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Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e dezanove, no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho, reuniu extraordinariamente a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência 
da Presidente, Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira, com a presença dos seguintes Senhores 
Vereadores:  
 

 Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 

 Aurélio Pedro Monteiro Ferreira; 

 Carlos Alexandre de Carvalho Caetano; 

 Álvaro Miramar Botas Letra; 

 Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

 Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 

 
 
A Sr.ª Presidente abriu a reunião pelas 09:00 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

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. "Transferência de competências para os Órgãos Municipais no domínio da Saúde - 2019" 
2. "Transferência de novas competências para os Órgãos Municipais - Exercício dessas 
competências no ano de 2020" 
 
GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO E AO EMPREENDEDORISMO 

3. Proposta de Celebração de Protocolo - Parceria de Constituição de um “Living Lab da 
Indústria do Futuro” na Marinha Grande, composta pelo Município da Marinha Grande, 
Altice Portugal, Centimfe e Politécnico de Leiria 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
APROVISIONAMENTO 

4. Protocolos de colaboração: acesso aos refeitórios dos Agrupamentos de Escolas Marinha 
Grande Nascente e Poente – ano letivo 2019/2020 
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ORDEM DO DIA 
 

 

 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 
 
 

1. "Transferência de competências para os Órgãos Municipais no domínio da Saúde - 
2019" 
 
785 - A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, que aprova a Lei-quadro da transferência de 
competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, dispõe no seu 
artigo 4.º que a transferência das novas competências para as autarquias locais e entidades 
intermunicipais é efetuada em 2019 e 2020, admitindo-se a sua concretização gradual, nos 
termos nele previstos.  
 
Para 2019, os diplomas de âmbito setorial e a Declaração de Retificação n.º 10/2019, 
entretanto publicados, vieram determinar que as entidades que não pretendam a 
transferência das competências previstas nos referidos diplomas comunicam esse facto à 
Direção-Geral das Autarquias Locais, após prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos, 
até 60 dias corridos após a entrada em vigor dos mesmos.  
 
Na sequência da publicação do Despacho nº 6541-B/2019, de 19 de julho, o prazo limite 
para a comunicação referente a 2019 e ao diploma setorial da área da Saúde encontra-se 
fixado em 17/9/2019.  
 
Considerando: 
 
- O Decreto-Lei nº 23/2019, de 30/01/2019, em anexo, que concretiza o quadro de 
transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da saúde, no âmbito 
da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto;  
 
- O Despacho 6541-B/2019, de 19 de julho, que publica o mapa dos encargos anuais com as 
competências descentralizadas — setor da saúde, como previsto nos nºs 3 e 5 do artigo 25.º 
do Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro;  
 
- A publicação do Mapa dos Imóveis objeto de Transferência de competências – setor da 
saúde, em anexo, a que se reporta o n.º 3 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 
de janeiro e o nº 2 do Despacho nº 6541-B/2019, de 19 de julho;  
- A comunicação da DGAL de 22/07/2019 que se dá por integralmente reproduzida na 
I/1584/2019 em anexo; 
 
A Presidente da Câmara Municipal propõe que seja remetida à ratificação da Assembleia 
Municipal a deliberação de não aceitação das competências no domínio da saúde para o 
ano de 2019, previstas no DL 23/2019 de 30 de janeiro por não se encontrarem reunidas 
as condições técnicas, financeiras e funcionais necessárias para o seu pleno e 
responsável exercício; 
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Mais se propõe que a deliberação da Assembleia Municipal seja aprovada em minuta 
para produzir efeitos imediatos, nos termos e com os fundamentos previstos nos n.ºs 
3 e 4 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 votos contra dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“O reforço do poder local e a descentralização de competências em tese é uma coisa muito 
boa, pelo menos para nós que acreditamos que as autarquias conseguem fazer mais com 
menos recursos e conhecem muito melhor os problemas dos cidadãos do nosso concelho. 
Poderá haver algumas dificuldades internas, dado o nível do modelo de funcionamento desta 
câmara, das opções políticas que têm tomado, a manifesta dificuldade de gestão, entre 
tantos mais problemas. 
 

A informação disponível refere o que será transferido por cada diploma, bem como os 
recursos humanos, materiais e financeiros que necessitaremos para as executar.  
 

Do ponto de vista genérico, sob condição de negociação de recursos humanos, financeiros e 
técnicos, somos favoráveis à descentralização de todas as competências. 
 

Por essa razão entendemos votar contra a proposta de não aceitação de competências no 
domínio da saúde - Exercício dessas competências no ano de 2019.” 
 
Os Srs. Vereadores da CDU, Alexandra Dengucho e Álvaro Letra, proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“Entendemos que é urgente serem tomadas medidas para um maior equilíbrio territorial que 
garanta a coesão económica e social das Regiões.  
O Governo PS, com o apoio do PSD, desenvolveu um processo ao qual chamou de 
“descentralização” que corresponde, acima de tudo, a um aligeirar de responsabilidades 
suas. Com este processo, acentuam-se as assimetrias no País, amplificando diferenças já 
hoje sentidas entre os Concelhos e entre as Regiões, ao mesmo tempo que se recusa a 
devolução de Freguesias extintas e se volta a adiar a coesão das Regiões Administrativas. 
Um País com equilíbrio territorial e coesão económica e social, exige uma política de 
desenvolvimento regional que combata as assimetrias regionais, o despovoamento e a 
desertificação.  
Não é isto que está a ser proposto aos Municípios! Daí o nosso voto contra a aceitação das 
referidas competências.” 
 
A Sr.ª Presidente proferiu a seguinte declaração de voto: 
“Nós continuamos a entender não ser possível à CMMG aceitar as transferências de 
competências dado que estamos a preparar uma nova reestruturação orgânica, a admissão 
de pessoal está também a decorrer, para podermos assumir as competências que neste 
momento não se enquadram nas condições existentes nesta autarquia. 
A admissão de competências traz novos desafios, volume de trabalho acrescido e a 
necessária reestruturação para se poder assumir estas novas tarefas.” 
 
Esta declaração de voto foi subscrita pelos Srs. Vereadores Carlos Caetano e Célia 
Guerra. 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
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2. "Transferência de novas competências para os Órgãos Municipais - Exercício 
dessas competências no ano de 2020" 
 
Os Srs. Vereadores do MpM questionaram o seguinte: 
“Quando é que a Câmara deliberou sobre a aceitação ou não destas competências: 

 DL 58/2019 de 30/04/2019 - Serviço Público de transporte de passageiros regular e 
do transporte turístico de passageiros, ambos em vias navegáveis interiores. 

 DL 72/2019 de 28/05/2019 - Áreas portuário-marítimas e áreas de desenvolvimento 
turístico e económico não afetas à atividade portuária. 

A deliberação diz que a câmara aceitou a DL 58/2019 para 2019 e não aceita para 2020. É 
assim? 

Mantemos a nossa posição de aceitar estas competências. 
Votamos contra a não aceitação da transferência, com declaração de voto.” 
  
Em face destas questões, a Sr.ª Presidente foi esclarecer junto do Secretário de Estado, 
que informou que a Câmara poderá fazer como entender, uma vez que estas competências 
são inócuas, porque a CMMG não tem portos. 
 
Por acordo entre todos os presentes, a proposta de deliberação foi corrigida, no sentido de 
não se aceitarem as competências do DL 58/2019 de 30/04/2019 e do DL 72/2019 de 
28/05/2019, para 2020 (conforme proposto), mas também para 2019, uma vez que ainda não 
tinham vindo à Câmara. 
 
Assim, foi colocada a votação a seguinte proposta: 
 
786 - A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, que aprova a Lei-quadro da transferência de 
competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, dispõe no seu 
artigo 4.º que a transferência das novas competências para as autarquias locais e entidades 
intermunicipais é efetuada em 2019 e 2020, admitindo-se a sua concretização gradual, nos 
termos nele previstos.  
 
Para 2019, os diplomas de âmbito setorial e a Declaração de Retificação n.º 10/2019, 
entretanto publicados, vieram determinar que as entidades que não pretendam a 
transferência das competências previstas nos referidos diplomas comunicam esse facto à 
Direção-Geral das Autarquias Locais, após prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos, 
até 60 dias corridos após a entrada em vigor dos mesmos.  
 
A comunicação tem apenas lugar se o órgão deliberativo deliberar que a entidade não tem 
condições para aceitar uma ou mais competências, e é feita no formulário para o efeito 
disponibilizado, individualmente para 2019 e 2020, no Acesso Reservado do Portal 
Autárquico.  
 
Os Prazos de Comunicação 2019-2020 (atualização em 22/07/2019) são os que constam do 
quadro em anexo e que se dá por reproduzido. Importa ainda sublinhar que a Câmara 
Municipal aceitou a transferência de competências a partir de 2019 nos seguintes domínios:  

DL 98/2018 de 27/11/2018 - Exploração das modalidades afins de jogos de fortuna 
ou azar;  
DL 101/2018 de 28/11/2018 - Justiça  
DL 103/2018 - Apoio às Equipas de intervenção permanente das Associações de 
Bombeiros 
 
 



 

Página 6 de 11 

Reunião extraordinária da 
Câmara Municipal da Marinha 
Grande realizada no dia 
10/09/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
DL 104/2018 de 29/11/2018 - Instalação e gestão de Lojas do Cidadão e de Espaços 
Cidadão; Gestão dos Gabinetes de Apoio aos Emigrantes e aos Centros de Apoio e 
Integração de Migrantes; 
DL 105/2018 de 29/11/2018 - Habitação  
DL 106/2018 de 29/11/2018 -Gestão do Património imobiliário público sem utilização  

 
Para 2020, nos termos do Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho, a comunicação, referente 
às competências cujo diploma sectorial assim o prevê, pode ocorrer até 30/09/2019, após 
deliberação dos Órgãos Autárquicos, Câmara e Assembleia Municipal. 
 
Assim, a Presidente da Câmara Municipal, considerando não estarem reunidas todas 
as condições e pressupostos necessários para garantir a assunção das competências 
previstas no: 

DL 97/2018 de 27/11/2018 - Gestão das Praias marítimas, fluviais e lacustres 
integradas no domínio público hídrico do Estado; 
DL 100/2018 de 28/11/2018 - Vias de Comunicação;  
DL 107/2018 de 29/11/2018 - Estacionamento Público;  
DL 20/2019 de 30/01/2019 - Protecção e saúde animal e da segurança dos 
alimentos; 
DL 21/2019 de 30/01/2019 - Educação; 
DL 22/2019 de 30/01/2019 - Cultura; 
DL 23/2019 de 30/01/2019 - Saúde; 
 

Propõe que seja remetida à ratificação da Assembleia Municipal a proposta de NÃO 
ACEITAÇÃO do exercício destas competências em 2020. 
 
 
Mais delibera, que seja remetida à ratificação da Assembleia Municipal a proposta de NÃO 
ACEITAÇÃO em 2019 e 2020, das competências previstas no: 

DL 58/2019 de 30/04/2019 - Serviço Público de transporte de passageiros regular e 
do transporte turístico de passageiros, ambos em vias navegáveis interiores; 
DL 72/2019 de 28/05/2019 - Áreas portuário-marítimas e áreas de desenvolvimento 
turístico e económico não afetas à atividade portuária. 

considerando não estarem reunidas todas as condições e pressupostos necessários 
para a sua assunção nos termos da lei. 
 
Considerando quanto fica exposto acima a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea ccc) do n.º 
1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 
deliberou por maioria, com 5 votos a favor e 2 votos contra dos Srs. Vereadores do 
MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, propor à Assembleia Municipal que: 
 
1. Ao abrigo da sua competência prevista no n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 

97/2018, de 27 de novembro, no n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 100/2018, de 
28 de novembro e no n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 101/2018, de 29 de 
novembro, no ano de 2020, os órgãos municipais do Município da Marinha Grande 
não poderão exercer as competências previstas nos seguintes diplomas legais: 
  

DL 97/2018 de 27/11/2018 - Gestão das Praias marítimas, fluviais e lacustres 
integradas no domínio público hídrico do Estado; 
DL 100/2018 de 28/11/2018 - Vias de Comunicação;  
DL 107/2018 de 29/11/2018 - Estacionamento Público;  
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DL 20/2019 de 30/01/2019 - Protecção e saúde animal e da segurança dos 
alimentos; 
DL 21/2019 de 30/01/2019 - Educação; 
DL 22/2019 de 30/01/2019 - Cultura; 
DL 23/2019 de 30/01/2019 - Saúde; 
DL 58/2019 de 30/04/2019 - Serviço Público de transporte de passageiros regular e 
do transporte turístico de passageiros, ambos em vias navegáveis interiores; 
DL 72/2019 de 28/05/2019 - Áreas portuário-marítimas e áreas de desenvolvimento 
turístico e económico não afetas à atividade portuária. 
 

por não se encontrarem reunidas as condições técnicas, financeiras e funcionais 
necessárias para o seu pleno e responsável exercício; 

 
2. A deliberação da Assembleia Municipal seja aprovada em minuta para produzir 

efeitos imediatos, nos termos e com os fundamentos previstos nos n.ºs 3 e 4 do 
artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterado. 

 
Os Srs. Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, proferiram a 
seguinte declaração de voto: 
“O reforço do poder local e a descentralização de competências em tese é uma coisa muito 
boa, pelo menos para nós que acreditamos que as autarquias conseguem fazer mais com 
menos recursos e conhecem muito melhor os problemas dos cidadãos do nosso concelho. 
Poderá haver algumas dificuldades internas, dado o nível do modelo de funcionamento desta 
câmara, das opções políticas que têm tomado, a manifesta dificuldade de gestão, entre 
tantos mais problemas. 
 

A informação disponível refere o que será transferido por cada diploma, bem como os 
recursos humanos, materiais e financeiros que necessitaremos para as executar.  
 

Tendo em conta que mais tarde teremos de vir a aceitar todas estas competências, seria 
importante, por agora, que a Câmara, tivesse clarificado melhor alguns pontos e negociado 
com o governo, para estarmos preparados para aceitar estas competências, beneficiando os 
nossos munícipes, sem que isso implicasse mais custos para a Câmara e 
consequentemente para os marinhenses. 
 

Do ponto de vista genérico, sob condição de negociação de recursos humanos, financeiros e 
técnicos, somos favoráveis à descentralização de todas as competências. 
 

Por essa razão entendemos votar contra a proposta, na generalidade, de não aceitação de 
competências - Exercício dessas competências no ano de 2020. 
 

Relativamente às matérias previstas nos DL n.º 58/2019, de 30/04/2019 e DL n.º 72/2019, de 
28/05/2019, quanto aos anos 2019 e 2020, o nosso parecer favorável à proposta.”  
 
 
Os Srs. Vereadores da CDU, Alexandra Dengucho e Álvaro Letra, proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“Entendemos que é urgente serem tomadas medidas para um maior equilíbrio territorial que 
garanta a coesão económica e social das Regiões.  
O Governo PS, com o apoio do PSD, desenvolveu um processo ao qual chamou de 
“descentralização” que corresponde, acima de tudo, a um aligeirar de responsabilidades 
suas. Com este processo, acentuam-se as assimetrias no País, amplificando diferenças já  
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hoje sentidas entre os Concelhos e entre as Regiões, ao mesmo tempo que se recusa a 
devolução de Freguesias extintas e se volta a adiar a coesão das Regiões Administrativas. 
Um País com equilíbrio territorial e coesão económica e social, exige uma política de 
desenvolvimento regional que combata as assimetrias regionais, o despovoamento e a 
desertificação.  
Não é isto que está a ser proposto aos Municípios! Daí o nosso voto contra a aceitação das 
referidas competências.” 
 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO E AO EMPREENDEDORISMO 

 
 
3. Proposta de Celebração de Protocolo - Parceria de Constituição de um “Living Lab 
da Indústria do Futuro” na Marinha Grande, composta pelo Município da Marinha 
Grande, Altice Portugal, Centimfe e Politécnico de Leiria 
 
787 - Pela Senhora Presidente vem apresentada a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente texto da proposta da empresa Altice Portugal, de protocolo de cooperação a 
estabelecer entre esta empresa, o Município da Marinha Grande, o Centimfe e o Politécnico 
de Leiria, para efeitos de constituição de uma parceria para criação do “Living Lab da 
Indústria do Futuro”. 

 
Presente a informação nº I/1717/2019 de 23 de agosto de 2019, do GAEE - Gabinete de 
Apoio ao Empresário e Empreendedorismo, que aqui se dá por integralmente reproduzida, 
que apreciou e enquadrou a proposta apresentada pela Altice Portugal para constiuição de 
uma parceria e celebração de protocolo de cooperação a estabelecer entre esta empresa, o 
Município da Marinha Grande, o Centimfe e o Politécnico de Leiria, com vista à criação, na 
Marinha Grande de “Living Lab da Indústria do Futuro”.  
 
De acordo com a proposta de protocolo referida, a parceria a constituir deverá “estabelecer 
uma plataforma de colaboração no domínio da transformação digital da indústria (Living Lab 
da Indústria do Futuro), servindo como demonstrador, com base em tecnologias digitais, 
designadamente “big data”, Industrial IoT, “supercomputação” e conectividade avançada de 
baixa latência como o 5G, tendo em vista o desenvolvimento do tecido tecnológico e 
industrial, em primeira instância, da região da Marinha Grande, mas ambicionando abranger 
toda o Centro de Portugal” 

 
Este projeto deverá guiar-se pelos seguintes princípios e linhas de intervenção: 
 
 Forte ligação ao sistema local de ensino, empreendedorismo, tecnologia, Investigação e 

Inovação e alinhamento com o poder local e regional; 
 Reforço das competências regionais, com forte aposta na sua digitalização e abertura a 

mercados globais; 
 Demonstrar os ganhos para a indústria decorrentes da aplicação de tecnologias de big 

data, IIoT, conectividade 5G, computação de alto desempenho e modelos de negócio em 
Cloud.” 
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Considerando: 
 O “Pacto Territorial para o Emprego” celebrado em 1998, e o PTE-D2030 Pacto 

Territorial para o Emprego e Desenvolvimento da Marinha Grande, que se assume 
como orientação estratégica de médio e longo prazo, para o desenvolvimento da 
Marinha Grande, assentando numa agenda a desenvolver e consensualizada pelos 
parceiros signatários do Presente Pacto, permitiu relançar um conjunto de objetivos de 
elevado valor estratégico que passam por: 
 

1. “Promover a competitividade e inovação nos setores industriais mais 
dinâmicos;  

2. Alargar a cadeia de valor associada às indústrias locais, nomeadamente, 
Engineering & Tooling (Moldes e Plásticos) e Vidro (particularmente 
Embalagem); 

3. Reforçar e Valorizar o potencial do sistema local de inovação;  
4. Fomentar a capacidade de iniciativa empresarial local, Valorizar as 

qualificações dos recursos humanos existentes; 
5. Promover a imagem do Concelho, para efeitos de atraição de Investimento 

Externo”. 
 A proposta de protocolo apresentada pela empresa Altice Portugal para efeitos de 

constituição de uma parceria composta pelo Município da Marinha Grande, Altice 
Portugal, Centimfe e Politécnico de Leiria com vista à criação de um “Living Lab da 
Indústria do Futuro”; 

 Que o Município da Marinha Grande é já hoje e pretende continuar a afirmar-se como 
principal centro tecnológico e de investigação científica da Região Centro e um dos mais 
importantes do País, no que à indústria respeita; 

 Que a “Estratégia de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente” 
RIS3 do Centro de Portugal 2020, enquanto metodologia adotada ao nível da CCDRC - 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro considera essencial: 

a) “tirar partido dos múltiplos recursos endógenos, das infraestruturas existentes, 
dos territórios e dos agentes regionais; 

b) Potenciar a capacidade de criação de conhecimento, assente em recursos 
humanos qualificados, reforçando a intensidade tecnológica na produção de 
bens e serviços orientados para cadeias de valor globais e aproximando o 
sistema científico e tecnológico das atividades económicas, sociais e criativas; 

c) Consolidar a região como espaço inovador, mobilizador, libertador do potencial 
individual e coletivo, gerador de emprego e de valor económico, social e 
territorial” 

 
A Câmara Municipal apreciou a informação supra referida, que aqui se dá por 
integralmente reproduzida, que fica anexa à ata (Anexo 1) e, reconhecendo a 
relevância da criação de um “Living Lab da Indústria do Futuro” enquanto fonte de 
conhecimento e de estímulo ao reforço de uma identidade muito associada à inovação 
tecnológica e à excelência criativa que caracteriza os empresários e empreendedores 
da Marinha Grande, delibera: 
 
1- Aprovar a adesão do Município da Marinha Grande ao Protocolo de constituição da 
Parceria destinada ao desenvolvimento do projeto de criação de um “Living Lab da 
Indústria do Futuro, constituída pelo Município da Marinha Grande, a Altice Portugal, o 
Centimfe e o Politécnico de Leiria, no âmbito do futuro Parque de Ciência e Tecnologia 
da Marinha Grande, ao abrigo das atribuições conferidas pelo artº 23º, nº 2, alínea m) e 
da competência conferida pelo art.º 33º n.º 1 alínea ff) da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
Setembro, na sua redação atual. 
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2- Mais delibera aprovar a minuta de protocolo que aqui se dá por reproduzida e fica 
anexa à ata (Anexo 2). 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
APROVISIONAMENTO 

 
 
4. Protocolos de colaboração: acesso aos refeitórios dos Agrupamentos de Escolas 
Marinha Grande Nascente e Poente – ano letivo 2019/2020 
 
788 - Na sequência da informação da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania é 
manifestada a necessidade do acesso aos refeitórios do Agrupamento Poente e do 
Agrupamento Nascente para o fornecimento de refeições escolares aos alunos do 1.º ciclo do 
ensino básico das escolas de Albergaria, Picassinos, Guilherme Stephens e Amieirinha e dos 
alunos dos jardins de infância da Amieirinha, da Pedrulheira e da Boavista, para o ano letivo 
2019/2020. 
 
Considerando que se mantém em vigor o Protocolo de Fornecimento de Refeições Escolares 
a Crianças da Educação Pré-escolar / alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico celebrado a 
02/08/2017 entre o Município da Marinha Grande e a DGEstE (Direção Geral dos 
Estabelecimentos Escolares) e o aditamento ao mesmo celebrado a 13/04/2018, facto 
confirmado através de comunicação da DGEstE (Direção Geral dos Estabelecimentos 
Escolares), em email datado de 28/8/2019, informando não existirem alterações às condições 
dos anos letivos anteriores, mantendo-se as condições do protocolo celebrado a 02/08/2017. 
 
Considerando que por despacho da Presidente da Câmara Municipal, datado de 29/8/2019, 
foi determinada a adjudicação à DGEstE (Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares), o 
fornecimento total estimado de 55.250 refeições aos alunos das Escolas Básicas de 
Albergaria, Picassinos, Guilherme Stephens e Amieirinha e dos alunos dos jardins de infância 
da Amieirinha, da Pedrulheira e da Boavista, para o ano letivo 2019/2020, pelo valor total de 
91.770,25 euros, isentos de IVA ao abrigo do artigo 9º do CIVA. 
 
Considerando que o Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente e o 
Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, nas suas áreas de atuação, possuem 
refeitórios escolares, para fornecer a totalidade das refeições, aos alunos identificados na 
referida informação da DDC. 
 
Considerando que nos termos do n.º 3 do artigo 4.º do Despacho n.º 8452-A/2015 do 
Gabinete do Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, publicado a 31 
de julho de 2015, na 2.ª série do Diário da República, o fornecimento de refeições 
escolares a crianças que frequentam a educação pré-escolar e aos alunos do 1.º ciclo do 
ensino básico, cuja competência é dos Municípios, pode ser realizada em refeitórios 
escolares do ensino básico (2.º e/ou 3.º ciclos), mediante a celebração de protocolos entre 
os agrupamentos, os Municípios e a Direção-Geral dos /Estabelecimentos Escolares.  
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Considerando que o fornecimento de refeições nos refeitórios dos Agrupamentos de 
Escolas Marinha Grande Poente e Nascente é realizado através de empresa externa a 
contratar pela DGEstE (Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares), tendo sido 
celebrado com esta entidade Protocolo de Fornecimento de Refeições Escolares a 
Crianças da Educação Pré-escolar / alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, o qual já foi 
objeto de um aditamento e que se anexam. 
 
Considerando que é da competência do Município nos termos da alínea hh), do artigo 33.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, assegurar o fornecimento de 
refeições escolares. 
 
Considerando que a administração central e as autarquias locais podem estabelecer entre 
si formas adequadas de parceria para melhor prossecução do interesse público, de acordo 
com a alínea r) artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. 
 
Considerando que o fornecimento de refeições nos refeitórios dos Agrupamentos de 
Escolas Marinha Grande Poente e Nascente é realizado através de empresa externa 
contratada pela DGEstE (Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares), tendo sido 
emitido o compromisso n.º 1184/2019 e a contração de dívida n.º 6158, atento o 
preceituado no n.º 3 do art.º 5º da Lei n.º 8/2012 de 21 de Fevereiro, na sua redação atual. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera de acordo com a competência prevista na 
alínea hh) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 
aprovar as minutas de Protocolos de Colaboração a celebrar entre o Município da 
Marinha Grande e o Agrupamento de Escolas da Marinha Grande Poente NIPC 600 
076 768 e o Agrupamento de Escolas da Marinha Grande Nascente NIPC 600 075 
761, para o ano letivo 2019/2020. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 
 





E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 10:30 horas. 
 

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

 
A Presidente da Câmara Municipal, 

 
 

 
A Secretária da reunião, 

 
 
 
 
 

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

 


