesa do orçamento camarário do ano 
de 2022. 
 
A Câmara Municipal, apreciando o exposto e concordando com o seu teor, delibera nos 
termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33º do anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 
na sua redação atual, que aprova o Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), submeter 
à Assembleia Municipal a seguinte proposta de lançamento da derrama relativa ao ano de 
2021 a cobrar em 2022, fixando-a em: 
 

•1,5% para os sujeitos passivos com lucro tributável sujeito e não isento de 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) que registem no ano 
anterior um volume de negócios que ultrapasse os 150.000,00 euros, nos termos 
do disposto no n.º 1 do art.º 18.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, na sua 
redação atual; 

 
•0,01% para os sujeitos passivos com lucro tributável sujeito e não isento de 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) que no ano anterior 
registem um volume de negócios que não ultrapasse os 150.000 euros, nos termos 
do disposto no n.º 24 do art.º 18.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, na sua 
redação atual; 

 
Mais delibera remeter a presente proposta à Assembleia Municipal para que este órgão 
deliberativo autorize o lançamento da derrama relativa ao ano de 2021, a cobrar em 2022, 
nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 25 do anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 setembro, 
na sua redação atual. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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9. Proposta de Instrumentos Previsionais do Município da Marinha Grande para o 
ano de 2022: Demonstrações orçamentais previsionais e Mapa de Pessoal para o 
período de 2022/2026  

 
 
Depois de colocadas as dúvidas dos Srs. Vereadores, que o Sr. Presidente esclareceu, foi 
colocada a votação a seguinte proposta: 
 
730 - Presente proposta de Instrumentos Previsionais do Município da Marinha Grande para 
o ano de 2022, constituída pelas Demonstrações orçamentais previsionais, a saber 
orçamento enquadrado num plano orçamental plurianual, Plano Plurianual de Investimentos 
e Plano de Atividades Municipais, sendo que este inclui as atividades mais relevantes da 
gestão, para o período de 2022 a 2026 e Mapa de Pessoal. 
 
De acordo com o artigo 28.º, n.º 4 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, o mapa de pessoal deve 
acompanhar a proposta de orçamento. 
 
 
GRANDES OPÇÕES DO PLANO, PARA O PERÍODO DE 2022/2026 
 
Presente proposta das Grandes Opções do Plano, constituída pelo Plano Plurianual de 
Investimentos e pelo Plano de Atividades Municipais. 
 
Presente proposta do Plano Plurianual de Investimentos do Município da Marinha Grande com 
um total de financiamento definido de 9.933.059,50€ para o ano de 2022, 2.651.048,00€ para 
o ano de 2023, 615.743,00 € para o ano de 2024, 536.905,00 € para o ano de 2025 e 
472.000,00 € para o ano de 2026. 
 
Presente proposta do Plano de Atividades Municipais do Município da Marinha Grande com 
um total de financiamento definido de 12.471.079,05€ para o ano de 2022, 14.866.925,00€ 
para o ano de 2023, 14.290.027,00€ para o ano de 2024, 14.214.737,00 € para o ano de 2025 e 
12.550.341,00 para o ano de 2026. 
 
Colocado o documento a votação, que aqui se dá por integralmente reproduzido, foi o 
mesmo aprovado, e nos termos do disposto na alínea c) 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, foi deliberado submetê-lo à aprovação da Assembleia Municipal, 
conforme preceituado na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º, do mesmo diploma. 
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MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2022 
 
Presente proposta de mapa de pessoal da Câmara Municipal da Marinha Grande, elaborada 
nos termos do artigo 29.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em 
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual. 
  
Colocado o documento à votação, que aqui se dá por integralmente reproduzido, e em 
cumprimento do disposto no artigo 29.º, n.º 4 da LTFP, conjugado com o artigo 3.º, n.º 2, 
alínea a) do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua redação atual, e artigo 33.º, 
n.º 1 alínea ccc) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua redação atual, foi deliberado submetê-lo a aprovação da Assembleia 
Municipal, conforme previsto na alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º deste último diploma. 
 
ORÇAMENTO PARA 2022 
 
Presente proposta do Orçamento do Município da Marinha Grande para o ano de 2022, num 
total de 30.542.983€ procedendo-se à sua análise e discussão. 
 
Colocados os documentos à votação foram os mesmos aprovados, e nos termos do disposto 
na alínea c) 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, foi deliberado submetê-
lo à aprovação da Assembleia Municipal, conforme previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 
25.º, do mesmo diploma. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções das Sr.ªs 
Vereadoras da CDU, Alexandra Dengucho e Lara Lino, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“Os Instrumentos Previsionais do Município são, como sabemos, um instrumento de extrema 
importância pois nele determinamos a vida do Concelho para o próximo ano. O orçamento 
que nos foi apresentado, é um documento de continuidade, que repete um conjunto de obras 
já cabimentadas de anos anterior que, fruto da sua não execução, permanecem no 
orçamento de ano para ano. O problema da baixa execução orçamental a que temos vindo a 
assistir nos últimos anos revela-se, também aqui, na elaboração do orçamento.  
 
Analisando os números, verificamos que o orçamento apresenta um total de 30.542.983€.  
Para a despesa corrente são absorvidos 20.477.894€;  
Sobram 10.065.090€ para as despesas de capital.  
 
Percebemos também que 88% deste valor já está comprometido, sobrando 2.214.319€ para 
tomar opções. Importa ainda não esquecer que as verdadeiras opções e intenções de 
investimento poderão tomar-se aquando da introdução do saldo de gerência, que está na 
ordem dos 14 milhões, ou seja, substancialmente mais do que todo o valor disponível no 
orçamento para despesas de capital, pelo que, recomendamos desde já a introdução do 
saldo de gerência o mais rapidamente possível com uma séria discussão, atempada e com  
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todos, algo que não foi feito no âmbito do presente Orçamento, cujos documentos nos foram 
remetidos na 2ª feira à meia noite para hoje os podermos discutir ... Algo tão criticado nos 
anteriores mandatos pelo MPM e que agora, ao leme do Executivo, não alteraram. Aliás, 
antes pelo contrário! Nem o documento resumo que nos anteriores mandatos nos era feito 
chegar (ainda que em cima do joelho), desta vez…nem isso veio..    
 
Não deixamos de notar que na despesa corrente estão previstos mais de 7 milhões para 
despesas com pessoal, ou seja, mais meio milhão que no ano anterior, esperamos que, este 
aumento de recursos humanos e consequentemente de gastos com pessoal se traduza num 
verdadeiro investimento para a melhoria da vida da população, com mais e melhor serviço 
publico, mais célere e mais eficaz.  
 
Desde sempre a CDU tem priorizado 3 aspetos que reputa fundamentais  para a qualidade 
de vida dos Marinhenses, que por ainda não estarem resolvidos os voltamos a elencar á 
semelhança de anos anteriores:   
 
1º O Saneamento 
Na nossa perspetiva não há qualidade de vida numa comunidade desenvolvida como se 
pretende que a nossa seja, sem que exista a cobertura total de saneamento. É uma justa 
reclamação da nossa população à qual temos o DEVER de atender e já. Não há desculpas 
para que  não avancemos com a cobertura integral do Concelho… 
 
2º Rede de água 
É obviamente indispensável a conclusão da obra da adutora mas também é fundamental a 
requalificação da rede e distribuição de água.  
 
3º Desenvolvimento da Zona Industrial 
Somos reconhecidamente um Concelho com uma pujança industrial que nos leva a ser o 2º 
concelho mais exportador do País. Por isso, e para a CDU, é essencial o  alargamento  e 
investimento das Zonas Industriais, assim se conclua e efective o PDM, que deve ser outra 
prioridade para este Executivo, não só por causa das Zonas Industriais mas também para a 
população em geral (lembramos que a Moita não tem PDM…)  
 
Mas as necessidade de investir não se ficam por aqui. Temos necessidade de um novo 
mercado, uma piscina municipal que sirva a população toda do Concelho, de um pavilhões 
gimnodesportivos (lembrando aqui também e novamente a Moita que há tanto reclama 
justamente um Pavilhão, mas aqui na Marinha Grande temos também essa necessidade) , e 
precisamos de estar muito atentos à qualidade da saúde no concelho tendo também em 
vista as novas competências que vão ser assacadas à Câmara Municipal.  
 
Temos necessidade de melhorar de investir nas escolas, requalificando o parque escolar e 
construindo centros escolares, de aproveitar novos espaços para o Centro Intermodal, 
discutir o futuro das instalações da FEIS, bem como o património adquirido da Morais & 
Matias e Albergaria Nobre.  
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O investimento no nosso Movimento Associativo no seu todo (cultura e recreio, social, 
desportivo etc….) deve ser também uma prioridade, devendo reforçar-se a verba a eles 
destinada para que seja suficiente para as suas necessidades, tendo em conta que nos 
prestam um Serviço Público de Excelência. 
 
Entendemos que com a introdução do saldo de gerência algumas destas rubricas deverão 
ser reforçadas e a tudo isto a CDU estará atenta e aberta à discussão para que possamos 
tornar a nossa terra, a cada dia que passa, mais atrativa, mais desenvolvida e mais 
apetecível para que aqui se viva. 
 
Assim, abstemo-nos nesta votação, pois entendemos este orçamento como um orçamento 
de continuidade e esperamos que haja uma elevada taxa de execução, para a qual as 
vereadoras da CDU sempre contribuirão, a bem do nosso Concelho.” 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

10. Autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais  
 
731 - Considerando que: 

a) A assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma 
jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, está 
sujeita a autorização prévia da assembleia municipal nos termos do artigo 6.º, n.º 1, 
alínea c), da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro; 

b) Os compromissos plurianuais são compromissos que constituem a obrigação de 
efetuar pagamentos em mais de um ano económico ou em anos económicos 
distintos do ano em que o compromisso é assumido (artigo 3.º, alínea b), da Lei n.º 
8/2012, de 21 de fevereiro); 

c) A autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais pode ser dada, 
pelo órgão deliberativo, aquando da aprovação das Grandes Opções do Plano, 
conforme artigo 12.º, do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho; 

d) O artigo 22.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, na sua redação atual, 
admite a assunção de encargos em mais de um ano económico; 

 
Atendendo a que: 

a) A autorização para a assunção de compromissos plurianuais relativa à 
reprogramação da execução de contratos administrativos já celebrados, não se 
traduz em novos encargos, mas na dilação de encargos já assumidos e em relação 
aos quais existe um vínculo jurídico cujo rompimento é suscetível de gerar o 
pagamento de indemnizações; 

b) Nos casos de reprogramação física e financeira de contratos administrativos em 
execução, é relevante a conformação do plano de trabalhos com a realidade física e 
que só após esta alteração se deve ter como genericamente autorizado o 
compromisso plurianual; 
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c) Os encargos decorrentes da adjudicação e ou da execução de contratos 
administrativos correspondem à realização de despesas correntes e/ou de 
investimento diretamente destinadas à prossecução das atribuições municipais; 

d) Em qualquer dos casos, a autorização genérica depende de estar previamente 
assegurada a inclusão das verbas devidas nas Grandes Opções do Plano, nos anos 
em referência.      

 
Assim, a Câmara Municipal, com os fundamentos expostos, delibera, de acordo com o 
artigo 32.º, Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado em anexo à Lei n.º 
75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, para os efeitos do artigo 12.º do 
Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, e do artigo 24.º, do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, propor à Assembleia Municipal: 
 

1. A emissão de autorização genérica prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais relativos: 

a. À reprogramação da execução física e financeira de contratos 
administrativos já celebrados, desde que a alteração do plano de trabalhos 
tenha sido aprovada pelo órgão competente, independentemente do 
valor; 

b. Aos encargos decorrentes da adjudicação de contratos administrativos de 
empreitadas de obras públicas, de aquisição de bens e de aquisição de 
serviços; 

c. Aos encargos decorrentes da celebração de outros contratos diretamente 
relacionados com a prossecução das atribuições municipais; 

d. À aprovação de revisão de preços ou atualização de contratos já 
celebrados, desde que resultante de disposições legais e/ou de previsões 
previamente incluídas no próprio contrato; 
 

2. Em qualquer dos casos previstos no número anterior deve estar previamente 
assegurada a inclusão das verbas respetivas nas Grandes Opções do Plano, nos 
anos em referência. 
 

3. Em qualquer dos casos previstos no ponto 1), deve estar assegurado o 
cumprimento de todas as disposições legais em matéria de realização de despesas 
públicas, designadamente em matéria de conformidade com as exigências 
decorrentes da existência de fundos disponíveis para o efeito. 
 

4. O disposto nas alíneas anteriores vigora no ano económico de 2022. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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11. Notificação de aprovação da candidatura POSEUR-03-2012-FC-001477 - 
“Abastecimento de Água – Adutora Picotes/Marinha Grande” – Abertura de conta 
bancária 

 
732 - Considerando que foi submetida a candidatura “Abastecimento de Água – Adutora 
Picotes/Marinha Grande” no âmbito do Aviso de Concurso n.º POSEUR-12-2021-15, nos 
termos do previsto no Regulamento Geral dos Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento (FEEI), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, na sua 
redação atual, bem como do Regulamento Específico do Domínio Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso dos Recursos. 
 
Considerando que no dia 17 de dezembro de 2021 a Câmara Municipal da Marinha Grande 
foi notificada da decisão de aprovação da candidatura nº POSEUR-03-2012-FC-001477. 
 
Considerando a informação n.º I/2718/2021 de 20 de dezembro de 2021 dos serviços da 
DAF. 
 
Considerando que nos termos da alínea b) do artigo 17.º do Decreto-Lei 192/2015, de 11 de 
setembro, que aprova o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações 
Públicas é revogado o Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, que aprova Plano Oficial 
de Contabilidade das Autarquias Locais, com exceção dos pontos 2.9, 3.3 e 8.3.1 relativos ao 
controlo interno, às regras previsionais e às modificações do orçamento. 
 
Considerando que “(…) A abertura de contas bancárias é sujeita a prévia deliberação do 
órgão executivo, devendo as mesmas ser tituladas pela autarquia e movimentadas 
simultaneamente pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão executivo ou por outro membro 
deste órgão em quem ele delegue (…)” é uma norma do controlo interno, plasmada no 
ponto 2.9.10.1.2 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de fevereiro. 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande delibera, nos termos do ponto 2.9.10.1.2. do 
Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-
A/99 de 22 de fevereiro, na sua redação atual, autorizar a abertura de uma conta bancária 
na Caixa Geral de Depósitos com a designação “POSEUR”, na qual serão efetuados todos 
os movimentos financeiros da operação, sendo intervenientes na movimentação da 
mesma: 
 

• Aurélio Pedro Monteiro Ferreira, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal 
da Marinha Grande; 

• Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro, que substituirá o Presidente nas suas faltas e 
impedimentos; 

• Paula Cristina Madeira da Silva Serra, na qualidade de Assistente Técnica do 
quadro da Câmara Municipal da Marinha Grande; 
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• Janete Rato Fernandes, na qualidade de Assistente Técnica do quadro da Câmara 
Municipal da Marinha Grande. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 
PATRIMÓNIO 
 
 

12. Doação de obras de arte de António Lino, Kersti Keva e espólio de Rafael Moiteiro, 
destinado a integrar o acervo do Museu do Vidro  

 
733 - Presente informação nº I/2181/2020 dos serviços da Divisão de Cidadania e 
Desenvolvimento - Área de Museus e Património Cultural, instruída com os elementos que 
integram o processo, a informar que o artista António Lino, através de comunicação com o 
registo de entrada E/10898/2020, manifestou a vontade de doar as peças da sua autoria, 
com a seguinte designação e valoração: 
 
- Balde de gelo verde, no valor de 40,00€ 
- Copo verde com três pés, no valor de 40,00€ 
- Garrafa em forma de peixe com tampa, no valor de 50,00€ 
- Açucareiro com tampa, no valor de 40,00€ 
- Par de galhetas com tampa, no valor de 60,00€ 
- Caravela rosa, no valor de 40,00€ 
- Caravela transparente, no valor de 40,00€ 
- Jarro Vidro soprado, no valor de 40,00€ 
- Garrafa (vinho?) sem tampa, no valor de 65,00€ 
- Garrafa de cor ametista (vinho/licor?) com tampa, no valor de 60,00€ 
- Copo verde âmbar, no valor de 30,00€ 
- Copo verde, de boca larga, no valor de 50,00€ 
- Garrafa com tampa, no valor de 35,00€ 
- Copo alto, direito, no valor de 10,00€ 
- Copo alto, direito, no valor de 10,00€ 
- Copo alto, direito, no valor de 10,00€ 
- Copo alto, direito, no valor de 10,00€ 
- Copo alto, direito, no valor de 10,00€ 
- Açucareiro sem tampa, no valor de 30,00€ 
- Garrafa com pé e tampa, no valor de 75,00€ 
- Garrafa com tampa e etiqueta com p n.º 325, no valor de 40,00€ 
- Jarro de água, no valor de 60,00€ 
- Solitário transparente, com base azul com bolhas e em forma de bola, no valor de 30,00€ 
- Elefante verde Vidro, no valor de 70,00€ 
- Jarro transparente e verde, com pé preto e figuras pintadas, no valor de 100,00€ 
- Copo transparente e verde, com pé preto e figuras pintadas, no valor de 40,00€ 
- Copo transparente e verde, com pé preto e figuras pintadas, no valor de 40,00€ 
- Chaminé para candeeiro, no valor de 10,00€ 
- Chaminé para candeeiro, no valor de 10,00€ 
- Chaminé para candeeiro, no valor de 10,00€ 
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- Rolha de vidro, no valor de 5,00€ 
- Rolha de cortiça, no valor de 3,00€ 
- Base para candeeiro a petróleo, no valor de 35,00€ 
- Base para candeeiro a petróleo, no valor de 35,00€ 
- Base para candeeiro a petróleo, no valor de 35,00€ 
- Base para candeeiro a petróleo, no valor de 35,00€ 
- Base para candeeiro a petróleo, no valor de 35,00€ 
- Base para candeeiro a petróleo, no valor de 35,00€ 
Garrafa verde “Serões” da Real Vinícola, com rolha redonda, e dançarinos pintados, no valor 
de 100,00€ 

- Garrafa verde “Serões” da Real Vinícola, com rolha redonda, e dançarinos pintados, no 
valor de 100,00€  
Presente informação nº I/2182/2020 dos serviços da Divisão de Cidadania e 
Desenvolvimento - Área de Museus e Património Cultural, instruída com os elementos que 
integram o processo, a informar que a artista Kersti Keva, através de comunicação com o 
registo de entrada E/12521/2020, manifestou a vontade de doar as peças da sua autoria, 
com a seguinte designação e valoração: 
 
- “Fragile Balance”, no valor de 350,00€  
- “Between Fuji and Douro”, no valor de 450,00€ 
- “Nature - My Queen”, no valor de 550,00€ 
 
Presente informação nº I/1132/2021 dos serviços da Divisão de Cidadania e 
Desenvolvimento - Área de Museus e Património Cultural, instruída com os elementos que 
integram o processo, a informar que Maria da Luz Serra Moiteiro manifestou através de 
comunicação com o registo de entrada E/5520/2021, a vontade de doar o espólio e Rafael 
Moiteiro, com a seguinte designação e valoração: 
 
- Maqueta de carro dobrado, no valor de 1.800,00€ 
- Maqueta do arranque de cepos de pinheiro, no valor de 1.800,00€ 
- Maqueta olaria de tijolo, no valor de 1.500,00€ 
- Maqueta serração braçal, no valor de 1.500,00€ 
- Maqueta ferraria/ferreiro/forja, no valor de 1.000,00€ 
- Maqueta ponto de vigia florestal, no valor de 1.200,00€ 
- Maqueta Farol de S. Pedro de Moel, no valor de 2.500,00€ 
- Maqueta Moinho de Vento, no valor de 1.000,00€ 
- Maqueta Oficina de Ferreiro, no valor de 1.000,00€ 
- Maqueta estenderia de vidro, no valor de 3.000,00€ 
- Maqueta secagem de lenha, no valor de 1.200,00€ 
- Maqueta forno de vidro com arcas à Portuguesa, no valor de 2.000,00€ 
- Conjunto de bens/ferramentas de fabrico de vidro: 2 tesouras, 1 peça de madeira, 5 canas 
de vidro, 5 moldes de vidro, 1      
   martelo/picareta, no valor de 3.820,00€ - Maqueta Fabrico de Vidraça, no valor de 3.000,00€ 
- Conjunto de bens: 1 traje de vidreiro da vidraça, 1 cântaro de barro, 1 par de alpargatas, 1 
cesto do vidreiro, no valor de 180,00€ - Conjunto de ferramentas de vidro: 1 tesoura, 1 pinça medidora, 3 canas de vidreiro, 4 
ferramentas de metal, 2 almotolias para óleo, 1  
 
 
   enchó, no valor de 1.130,00€ 

- Telhas de barro canudo, no valor de 2,00€ 
- Telhas marselha, no valor de 4,00€ 
- Tijolos de burro, no valor de 3,00€ 
- Púcaros de resina, no valor de 7,50€ 
- Cunhas de ferro, no valor de 10,00€ 
- Peças de ferramenta - broca, cabo, picareta, no valor de 45,00€ 
- Conjunto dois cabos e pequeno frasco de vidro com tampa, no valor de 3,00€ 
- Serra com dois punhos, no valor de 40,00€ 
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- Maços de madeira, no valor de 30,00€ 
- Serrote, no valor de 10,00€ 
- Machado e martelo de cabo comprido, no valor de 30,00€ 
- Cepo de madeira, no valor de 2,00€ 
- Caixa com corrente, no valor de 10,00€ 
- Rede para focinho das vacas, no valor de 2,00€ 
- Chocalhos, no valor de 155,00€ 
- Conjunto de ferramentas diversas, no valor de 60,00€ 
- Armadilhas de pássaros, no valor de 12,00€ 
- Sacos serapilheira, no valor de 10,00€ 
- Fogão a petróleo, no valor de 50,00€ 
- Conjunto de bens: 3 baldes de água de nora, 1 jarro de latão, 1 instrumento para enxofre 
(vinhas), no valor de 125,00€ - Conjunto de livros, no valor de 220,00€ 
- Conjunto de ferramentas diversas, no valor de 211,00€ 
- Pratos Sacavém, no valor de 60,00€ 
- Rodilha e par de canudos, no valor de 6,00€ 
- Máscara de oxigénio II Guerra Mundial, no valor de 70,00€ 
- Miniatura de berço com figura - retrata crianças que faleceram a dormir, no valor de 5,00€ 
- Miniatura de bicicleta + legenda, no valor de 5,00€ 
- Conjunto de 2 relógios de bolso + 3 peças em caixa de plástico, no valor de 204,00€ 
- Lanternas, no valor de 50,00€ 
- Camisola ACM, no valor de 5,00€ 
- Rede de pesca, no valor de 10,00€ 
- Par de cegonhas, no valor de 20,00€ 
- Peças fabricadas a maçarico, no valor de 33,00€ 
- Peças fabricadas a maçarico, no valor de 40,00€ 
- Peça fabricada a maçarico, no valor de 4,00€ 
- Varetas de vidro, no valor de 14,00€ 
- Caixa com peças fabricadas a maçarico, no valor de 12,00€ 
- Conjunto de 5 ferramentas maçarico + 6 bicos maçarico, no valor de 80,00€ 
- Embalagem de tubo de vidro, no valor de 25,00€ 
- Maqueta inacabada, no valor de 5,00€ 
- Tubinho fino de plástico, no valor de 1,00€ 
- Bancada de maçarico, no valor de 500,00€ 
- Ferro de passar a ferro com cabo elétrico, no valor de 35,00€ 
- Tacho em esmalte pequeno, no valor de 5,00€ 
- Cabaça, no valor de 15,00€ 
- Travessa, no valor de 5,00€ 
- Peças em barro, no valor de 10,00€ 
- Máquina de picar carne + frigideira, no valor de 20,00€ 
- Lamparina, no valor de 35,00€ 
- Almotolia inox, no valor de 10,00€ 
- Maqueta do Farol de S. Pedro de Moel, no valor de 1.800,00€ 
- Troféu, no valor de 10,00€ 
- Garrafões empalhados e um por empalhar, no valor de 345,00€ 
- Conjunto de 2 tijolos de vidro + 1 ferramenta, no valor de 54,00€ 
- Pedaços de material refratário usado, no valor de 25,00€ 
- Conjunto de livros, 2 em argolas (fotocopias), no valor de 1.084,00€ 
- Documentos diversos, no valor de 10,00€ 
- Conjunto de peças em vidro: 2 copos altos, 3 cálices, 1 queijeira, 1 pesa-papéis, 2 copos 
pintados (década de 1940), 1 cinzeiro branco, 1  
   cinzeiro várias cores, 1 cinzeiro verde, 1 copo com aplicação de metal, 1 copo gravado, 1 
miniatura de automóvel, no valor de 816,00€ 
- Telhas de vidro em suportes, no valor de 80,00€ 
- Escaparate para vidraça com várias folhas de vidraça e 1 telha marselha em vidro, no valor 
de 35,00€ - Conjunto de 5 cálices, no valor de 25,00€ 
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- Conjunto de 3 cálices, no valor de 15,00€ 
- Conjunto de 2 copos, no valor de 100,00€ 
- Conjunto de 2 cálices, no valor de 10,00€ 
- Conjunto de 3 cálices, no valor de 9,00€ 
- Conjunto de 2 cálices, no valor de 4,00€ 
- Conjunto de 3 cálices, no valor de 25,00€ 
- Conjunto de 10 peças em vidro, no valor de 34,00€ 
- Conjunto de dois copos cerveja, no valor de 4,00€ 
- Conjunto de 3 copos/cálice, no valor de 28,00€ 
- Conjunto de 4 peças em vidro, no valor de 10,00€ 
- Conjunto de 2 pesa papeis, no valor de 40,00€ 
- Galheta com tampa, no valor de 7,50€ 
- Copo, no valor de 2,00€ 
- Garrafa sem tampa, no valor de 15,00€ 
- Jarro, no valor de 10,00€ 
- Cantil, no valor de 10,00€ 
- Garrafa com tampa, no valor de 20,00€ 
- Pirolitos grandes, no valor de 60,00€ 
- Conjunto de 4 frascos, no valor de 28,00€ 
- Jarro e copo com pé pintados, no valor de 35,00€ 
- Jarro, no valor de 30,00€ 
- Frasco com tampa, no valor de 4,00€ 
- Garrafas, no valor de 10,00€ 
- Serras de madeira, no valor de 130,00€ 
- Celha de madeira e regador, no valor de 50,00€ 
- Garrafas, no valor de 12,00€ 
- Garrafas vidro branco, no valor de 26,00€ 
- Garrafas vidro branco com tampa plástico preto, no valor de 6,00€ 
- Garrafas vidro verde, no valor de 6,00€ 
- Garrafas grandes, no valor de 8,00€ 
- Balote de vidro, no valor de 10,00€ 
- Jarro de vidro, no valor de 15,00€ 
- Garrafa sem tampa, no valor de 10,00€ 
- Solitário, no valor de 15,00€ 
- Clister, no valor de 20,00€ 
- Galheta com tampa, no valor de 7,50€ 
- Copo facetado, no valor de 5,00€ 
- Fraquinhos - alguns com sedas, no valor de 90,00€ 
- Enfeites de Natal / Puxadores, no valor de 45,00€ 
- Frascos do vidreiro, no valor de 12,00€ 
- Jarra pintada, no valor de 80,00€ 
- Jarras pintadas, no valor de 80,00€ 
- Copos medidores com pé - um partido na base e outro assedado, no valor de 55,00€ 
- Apanha moscas, no valor de 20,00€ 
- Almofariz totalmente assedado, no valor de 30,00€ 
- Cachepot, no valor de 15,00€ 
- Copo design Eduardo Marinho (?), no valor de 30,00€ 
- Chaminé candeeiro a petróleo, no valor de 5,00€ 
- Frascos de farmácia, no valor de 130,00€ 
- Peças em vidro, no valor de 45,00€ 
- Conjunto de 1 pilão e 2 tampas em vidro, no valor de 6,00€ 
- Frascos e um saleiro com tampa de plástico, no valor de 20,00€ 
- Peça em vidro empalhada, no valor de 5,00€ 
- Jarros, no valor de 25,00€ 
- Galhetas, no valor de 15,00€  
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- Funil, no valor de 20,00€ 
- Candeeiro a petróleo com chaminé, no valor de 40,00€ 
- Copos aferidos e um facetado no pé, no valor de 43,00€ 
- Barril de vidro com tampa em plástico, no valor de 25,00€ 
- Frasco vidro verde, no valor de 7,00€ 
- Garrafa com tampa, no valor de 15,00€ 
- Frascos de farmácia, no valor de 120,00€ 
- Legenda de maqueta, no valor de 2,00€ 
- Chaminé candeeiro a petróleo, no valor de 5,00€ 
- Cantil vidro verde, no valor de 7,00€ 
- Redoma de vidro com base de madeira, no valor de 60,00€ 
- Medidas de tremoços, no valor de 35,00€ 
- Tubo de vidro, no valor de 10,00€ 
- Molde de bola de vidro + 1 ferramenta, no valor de 350,00€ 
- Painel de azulejos Farol de S. Pedro de Moel, no valor de 30,00€ 
- Tábua com ferraduras, no valor de 10,00€ 
- Molduras com fotos, no valor de 26,00€ 
- Molduras com fotos, no valor de 20,00€ 
- Molduras com fotos, no valor de 16,00€ 
- Molduras com fotos, no valor de 4,00€ 
- Caixas com elementos diversos, no valor de 50,00€ 
- Molduras com documentos ou fotos, no valor de 12,00€ 
- Ferramentas diversas e 1 gorro preto, no valor de 18,00€ 
 
Atendendo à importância das peças, para a valorização da coleção de vidro artístico 
contemporâneo do Museu do Vidro, propõe-se a aceitação das doações e a integração das 
mesmas no acervo do Museu do Vidro para fins exclusivamente museológicos. 
 
A Câmara Municipal analisou as informações e delibera, ao abrigo da alínea j), do nº 1, do 
artigo 33º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado em anexo à Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual, aceitar a doação das peças acima identificadas, 
valoradas no total de 39.526,50 Euros, destinadas a integrar no acervo do Museu do Vidro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  
 
 

13. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADE DE NATUREZA CULTURAL EM 
2021 - SOM-REMOÇÃO DE ESTRUTURA, DO TELHADO E DO FIBROCIMENTO E 
COLOCAÇÃO DE NOVA ESTRUTURA DE TELHADO. 

 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho não participou na discussão e votação deste assunto, 
tendo comunicado o seu impedimento, nos termos do artigo 69.º, n.º 1, alínea a) do Código 
do Procedimento Administrativo, uma vez que faz parte dos órgãos sociais do S.O.M. – Sport 
Operário Marinhense. 
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O Sr. Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do mencionado 
Código. 
 
734 - Presente deliberação de 28 de dezembro de 2020, na qual a Câmara Municipal decidiu, 
ao abrigo das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na 
redação atual, e do n.º 4 e 6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do antigo 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: 

 
Presente informação n.º I/2185/2021, da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, na qual 
se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta fase, a entidade Sport Operário 
Marinhense (SOM) preenche os requisitos previstos no artigo 6.º do antigo Regulamento, 
propondo a atribuição de apoio financeiro para a Remoção da estrutura, do telhado e do 
fibrocimento e colocação de nova estrutura de telhado. 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do antigo Regulamento, o montante dos apoios a atribuir 
a cada candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 
 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
 
O Município da Marinha Grande tem atribuições nos domínios da educação, cultura, 
desporto, ação social e promoção do desenvolvimento nos termos das alíneas d), e), f), h) e 
m) do n.º 2 do artigo 23.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado em 
anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, que conferem à Câmara 
Municipal da Marinha Grande, a competência para apoiar as atividades de natureza social, 
cultural, desportiva, recreativa ou outras de interesse municipal, bem como para deliberar 
sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos termos das alíneas o), p) e 
u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei supracitada; 
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/169; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de 
Atividades Municipais; 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO 

E/10165/2020 501417702 
S.O.M. – Sport 

Operário Marinhense 

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

nova estrutura de telhado 
27,3 pontos 
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Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro 
a atribuir;  
 
Considerando por fim que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade 
Tributária e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da 
Marinha Grande, nos termos do artigo 6.º do antigo 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, na sua 
redação atual, e nos termos do antigo 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 antigo 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato-Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

14. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADE DE NATUREZA DESPORTIVA EM 
2021- SPORTING CLUBE MARINHENSE – APOIO A INFRAESTRUTURAS- REPARAÇÃO 
DA COBERTURA E COLOCAÇÃO DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO NO PAVILHÃO. 

 
735 - Presente deliberação de 28 de dezembro de 2021, na qual a Câmara Municipal 
deliberou, 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, na sua 
redação atual, e do n.º 4 e 6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do antigo 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:  
 
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/10165/2020 501417702 

S.O.M. – 
Sport 

Operário 
Marinhense 

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

estrutura de telhado 

27,3 pontos 2018/A/169 56.214,73€ 
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Atividade Infraestruturas:  

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/10267/2020  501150544 Sporting Clube Marinhense  

Reparação da cobertura e 
colocação de sistema de 
ventilação no Pavilhão 

 

29,8 pontos 

 
 
Presente informação com n.º de registo I/2209/2021, da Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta fase, o Sporting 
Clube Marinhense, preenche os requisitos previstos no art.º 6.º do antigo Regulamento, 
propondo a atribuição de apoio financeiro, para a reparação da cobertura e colocação de 
sistema de ventilação no Pavilhão. 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do antigo 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, do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), 
aprovado em anexo à 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/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;  
 
Considerando por fim que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade 
Tributária e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da 
Marinha Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
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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 do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais (RJAL), aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios e 
Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, 
delibera conceder o seguinte apoio financeiro: 
 

 
Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18.º e 20.º, nº 1, do antigo 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato-Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

15. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADE DE NATUREZA CULTURAL EM 
2021 SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA E RECREIO 1º JANEIRO – PINTURA EXTERIOR 
DA COLETIVIDADE. 

 
736 - Presente deliberação de 28 de dezembro de 2020, na qual a Câmara Municipal 
deliberou, 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, na sua 
redação atual, e do n.º 4 e 6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do antigo Regulamento 
Municipal de Atribuição de Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, 
Desportiva, Recreativa ou Outra, admitir a candidatura abaixo indicada, ficando a mesma 
selecionada para a fase de definição do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das 
disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente:  
 
Apoio a Infraestruturas:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/10044/2020  501623051 
Sociedade de Beneficência 

e Recreio 1º Janeiro 
Pinturas exterior da 

coletividade 
25,3 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/2273/2021, da Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta fase, a Sociedade de 
Beneficência e Recreio 1º Janeiro, preenche o requisito previsto no art.º 6.º do antigo 
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO VALOR 

E/10267/2020 501150544 
Sporting Clube 

Marinhense 

Reparação da 
cobertura e colocação 

de sistema de 
ventilação no Pavilhão 

 

29,8 pontos 2018/A/188 32.122,83€ 
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Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para as pinturas no exterior da 
coletividade. 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do antigo 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, do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), 
aprovado em anexo à 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;  
 
Considerando a existência de dotação financeira na ação 2018/A/188; 
 
Considerando os critérios definidos no antigo regulamento e a verba prevista em Plano de 
Atividades Municipais; 
 
Considerando a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio 
financeiro a atribuir;  
 
Considerando por fim que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade 
Tributária e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da 
Marinha Grande, nos termos do artigo 6.º do antigo 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 do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais (RJAL), aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios e 
Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, 
delibera conceder o seguinte apoio financeiro: 
 

 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO VALOR 

E/10044/2021 501623051 

Sociedade de 
Beneficência e 

Recreio 1º 
Janeiro 

Pinturas no 
exterior da 

coletividade 
25,3 pontos 2018/A/188 9.335,70€ 
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Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18.º e 20.º, nº 1, do antigo 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato-Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
ATIVIDADE FÍSICA 
 
 

16. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADE DE NATUREZA DESPORTIVA EM 
2021- GRUPO DESPORTIVO “OS VIDREIROS” – APOIO A INFRAESTRUTURAS- OBRAS 
PARA CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIOS, GABINETE MÉDICO E AUDITÓRIO. 

 
737 - Presente deliberação de 15 de março de 2021, na qual a Câmara Municipal deliberou, 
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, na sua redação atual, e do 
n.º 4 e 6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do antigo 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 Infraestruturas:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/13451/2020  500885044 
Grupo Desportivo “Os 

Vidreiros” 

Obras para construção 
de balneários, gabinete 

médico e auditório 
27,8 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/2235/2021, da Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta fase, o Grupo 
Desportivo “Os Vidreiros”, preenche os requisitos previstos no art.º 6.º do antigo 
Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para obras para construção de 
balneários, gabinete médico e auditório. 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do antigo Regulamento, o montante dos apoios a atribuir 
a cada candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
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Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da educação, 
cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento, nos termos das alíneas d), 
e), f), h) e m) do n.º 2, do artigo 23.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), 
aprovado em anexo à 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;  
 
Considerando a existência de dotação financeira na ação 2018/A/188; 
 
Considerando os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de 
Atividades Municipais; 
 
Considerando a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio 
financeiro a atribuir;  
 
Considerando por fim que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade 
Tributária e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da 
Marinha Grande, nos termos do artigo 6.º do antigo 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, na sua 
redação atual, e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios e 
Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, 
delibera conceder o seguinte apoio financeiro:  
 

 
 
Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18.º e 20.º, nº 1, do antigo 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato-Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO VALOR 

E/13451/2020 500885044 
Grupo 

Desportivo “Os 
Vidreiros” 

Obras para construção 
de balneários, gabinete 

médico e auditório 
27,8 pontos 2018/A/188 63.303,35€ 
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INTERVENÇÃO CULTURAL 
 
 

17. FUNCIONAMENTO DA ORQUESTRA JUVENIL E BIG BAND DA MARINHA GRANDE - 
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE PARCERIA PARA 2022 

 
738 - Considerando a Informação Interna da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, com 
registo I/2148/2021, que informa que o Protocolo de Parceria em vigor, celebrado entre a 
Câmara Municipal e a Junta de Freguesia da Marinha Grande, no âmbito do funcionamento 
da Orquestra Juvenil e Big Band da Marinha Grande, termina a 31 de dezembro de 2021 e 
considerando os despachos superiores inscritos na referida Informação Interna, que 
determinam a intenção de manter a parceria existente com a Junta de Freguesia da Marinha 
Grande, através da celebração de novo Protocolo para 2022; 
 
Considerando que a criação e o funcionamento da Orquestra Juvenil e Big Band é um 
projeto comum de parceria, estabelecida entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia 
da Marinha Grande, no quadro das respetivas atribuições, ao abrigo do disposto nos artigos 
7.º, n.º 1 e n.º 2, alínea d) e 23.º, n.º 1 e n.º 2, alíneas e) e f), do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais (RJAL), aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual; 
 
Considerando a apreciação feita à minuta de Protocolo de Parceria, a celebrar entre a 
Câmara Municipal e a Junta de Freguesia da Marinha Grande, cujo objeto é o funcionamento 
da Orquestra Juvenil e da Big Band da Marinha Grande; 
 
Considerando que a celebração do Protocolo de Parceria implica um encargo para o 
Município de 29.985,00 euros, a transferir para a Junta de Freguesia da Marinha Grande até 
31 de dezembro de 2021, correspondente à comparticipação em 75% dos custos com os 
monitores e outras despesas de funcionamento (despesas correntes); 
 
A Câmara Municipal ao abrigo da competência conferida pela alínea j), do n.º 1, do artigo 
25.º e alínea ccc), 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, na sua redação atual, delibera 
aprovar a minuta de Protocolo de Parceria para 2022, a celebrar entre a Câmara Municipal 
e a Junta de Freguesia da Marinha Grande, que fica anexa e se dá por integralmente 
reproduzida, e submetê-lo a apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

18. CANDIDATURAS A APOIOS FINANCEIROS AO ABRIGO DO ANTERIOR 
REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS OU BENEFICIOS A 
ENTIDADES DE NATUREZA SOCIAL, CULTURAL, RECREATIVA E OUTRAS. 
CANDIDATURAS POR CONCLUIR. 
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O Sr. Vereador António Fragoso não participou na discussão e votação deste assunto, tendo 
comunicado o seu impedimento, nos termos do artigo 69.º, n.º 1, alínea a) do Código do 
Procedimento Administrativo, uma vez que faz parte dos órgãos sociais de uma das 
associações visadas. 
 
O Sr. Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do mencionado 
Código. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro explicou a análise que foi feita, e deixou um pedido de 
desculpas institucionais pela impossibilidade de poder apoiar à data de hoje as atividades já 
realizadas. 
 
As Sr.ªs Vereadoras da CDU colocaram questões que a Sr.ª Vereadora esclareceu. 
 
Após a discussão, o Sr. Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
739 - Presente informação n.º 2727/2021, relativa ao enquadramento técnico das 
candidaturas por encerrar ao abrigo do antigo Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou 
Outra. 
 
Presente candidaturas de apoios por concluir no âmbito do anterior Regulamento Municipal 
de Atribuição de Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou Outra. 
 
Considerando o parecer da CCDR – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Centro, constante no ofício com registo de entrada E/7305/2017 de 8 de agosto, que se 
anexa, onde se conclui que os apoios do Município devem respeitar “necessariamente a 
atividades ainda não realizadas ou, no mínimo, em curso, e nunca a atividades já 
finalizadas”. 
 
Considerando a impossibilidade de atribuir apoios a atividades que já se realizaram ou que 
estão praticamente concluídas. 
 
Considerando que confere 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) e u) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada; 
 
Assim, a Câmara Municipal analisou e delibera, ao abrigo da competência conferida pela 
alínea u) do n.º 1, do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado 
em anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, a intenção de 
arquivar as candidaturas que se encontram por concluir, ao abrigo do antigo Regulamento 
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Municipal de Atribuição de Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, 
Desportiva, Recreativa ou Outra. 
 
Mais delibera que se notifiquem os interessados dos fundamentos que justificam a 
impossibilidade de, à data, proceder à atribuição dos apoios. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 
 
 

19. Atribuição de subsídio à exploração / contrato-programa 2022/ TUMG - 
Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. Unipessoal S.A. 

 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro não participou na discussão e votação deste assunto, 
tendo comunicado o seu impedimento, nos termos do artigo 69.º, n.º 1, alínea a) do Código 
do Procedimento Administrativo, uma vez que foi hoje nomeada Presidente do Conselho de 
Administração da TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M.. 
 
O Sr. Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do mencionado 
Código. 
 
740 - Presente proposta apresentada pela TUMG - Transportes Urbanos da Marinha Grande, 
E.M. Unipessoal S.A., com data de 15-11-2021 e registo de entrada n.º E/12877/2021, 
empresa local criada e detida unicamente pelo Município da Marinha Grande, para 
atribuição de um subsídio à exploração no valor de 473.337,37 euros, a que acresce IVA à 
taxa legal em vigor, no âmbito do contrato-programa para o ano de 2022. 
 
Presente parecer prévio do fiscal único, emitido nos termos da alínea c), do n.º 6, do artigo 
25.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na sua redação atual, que refere que “o contrato-
programa proposto cumpre os requisitos previstos no artigo 47.º da Lei n.º 50/2012 de 31 
de Agosto, que o valor das indemnizações compensatórias está adequadamente calculado e 
decorre dos termos da referida proposta de contrato programa”. 
 
Presente balancete geral (período Junho) e acumulado do ano de 2021, apresentado pela 
TUMG. 
 
Presente informação da Chefe da Divisão Jurídica e de Apoio (DJA), datada de 14-12-2021 
sobre o 
assunto. 
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Considerando que: 

1. A TUMG - Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. Unipessoal S.A., 
empresa local criada e detida unicamente pelo Município da Marinha Grande, 
apresentou um pedido, com o registo de entrada n.º E/12877/2021, para atribuição 
de um subsídio à exploração no valor de 473.337,37 euros, a que acresce IVA à taxa 
legal em vigor, no âmbito do contrato-programa para o ano de 2022; 
2. Sustentou a atribuição do referido montante nos efeitos da pandemia da Covid 
19, com repercussões negativas a nível da receita, na prestação do serviço de 
transportes urbanos a 100% com meios próprios, sem recurso à subcontratação, na 
consolidação da linha branca 16, que liga a sede do concelho a São Pedro de Moel, 
cujas receitas e custos da operação foram imputados ao cálculo do valor de subsídio 
à exploração para 2022 e com a aquisição de uma viatura elétrica no ano de 2022, 
através do Programa POSEUR, cujo subsídio estatal se situa na ordem dos 85%, do 
valor da diferença entre a viatura elétrica e uma viatura diesel de referência; 
3. No mencionado pedido é relembrado que o tarifário dos transportes urbanos se 
mantém inalterado desde 2009, data da sua implementação, e que da adoção de 
preços sociais decorrem receitas operacionais inferiores aos custos anuais, 
demonstrados em quadro constante da mesma proposta (anexo 1); 
4. Nos termos dos respetivos estatutos, a TUMG tem como objeto social, entre 
outras, a prestação do serviço de interesse geral de transporte de passageiros no 
Município da Marinha Grande; 
5. De acordo com quadro constante da proposta da TUMG verifica-se que os custos 
operacionais são superiores à receita do serviço, mormente em virtude da adoção 
de um regime tarifário que, nos termos do Regulamento n.º 430/2019, de 16 de 
maio, é inferior a preços de mercado; 
6. Tal justifica, nos termos da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, a atribuição de um 
subsídio à exploração pelo Município da Marinha Grande à TUMG;  
7. De acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 32.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de 
agosto, a atribuição de subsídios à exploração exige a celebração de um contrato-
programa entre a entidade pública participante e a empresa local; 
8. De acordo, ainda, com o disposto no n.º 1 do artigo 47.º da mesma lei, a 
celebração do contrato-programa constitui também uma condição legal 
indispensável ao próprio desenvolvimento da atividade da prestação de serviços de 
interesse geral pela empresa local; 
9. Nos termos do artigo 10.º do Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de 
Passageiros (“RJSPTP”), aprovado pela Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, esse contrato-
programa, com a natureza de um contrato interadministrativo, também é necessário 
para a concretização da opção de Município da Marinha Grande por delegar (em 
sentido amplo) as suas competências enquanto autoridade de transportes na TUMG, 
a qual passará a ser a autoridade responsável pela exploração e organização do 
serviço público de transporte de passageiros municipal a prestar no território 
abrangido pelo Município da Marinha Grande; 
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Delibera, nos termos do n.º 5 do já citado artigo 47.º da já citada Lei n.º 50/2012, de 31 de 
agosto, alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, propor à Assembleia Municipal, órgão competente, de acordo com o 
mesmo n.º 5 do mencionado artigo 47.º: 

- A aprovação do contrato-programa, a celebrar entre o Município da Marinha 
Grande e a TUMG - Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. Unipessoal S.A., 
para o ano de 2022, nos termos da minuta que se anexa e que passa a fazer parte 
integrante da presente deliberação; 
- A atribuição de um subsídio à exploração no valor de 473.337,37 euros 
(quatrocentos e setenta e três mil e trezentos e trinta e sete euros e trinta e sete 
cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, no âmbito do mesmo contrato-
programa. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

20. Prorrogação do prazo de vigência do Protocolo Edifício sede da Freguesia da 
Marinha Grande 

 
 
741 - Considerando que: 
 
Presente ofício apresentado pela Junta de Freguesia da Marinha Grande, com o registo de 
entrada n.º E/13894/2021, que refere que não reuniu as necessárias condições para a 
evolução do procedimento respeitante à remodelação e ampliação do edifício sede da junta 
de Freguesia da Marinha Grande, remetendo a sua análise para o próximo ano e 
comprometendo-se a tratar da reavaliação do projeto a partir de 2022. 
 
Considerando que: 
 
- A 29-12-2018, o Município da Marinha Grande celebrou com a Junta de Freguesia da 
Marinha Grande um protocolo para apoiar financeiramente a remodelação e ampliação do 
edifício sede desta última; 
 
- O referido protocolo estabelecia no n.º 2 da sua cláusula 16.ª um prazo de vigência, que 
teria o seu término no dia 31-12-2020; 
 
- A 30-12-2020 foi assinada, pelas partes interessadas, uma adenda ao referido protocolo, 
cujo conteúdo foi previamente aprovado pela Assembleia Municipal, que prorrogou o seu 
prazo de vigência até 31-12-2021; 
 
-  Na sequência de solicitações, por parte desta Câmara Municipal – ofícios S/3939/2021, de 
09-09-2021 e S/4840/2021, de 23-11-2021 – acerca do ponto de situação do processo 
respeitante à remodelação e ampliação do referido edifício, a Junta de Freguesia veio,  
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através do ofício com o registo de entrada n.º E/13894/2021, informar que não tinha ainda 
reunido as condições necessárias para analisar o referido processo, remetendo a sua análise 
e reavaliação do projeto para janeiro de 2022, 
 
A Câmara Municipal, sensível aos argumentos apresentados e considerando a recente 
tomada de posse dos novos membros dos órgãos representativos da Freguesia, a 
complexidade do processo e dos montantes envolvidos, bem como a necessidade de 
reavaliação do projeto existente, delibera, nos termos dos artigos 33.º, n.º 1 alínea ccc), 
conjugado com o artigo 25.º, n.º 1, alínea j) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, na sua redação atual, aprovar e submeter a 
deliberação da Assembleia Municipal: 
 
-  A prorrogação do prazo de vigência do Protocolo Edifício Sede da Freguesia da Marinha 
Grande, celebrado entre o Município da Marinha Grande e a Freguesia da Marinha 
Grande, a 29-12-2018 e em vigor até 31-12-2021; 
 
- Aprovar a minuta de Adenda ao referido Protocolo, que se dá aqui por integralmente 
reproduzida. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

 

 
 

E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião eram 17:15 horas. 
 

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

 
O Presidente da Câmara Municipal, 

 
 
 

 
A Secretária da reunião, 

 
 

 
 
 
 
 

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

 


