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Aos oito dias do mês de outubro 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; 

 Nuno Filipe Gomes de Brito; 

 Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 

 
 
A Sr.ª Presidente abriu a reunião pelas 09:30 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

A Sr.ª Vereadora Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro comunicou, nos termos do 
disposto no artigo 78.º, em conjugação com o n.º 1 do artigo 79.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 
de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, atualizadas, que por 
motivo de férias não poderá comparecer a esta reunião, pelo que solicitou a justificação da sua 
falta e informou que em todas as suas funções enquanto Vereadora será substituída pelo 
candidato n.º 4 da lista do MpM – Movimento pela Marinha, Senhor Nuno Filipe Gomes de Brito. 
 

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. Atualização e adequação da estrutura orgânica. 
2. Definição das competências, área, requisitos de recrutamento e respetiva remuneração do 
cargo de direção intermédia de 3.º grau, no âmbito da atualização e adequação da estrutura 
orgânica. 
3. Ação de controlo ao Município da Marinha Grande - Contratação Pública. Relatório final da 
IGF. Para conhecimento. 
4. Transferência de competências para os Órgãos Municipais no domínio da cogestão das 
áreas protegidas - 2019 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
APROVISIONAMENTO 

5. P.A. N.º 105/2019-AP/DAF – “Contratação de seguros para o Município da Marinha 
Grande para o ano 2020” - Abertura de procedimento de contratação pública. 
6. P.A. n.º 107/2019-AP/DQV - Fornecimento de energia elétrica em média tensão, baixa 
tensão especial e baixa tensão normal. Pedido de autorização prévia da Assembleia 
Municipal para a assunção de compromissos plurianuais nos termos do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro. 
 
 
DIVISÃO DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
7. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2019 – área cultural - 
Sociedade Desportiva e Recreativa Pilado e Escoura - beneficiação da cozinha do edifício 
sede. 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
8. Operação de Loteamento Urbano sito em Casal de Malta promovido pela CMMG – 
submissão a discussão pública  
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E APOIO 
 
9. Ratificação Despacho 374 – Adenda ao Protocolo com a CNPCJ e ADESER II 
 
 

 





ORDEM DO DIA 

 

 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 

 

 

1. Atualização e adequação da estrutura orgânica. 
 
 
Presente a seguinte proposta: 
 
“O regime jurídico da organização dos serviços das autarquias locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
305/2009, de 23 de outubro, impôs a reorganização dos serviços municipais até 31 de dezembro de 
2010. 
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Por seu lado, o artigo 47.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de novembro, alterada pela Lei n.º 20/2012, de 
14 de maio, previa que o Governo aprovasse no prazo de 30 dias a legislação referente ao pessoal 
dirigente da administração local, no sentido de redução do número de dirigentes em exercício efetivo 
de funções, incluindo cargos legalmente equiparados. Tal desiderato ficou concretizado com a 
publicação da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que procedeu à adaptação à administração local da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, que aprovou o 
estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local. 
 
Como consequência, nos últimos anos a estrutura orgânica das autarquias teve que ser alterada por 
força de disposições legais que condicionaram, neste domínio, as opções dos Órgãos de Gestão das 
autarquias. 
 
Em sessão extraordinária de 7 dezembro de 2012, e sob proposta da Câmara Municipal de 29 de 
novembro de 2012, a Assembleia Municipal, aprovou o modelo de estrutura orgânica dos serviços 
municipais, fixando o número máximo de seis (6) unidades orgânicas flexíveis e quatro (4) subunidades 
orgânicas. O modelo de estrutura hierarquizada, constituído por unidades orgânicas flexíveis, nos 
termos da alínea a) do artigo 6.º, conjugado com o artigo 10.º, ambos do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 
23 de outubro, encontra-se vertido no Regulamento da Estrutura Orgânica Flexível da Câmara 
Municipal da Marinha Grande, publicado através do Despacho n.º 9535/2018, na 2.ª série do Diário da 
República, n.º 196, de 11 de outubro, com as alterações decorrentes do Despacho n.º 11114/2018, 
publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 228, de 27 de novembro. 
 
Posteriormente, a Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para 
2018, introduziu alterações significativas, designadamente no que respeita ao provimento de chefes de 
divisão municipal e cargos de direção intermédia de 3.º grau ou inferior, com a revogação dos artigos 
que impunham limites as estes cargos. 
 
Assim: 
 
Considerando a experiência adquirida nestes últimos dois anos, resulta claro que a atual estrutura 
orgânica não responde às necessidades de melhoria dos serviços, sua eficiência e qualidade na 
resposta ao munícipe; 
 
Considerando que importa preparar e dotar a organização das condições adequadas à transferência de 
competências concretizada na Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto; 
 
Considerando que compete à Assembleia Municipal, aprovara reorganização dos serviços municipais, 
em cumprimento do artigo 25.º, n.º 1 alínea m) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual; 
 
Considerando que nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, na sua 
redação atual, compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal: 

a) Aprovar o modelo de estrutura orgânica (hierarquizada, matricial ou mista); 
b) Aprovar a estrutura nuclear, definindo as correspondentes unidades orgânicas nucleares 

(direções municipais e departamentos municipais); 
c) Definir o número máximo de unidades orgânicas flexíveis (unidades orgânicas lideradas por 

cargos de direção intermédia de 2.º grau); 
d) Definir o número máximo total de subunidades orgânicas (serviços liderados por pessoal com 

funções de coordenação – coordenador técnico da carreira geral de assistente técnico); 
e) Definir o número máximo de equipas multidisciplinares, bem como definir o estatuto 

remuneratório dos chefes de equipa; 
f) Definir o número máximo de equipas de projeto; 

 
Considerando ainda que nos termos do artigo 4.º, n.º 2 da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua 
redação atual, a estrutura orgânica pode prever a existência de cargos de direção intermédia de 3.º 
grau; 
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A Câmara Municipal, ao abrigo do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, na sua 

redação atual, conjugado com a alínea ccc) 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, também na sua redação atual, 
propõe e delibera submeter à aprovação da Assembleia Municipal, o seguinte modelo 

organizacional: 
 

 Modelo de estrutura orgânica – Estrutura hierarquizada, constituída por unidades orgânicas 
flexíveis, nos termos da alínea a) do artigo 6.º, conjugado com o artigo 10.º, ambos do 
Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, na sua redação atual; 

 Número máximo de unidades orgânicas flexíveis – Onze (11) unidades orgânicas flexíveis, 

ao abrigo da competência prevista na alínea c) do citado artigo 6.º; 

 Número máximo de cargos de direção intermédia de 3.º grau – Três (3) cargos de direção 
intermédia de 3.º grau, designados como chefes de unidade, hierarquicamente dependentes 
do chefe de divisão respetivo, a prever nos termos do artigo 4.º, n.º 2 da Lei n.º 49/2012, de 29 
de agosto, na sua redação atual;  

 Número máximo de subunidades orgânicas – Quatro (4) subunidades orgânicas, ao abrigo 
da alínea d) do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009; 

 Número máximo de equipas de projeto – Não prever a existência de equipas de projeto na 
estrutura orgânica municipal (alínea f) do artigo 6.º);  

 Entrada em vigor – A presente moldura organizacional entra em vigor com os Documentos 
Previsionais 2020.” 

 
 
Para apresentação do estudo técnico que esteve na base desta proposta, a Sr.ª 
Presidente pediu a presença do Sr. Eng.º Morais, que esclareceu também as questões 
colocadas pelos Srs. Vereadores. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira e a Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho manifestaram a 
sua discordância pela designação de “a Câmara propõe”, uma vez que a proposta é da Sr.ª 
Presidente e será ela que irá governar com a nova estrutura. 
 
A Sr.ª Presidente referiu que ia passar à votação, embora se tenha colocado a questão de 
quem propõe a reestruturação – a Presidente da Câmara ou a Câmara. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que só concordará que seja a Câmara a propor se 
lhe for explicado porque são propostas 11 unidades orgânicas e não outro número. 
 
A Sr.ª Presidente explicou que nesta alteração foram tidas em conta as apreciações dos 
Srs. Vereadores do MpM e da CDU, que na anterior reestruturação tinham proposto, e na 
altura também tinha ficado na Assembleia Municipal o compromisso de levar o aumento do 
número de divisões, indo assim ao encontro da vontade de todos. É com base nisso que 
apresenta agora esta alteração e daí entender que seja uma proposta da Câmara. 
 
O Sr. Eng.º Morais informou que em termos legais tem que ser a Câmara Municipal a propor 
à Assembleia Municipal, disponibilizando-se para analisar a proposta em conjunto com os 
Srs. Vereadores. 
 
Após uma troca de impressões, concluiu-se que a proposta não foi enviada aos Srs. 
Vereadores.  
 
A Sr.ª Presidente ausentou-se para ir esclarecer, e ao regressar pediu desculpa aos Srs. 
Vereadores por a documentação não ter seguido, propondo fazer um dossier e enviá-lo para 
todos, por e-mail, fazendo de seguida um intervalo, para análise. 
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O Sr. Vereador Aurélio Ferreira propôs que se retire o ponto porque quer estudar bem o 
processo e obter mais informação. 
 
Seguiu-se a discussão sobre a divisão das atuais divisões, que a Sr.ª Presidente explicou. 
 
O Sr. Vereador Álvaro Letra colocou questões e referiu que a sua preocupação é que 
venham pessoas de fora ocupar estes lugares e não se dê a oportunidade de progredir a 
quem cá está. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que está cansada desta metodologia, porque 
entende que a Sr.ª Presidente tem mais informação do que aquela que foi enviada aos 
Vereadores, o que considera uma falta de respeito para com a oposição e assim não se 
sente confortável a votar o ponto. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira perguntou à Sr.ª Presidente onde está o enquadramento 
desta proposta e qual a estratégia a seguir. Considera que é necessário o enquadramento 
financeiro, uma vez que esta proposta tem custos, daí ter que haver um processo 
estruturado para que os Vereadores possam analisar e decidir. 
 
A Sr.ª Presidente explicou que este organograma foi discutido com os dirigentes e com a 
empresa da modernização, e esta é a estrutura que se considera adequada. O documento 
agora enviado é apenas para explicar as divisões que se mantêm e as que foram divididas, e 
a proposta é só para pedir à Assembleia Municipal a criação das unidades orgânicas. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho protestou por a Sr.ª Presidente ter mais informação, 
designadamente financeira, sem que a tenha fornecido, e tenha que estar a ser tirada “a 
saca-rolhas”. Considera esta atitude uma falta de respeito! 
 
A Sr.ª Presidente disse que a Sr.ª Vereadora tem que deixar de ter esta atitude agressiva e 
mal criada.  
 
Seguiu-se uma troca de palavras entre as duas. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho pediu à Sr.ª Presidente que ponha o ponto a 
votação ou então que o retire. 
 
A Sr.ª Presidente pediu um intervalo de 15 minutos, das 11:20 horas às 11:35 horas. 
 
Quando regressou, a Sr.ª Presidente informou que foi tentar perceber o que devia ter 
seguido sobre este ponto, já explicou o que está em causa, que é o aumento do número de 
divisões, e agora quer ouvir o que os Srs. Vereadores têm a dizer. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira pediu a palavra, para dizer que no intervalo foi analisar a 
sua declaração de 08/05/2018, tendo lido um parágrafo da mesma, onde aborda a estratégia 
de liderança que na altura mencionou, continuando a ser esta a sua proposta: que se faça 
uma estratégia a médio e longo prazo, e depois se crie a estrutura orgânica. Primeiro tem 
que se definir a estratégia, e depois fazer o enquadramento do ponto de vista dos recursos 
humanos e do financeiro. Como ao logo desta reunião foi percebendo que esses elementos 
já existem, então propõe que se elabore um dossier. 
 
A Sr.ª Presidente perguntou se havia mais comentários.  
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Os Srs. Vereadores disseram que não têm mais nada a acrescentar. 
 
A Sr.ª Presidente disse que neste intervalo esteve também a perceber se tinha falhado no 
envio de alguma documentação aos Vereadores, e entende que o que foi enviado está 
dentro da informação legal a fornecer. 
Deu a explicação necessária e a razão da necessidade de levar à Assembleia Municipal o 
aumento do número de divisões e a estratégia que o executivo tem para mais estes 2 anos 
de mandato. 
Pediu mais uma vez aos Srs. Vereadores que olhem para esta necessidade de aumento do 
número de divisões, e se quiserem considerar hoje a aprovação passará à votação, se 
quiserem os custos também os poderá dar e depois voltarão a olhar para este assunto 
novamente.  
O dossier e o regulamento que os Srs. Vereadores pedem é um trabalho subsequente a esta 
aprovação. 
 
A Sr.ª Presidente perguntou uma vez mais aos Srs. Vereadores se estão em condições de 
aprovar ou se lhes faz chegar a documentação e fazem aqui uma reunião para tirar todas as 
dúvidas? 
O dossier, tal como é pedido, será feito posteriormente. 
Em relação às contas, informou que elas estão feitas, já tinha pedido aos serviços para as 
fazerem porque serão enquadradas no próximo orçamento, e perguntou se os Srs. 
Vereadores pretendem que chame os técnicos. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que não quer falar com os funcionários, e o que 
pretende é que a Sr.ª Presidente lhe diga, do ponto de vista político, qual a estratégia deste 
executivo para 2020 e 2021. 
Relembrou o documento que foi enviado na reestruturação de 2018 e o enquadramento que 
foi feito. Hoje, o que há é zero. Apenas têm a proposta de deliberação.  
Durante a reunião chegou o organograma, depois a Sr.ª Presidente disse que já há uma 
informação financeira.  
Deste modo não lhe parece que faça sentido continuar a discutir o assunto sem que o 
executivo permanente diga qual é a sua estratégia. 
 
A Sr. ª Presidente anunciou que vai retirar o ponto e depois enviará a documentação, 
relembrando que em 2018 a proposta não tinha que ir à Assembleia Municipal e daí já vir 
acompanhada do regulamento. Primeiro tem que se pedir o aumento do número de divisões. 
 
Com a concordância de todos, foi retirado o ponto 1 da ordem do dia. 
 
 
Em consequência, foi igualmente retirado o ponto 2, com a epígrafe:   
 

“2. Definição das competências, área, requisitos de recrutamento e respetiva 
remuneração do cargo de direção intermédia de 3.º grau, no âmbito da atualização e 
adequação da estrutura orgânica.” 
 

 
 
3. Ação de controlo ao Município da Marinha Grande - Contratação Pública. Relatório 
final da IGF. Para conhecimento. 
 
862 - A Inspeção Geral de Finanças (IGF), ao abrigo das suas competências próprias nos 
termos da lei, realizou uma ação de controlo ao Município da Marinha Grande - Contratação  
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Pública abrangendo todos os procedimentos realizados entre janeiro de 2013 e outubro de 
2016. Nesta ação pretendeu a IGF pretendeu dar resposta à seguinte questão: a utilização dos 
recursos públicos na área da contratação pública respeitou os princípios da legalidade, da 
concorrência e da transparência, ao nível dos procedimentos pré-contratuais e não se 
registaram desvios relevantes na execução fiscal e financeira dos contratos? 
 
Desta ação foi produzido um projeto de relatório, contendo as principais asserções, 
conclusões e recomendações que foram enviados à Câmara Municipal da Marinha Grande 
para exercício do contraditório institucional, o que se materializou no ofício com registo de 
S/4540/2017 de 15 de novembro que se junta em anexo e que se dá por integralmente 
reproduzido. 
 
Não tendo sido recepcionado num prazo razoável o Relatório Final foram pedidos 
esclarecimentos à IGF pelo ofício com registo S/1929/2019 de 9 de julho de 2019 que se 
anexa e se dá por integralmente reproduzido. 
 
Em resposta a IGF remete à Câmara Municipal o ofício 2019/1755 de 31 de julho, com o 
Relatório Final 2017/1436 referente ao Processo n.º 2016/235/A5/930, que se anexa e se dá 
por integralmente reproduzido. 
 
Do mesmo ofício infere-se que o processo supra citado havia sido remetido à Câmara 
Municipal por correio eletrónico para presidente@cm-marinhagrande.pt o que inviabilizou a 
sua normal recepção por este endereço não corresponder ao domínio correto da Câmara 
Municipal, considerando que o endereço correto é presidente@cm-mgrande.pt tendo sido 
solicitados esclarecimentos à IGF através do nosso ofício n.º 2262/2019 de 06/08/2019, cuja 
resposta não foi até ao presente recepcionada. 
 
Não obstante, e apesar de ainda não terem sido prestados os esclarecimentos pela IGF, para 
cumprimento do disposto na alínea o) do n.º 2 do artigo 35º da lei 75/2013 de 12 de setembro 
na sua redação atual, a Senhora Presidente, depois de feita a devida análise deste Relatório 
Final determina: 
 
- Dar conhecimento à Câmara Municipal do Relatório Final do processo n.º 
2016/235/A5/930; 
- Remeter cópia do mesmo Relatório Final para conhecimento da Assembleia Municipal. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira ditou para a ata o seguinte requerimento: 
“Solicito cópia dos anexos ao Relatório Final da IGF - AÇÃO DE CONTROLO AO 
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE, designadamente:  
 

LISTA DE ANEXOS 
Anexo 1 Amostra das empreitadas de obras públicas  

Anexo 2 
Amostra das aquisições de bens e serviços, excluindo ajustes diretos 
simplificados  

Anexo 3 Amostra das aquisições de bens e serviços por ajuste direto simplificado  
Anexo 4 Despesa com contratação pública – 2013 a 2016  
Anexo 5 Indicadores orçamentais – contratação pública – 2013 a 2016  
Anexo 6 Síntese das conclusões da análise dos processos incluídos na amostra  

Anexo 7 
Questionário de apreciação do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e 
Infrações Conexas  

Anexo 8 Contraditório institucional  

mailto:presidente@cm-marinhagrande.pt
mailto:presidente@cm-mgrande.pt
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Os restantes Vereadores solicitaram também o envio destes documentos. 
 
 
4. Transferência de competências para os Órgãos Municipais no domínio da cogestão 
das áreas protegidas - 2019 
 
863 - 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 21 de agosto foi publicado o DL 116/2019 que define o modelo de cogestão das áreas 
protegidas, sendo que para 2019 os municípios que não pretendam participar na gestão das 
áreas protegidas de âmbito nacional devem comunicar esse facto à Direção Geral das 
Autarquias Locais, após prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos, até 60 dias 
corridos após entrada em vigor daquele diploma.  
 
Assim e Considerando o teor do Decreto-Lei nº 116/2019 de 21 de agosto que se dá por 
integralmente reproduzido a Presidente da Câmara Municipal propõe: 
 
- que a Câmara Municipal aprove a proposta de não aceitação do exercício das 
competências no domínio da cogestão das áreas protegidas para o ano de 2019 por 
não existirem áreas protegidas; 
 
- que, nos termos da Lei 50/2018 na sua redação atual e para cumprimento do art.º 23º n.º 2 
do presente DL, a proposta de não aceitação do exercício das competências no domínio da 
cogestão das áreas protegidas para o ano de 2019 seja remetida para ratificação da 
Assembleia Municipal, devendo essa deliberação ser 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 unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
APROVISIONAMENTO 

 
 
5. P.A. N.º 105/2019-AP/DAF – “Contratação de seguros para o Município da Marinha 
Grande para o ano 2020” - Abertura de procedimento de contratação pública. 
 
864 - Presentes as informações n.º I/1902/2019 da DAF - Área de Património e n.º I/1909/2019 
da DMC – Recursos Humanos, nas quais se manifesta a necessidade de se proceder à  
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abertura de procedimento de contratação pública, com o seguinte objeto contratual: 
“Contratação de seguros para o Município da Marinha Grande para o ano 2020”. 
 
Presente o Programa de Procedimento e o Caderno de Encargos – Cláusulas Jurídicas, 
Cláusulas Técnicas, Anexos e minuta do anúncio. 
 
Considerando que o preço base a aplicar ao procedimento de contratação pública é de 
293.609,61 euros, isento de I.V.A., sendo este o preço máximo que a entidade adjudicante se 
dispõe a pagar pela execução do objeto do contrato a celebrar, o qual determina que seja 
adotado o procedimento de concurso público com publicidade internacional, nos termos dos 
artigos 16.º, n.º 1, alínea c) e artigo 20.º, n.º1, alínea a), para os efeitos do disposto no artigo 
38.º, todos do Código dos Contratos Públicos.  
 
Considerando que se encontra inscrito em Plano de Atividades Municipais de 2019 a dotação 
para a assunção de despesa, nos anos de 2019 e 2020, para a “Contratação de seguros para 
o Município da Marinha Grande para o ano 2020”, nas classificações orgânica/económica 
0103/020212, 0103/0103090101 e 0103/0103090103, ações do PAM 2018/A/41, 2018/A/39 e 
2018/A/40. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua 
redação atual, determina a obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal 
sempre que se verifique a necessidade da assunção de compromissos plurianuais, e que o 
órgão deliberativo, na sua sessão 20/12/2018, aquando da aprovação dos Documentos 
Previsionais de 2019 e em cumprimento do preceituado no art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 
127/2012 de 21 de Junho, nos termos constantes da deliberação anexa ao processo, deliberou 
conceder autorização genérica prévia à assunção de compromissos plurianuais com encargos 
decorrentes da adjudicação de contratos administrativos de aquisição de serviços até ao limite 
do valor que determina a sujeição destes a fiscalização prévia do Tribunal de Contas e desde 
que esteja assegurada a inclusão das verbas respetivas nas Grandes Opções do Plano nos 
anos em referência, o que se encontra atestado com a emissão de cabimento e informação 
pelos serviços financeiros.  
 
Considerando que por despacho da Sr.ª Presidente da Câmara Municipal, foi emitido parecer 
prévio favorável à “Contratação de seguros para o Município da Marinha Grande para o ano 
2020” ”, de acordo com o n.º 7 e 8 do artigo 63.º, da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro. 
 
Assim, a Câmara Municipal, considerando a proposta da DAF - Área de Património e da 
DMC – Recursos Humanos, que se dá por reproduzida e que fica anexa à presente 
deliberação, de acordo com os artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º, n.º1, 
38.º, 40.º, n.º 2 e 67.º, n.º 1, todos do Código dos Contratos Públicos, com o artigo 18º, 
n.º 1, alínea b) do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho e com o disposto nas alíneas f) e 
dd) do n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibera: 
 

a) Tomar a decisão de contratar, com vista à satisfação das necessidades 
identificadas; 

b) Autorizar a despesa inerente ao contrato a celebrar; 
c) Aprovar o Programa do Procedimento e o Caderno de Encargos – Cláusulas 

Jurídicas, Cláusulas Técnicas, Anexos e a Minuta do Anúncio; 
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d) Que a adjudicação seja efetuada por lotes, de acordo com o critério da 
proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade de avaliação do 
preço (mais baixo preço) apresentado a cada lote enquanto único aspeto da 
execução do contrato submetido à concorrência, nos termos do art.º 46.º-A, 
n.º 1 e o artigo 74.º, n.º 1, alínea b), todos do CCP; 

e) Adoptar o procedimento de concurso público com publicidade no Jornal 
Oficial da União Europeia; 

f) Designar o júri para conduzir o procedimento, com a seguinte composição: 
 Efetivos 

 Vânia Santos (Presidente) 
 Sandra Paiva (Vogal, substitui a Presidente nas suas faltas e 

impedimentos) 
 Marina Freitas (Vogal) 

 
Suplentes 

 Sara Coelho (suplente) 
 Catarina Silva (suplente) 

 
g) Designar como gestora do contrato, nos termos do artigo 290.º-A do CCP, a 

trabalhadora Vânia Santos, a qual será substituída nas suas faltas ou 
impedimentos pela trabalhadora Marina Freitas. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
6. P.A. n.º 107/2019-AP/DQV - Fornecimento de energia elétrica em média tensão, baixa 
tensão especial e baixa tensão normal. Pedido de autorização prévia da Assembleia 
Municipal para a assunção de compromissos plurianuais nos termos do disposto na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro. 
 
A Sr.ª Presidente pediu a presença da Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, Dr.ª 
Sandra Paiva, que veio prestar esclarecimentos sobre o processo. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira colocou a seguinte questão: 
“O prazo é de fevereiro 2020 a janeiro 2021, ou seja, temos em 2020 onze meses e em 2021 
um mês. 
No fornecimento de iluminação pública, os valores são proporcionais, ou seja, com um valor 
a rondar os 65m€/mês. Por isso em 2021 estão 65.155,00€ 

No fornecimento de energia elétrica de média e baixa tensão, temos em 2020, um valor 
mensal de 75m€, no entanto em 2021, apesar do contrato ser de apenas 1 mês (janeiro), o 
valor é de 148.999,00€, ou seja, aproximadamente o valor de dois meses. 
O que se passa?” 
 
Esta questão, que foi colocada por escrito, irá ser respondida também por escrito. 
 
 
Seguidamente foi votada a seguinte proposta: 
 
865 - Nos termos do disposto no art.º 22º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, a 
autorização de despesas que deem lugar a um encargo orçamental em mais de um ano 
económico ou em ano que não seja o da sua realização, não pode ser efetivada sem prévia 
autorização da Assembleia Municipal, salvo quando estas: 
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a) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 
b) os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos 
anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três 
anos. 
 

Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos 
em atraso, e que dispõe que a assunção de compromissos plurianuais, independentemente 
da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, 
contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e 
parcerias público-privadas, está sujeita, no que respeita às entidades da administração local, 
a autorização prévia da Assembleia Municipal. 
 
Considerando que, nos termos de informação da Divisão de Qualidade de Vida, se pretende 
a abertura de procedimento de Concurso Público Internacional para P.A. n.º 107/2019-
AP/DQV - Fornecimento de energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial e 
baixa tensão normal, para o período de fevereiro de 2020 a janeiro de 2021. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar 
pagamentos em mais do que um ano económico, conceito que se aplica ao procedimento 
que se pretende iniciar. 
 
Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação existente na: 

 Classificação orgânica/económica 0103/020201 e 0103/06020399, ação do Plano de 
Atividades Municipais 2018/A/7 - Fornecimento de energia elétrica em média tensão, 
baixa tensão especial, baixa tensão normal; 

 Classificação orgânica/económica 0103/020201 e 0103/06020399, ação do Plano de 
Atividades Municipais 2018/A/193 - Fornecimento de Iluminação Pública. 

 
Considerando que a dotação inscrita disponível na ação do Plano de Atividades Municipais 
2018/A/7 - Fornecimento de energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial, baixa 
tensão normal, nos anos de 2020 e 2021, é de 824.716,53 euros e 148.999,00 euros, 
respetivamente, verba suficiente para a despesa que se perspetiva assumir. 
 
Considerando que a dotação inscrita disponível na ação do Plano de Atividades Municipais 
2018/A/193 - Fornecimento de Iluminação Pública, nos anos de 2020 e 2021, é de 
718.199,39 euros e 65.155,00 euros, respetivamente, verba suficiente para a despesa que 
se perspetiva assumir. 
 
Considerando que o procedimento de contratação pública para o P.A. n.º 107/2019-AP/DQV 
- Fornecimento de energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial e baixa 
tensão normal, ultrapassa o valor que determina a fiscalização prévia pelo Tribunal de 
Contas. 
 
Considerando que o Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, que aprova as normas legais 
disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos e dos 
Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, alterado pelas Leis 
n.º 64/2012, de 20 de dezembro, 66-B/2012, de 31 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 
99/2015 de 2 de junho, preceitua no seu art.º12.º que: 
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“ (…) 1 - Para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.ª da LCPA, a autorização 
prévia para a assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação pelo órgão 
deliberativo competente pode ser conferida aquando da aprovação das Grandes Opções do 
Plano.  
2 – Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que a reprogramação dos 
compromissos plurianuais implique aumento da despesa (…) ” . 
 
Considerando que na sessão da Assembleia Municipal de 20/12/2018 foi concedida 
autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos aos 
encargos decorrentes da adjudicação de contratos administrativos de empreitadas de obras 
públicas, de aquisição de bens e de aquisição de serviços, até ao limite do valor que 
determina a sua sujeição a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, e desde que exista 
dotação suficiente nas Grandes Opções do Plano nos anos em que se pretendem assumir os 
encargos plurianuais, e que o valor do contrato a celebrar ultrapassa o limite do Tribunal de 
Contas. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na 
alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, que seja solicitada à 
Assembleia Municipal da Marinha Grande: 

1. Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos ao 
P.A. n.º 107/2019-AP/DQV - Fornecimento de energia elétrica em média tensão, 
baixa tensão especial e baixa tensão normal – até ao valor máximo de 
1.542.915,00 euros, IVA incluído à taxa legal em vigor, no ano de 2020, e 
214.154,00 euros, IVA incluído à taxa legal em vigor, no ano de 2021 para 
efeitos do cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 
8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual; 

2. Autorização para a abertura do procedimento considerando que este 
consubstancia a assunção de encargos em mais de um ano económico para 
cumprimento do preceituado na alínea b), do n.º 1 do art.º 22.º do Decreto-Lei 
n.º 197/99 de 8 de junho, considerando que os encargos excedem o limite de 
99.759,58 euros, nos anos de 2020 e 2021; 

3. Que nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 
de junho, se fixe o limite máximo do encargo no ano económico de 2020 e 
2021, em 1.542.915,00 euros e 214.154,00 euros, respetivamente.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
 
7. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2019 – área 
cultural - Sociedade Desportiva e Recreativa Pilado e Escoura - beneficiação da 
cozinha do edifício sede. 
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“Esta iniciativa é da maior relevância e merece ser apoiada.  
A associação diz que o orçamento é de 45.007,50€, pede apoio à Câmara de 433,94€, e a 
atribuição é de 15.000,00€ - Qual o critério? 
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Concordamos em pleno com esta e outras candidaturas para apoios aos clubes e 
associações. No entanto, não podemos concordar com a discricionariedade deste 
regulamento que temos. Sem prejuízo para o projeto, pois nem este, nem qualquer outro 
apoio, alguma vez deixou de ser atribuído por responsabilidade dos vereadores do MPM, 
mas porque discordando dos CRITÉRIOS, vamos continuar a abster-nos, com declaração de 
voto, até este executivo permanente decidir alterar os regulamentos que tanto prejudicam as 
associações. 
Abstenção com declaração de voto.” 
 
 
866 - Presente deliberação de 12 de agosto de 2019, na qual a Câmara Municipal decidiu, ao 
abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e do n.º 4 e 
6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios 
ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, 
admitir a candidatura abaixo indicada, ficando a mesma selecionada para a fase de definição 
do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas 
da entidade concedente:  
 
Apoio Infraestruturas:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/8740/2018-B, 
de 26 de 

setembro de 2018 
501804218 

Sociedade Desportiva e 
Recreativa Pilado e Escoura 

Beneficiação da cozinha 
do Edifício Sede 

27,4 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/1941/2019 de 24 de setembro, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Sociedade Desportiva e Recreativa Pilado e Escoura preenche os 
requisitos previstos no art.º 6.º do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, 
para as obras de beneficiação da cozinha do Edifício Sede. 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento, o montante dos apoios a atribuir a cada 
candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da educação, 
cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento, nos termos da alínea f), do 
n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro na sua redação atual, que 
conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para apoiar as atividades 
de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e outras de interesse municipal, bem como 
para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos termos das 
alíneas u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/169; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de Atividades 
Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro a 
atribuir;  
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Atendendo a que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária 
e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da Marinha 
Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea u) do n.º 1, do artigo 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 
de setembro e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios e 
Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, 
delibera conceder o seguinte apoio financeiro:  
 

 

Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18º e 20º, nº 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato- Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Nuno Brito, que proferiram a seguinte declaração 
de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
  
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a revisão 
do processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro 
(DSAJAL 1211/17, de 4.08.2017) que alerta para o facto do normativo sobre o qual as 
candidaturas são apreciadas já não está actualizado.  
    
Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada 
associação mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura 
para que seja clara a imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que 
todas as candidaturas admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em 
processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será 
pago o apoio. A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve 
ocorrer antes da realização dos eventos. Naturalmente que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas. 
 
Somos incondicionalmente favoráveis a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. 
Representa a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento 
de um grupo de pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem 
desenvolver funções de particular relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do 
que queremos para o nosso concelho, continuamos a insistir na subjectividade e no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos. 
 
Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não 
temos um regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/8740/2018 501804218 
Sociedade Desportiva 
e Recreativa Pilado e 

Escoura 

Beneficiação da 
cozinha do 

Edifício Sede 
27,4 pontos 2018/A/169 15.000,00€ 
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cumprimento dos mesmos e obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de 
avaliação, garantindo que o acto salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  
  
Por essa razão entendemos abster-nos nesta votação.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
 
8. Operação de Loteamento Urbano sito em Casal de Malta promovido pela CMMG – 
submissão a discussão pública  
 
A Sr.ª Presidente explicou a razão da identificação dos lotes, designadamente os que irão 
ser entregues ao Sr. Artur de Oliveira, em cumprimento da sentença do Tribunal. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira colocou as seguintes questões: 
“Qual a necessidade de se fazer este loteamento? 

Este loteamento incorpora os dois lotes a ceder ao Sr Artur de Oliveira que tem direito, por 
decisão judicial: 
a) Qual o ponto de situação desta questão com o Sr Artur de Oliveira?  
b) Já está definida a localização dos dois lotes? 

c) Podemos englobar este espaço se ainda não houver decisão? 

Este loteamento interfere com o PLANO DE PORMENOR DA ZONA DESPORTIVA (1997). 
Com a aprovação do loteamento sobre a conclusão da mesma? 

Na documentação diz-se que se verifica que a área prevista para a EB1 de Casal de Malta é 
inferior ao exigido por lei. Vamos aprovar um loteamento que neste ponto não cumpre as 
áreas mínimas?” 
 
Para responder a estas e às restantes questões colocadas pelos Srs. Vereadores, a Sr.ª 
Presidente chamou a Chefe da Divisão de Gestão do Território, Dr.ª Inês Marrazes, que 
exibiu a planta de síntese do loteamento, para apreciação de todos. 
Explicou que este loteamento pretende regularizar o Bloco L e M, as suas garagens, a 
Escola de Casal de Malta, prevê a abertura de alguns nós viários e a consolidação de 2 
lotes, para cumprimento de uma sentença do Tribunal. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho referiu que a decisão do Tribunal que atribui 
especificamente aqueles 2 lotes, definidos no loteamento, ao Sr. Artur de Oliveira, tem que já 
ter transitado em julgado. É fundamental garantir que a sentença é definitiva e inatacável por 
ninguém. 
 
A Sr.ª Presidente foi confirmar a informação sobre a sentença junto do Dr. Bruno Jorge, do 
gabinete de advogados que presta apoio jurídico à CMMG, tendo colocado a chamada 
telefónica em alta voz, para esclarecimento de todos. 
 
Ficou claro que os lotes a atribuir têm que ser aqueles, a questão é saber se a sentença já 
transitou em julgado ou não por causa do IMI. 
 
Relativamente à questão colocada pelo Sr. Vereador Aurélio Ferreira, a Dr.ª Inês Marrazes 
informou que este loteamento não interfere com o Plano de Pormenor da Zona Desportiva, 
que poderá ser executado na mesma. 
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Terminada a discussão, a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
867 - Presente projeto relativo à “Operação de Loteamento Urbano com Obras de 
Urbanização", em nome de MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE, com o NIPC n.º 
505776758, com endereço em Praça Stephens, 2430-522 Marinha Grande, a incidir sobre o 
prédio sito no lugar de Casal de Malta, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 16600 e inscrito na 
matriz predial urbana sob os artigos números 8533 e 20504, e na matriz predial rústica sob 
os artigos números 9904 e 9907, da freguesia e concelho de Marinha Grande. 
 
A operação urbanística é isenta de controlo prévio nos termos previstos na alínea a) do n.º 1 
do art. 7.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09. 
 
Presente informação técnica datada de 2019/10/07, a enquadrar devidamente a pretensão, 
garantindo que se encontram reunidas as condições para que a mesma seja sujeita a prévia 
discussão pública, antes de ser submetida a aprovação. 
 
Após análise da pretensão, bem como do parecer técnico que sobre ela reciu, a 
Câmara deliberou sujeitar a discussão pública a “Operação de Loteamento Urbano 
com Obras de Urbanização”, em nome de MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE, com o 
NIPC n.º 505776758, com endereço em Praça Stephens, 2430-522 Marinha Grande, a 
incidir sobre o prédio sito no lugar de Casal de Malta, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 16600 e inscrito na matriz predial urbana sob os artigos números 8533 e 
20504, e na matriz predial rústica sob os artigos números 9904 e 9907, da freguesia e 
concelho de Marinha Grande, em cumprimento do disposto no n.º 5 do art. 7.º do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E APOIO 
 
 
9. Ratificação Despacho 374 – Adenda ao Protocolo com a CNPCJ e ADESER II 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira questionou o seguinte: 
“Que alteração é esta que necessitou de uma adenda urgente do protocolo? 

Não recebemos a Adenda. Como podemos votar?” 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra disse que vai enviar a Adenda, embora o que ela contém 
esteja no Despacho, e explicou a urgência da aprovação da mesma. 
 
 
Após a explicação, a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
868 - Presente despacho n.º  374/DDC/2019, com o seguinte teor: 
 
“Considerando a celebração do protocolo de colaboração para reforço de meios da comissão 
de proteção de crianças e jovens da Marinha Grande outorgado entre Município da Marinha  
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Grande, a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens e 
a ADESER II - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social da Região da 
Marinha Grande, IPSS, em 20 de fevereiro de 2019, na sequência da deliberação camarária 
de 28 de janeiro de 2019; 
- Considerando que foi necessário proceder à alteração do n.º 1 da cláusula sétima e n.º 1 da 
cláusula nona do aludido Protocolo, por indicação dos serviços jurídicos da Secretaria de 
Estado a inclusão das Pessoas com Deficiência e, por consequência, a celebração de uma 
adenda ao aludido Protocolo; 
- Considerando que só agora a denotação acima foi recebida nesta câmara municipal; 
- Considerando que a Senhora Secretária de Estado a Inclusão das Pessoas com Deficiência 
só poderá homologar a adenda em questão até ao dia 04 de outubro 2019 
- Considerando que a próxima reunião de câmara municipal está agendada para o dia 08 de 
outubro de 2019. 
 
Atendendo ao exposto, e por se tratar de uma circunstância excecional e por motivo de 
urgência, importa proceder à aprovação da referida adenda. 
 
Assim, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 35.º e no uso da competência prevista na 
alínea u) do artigo 33º todos da Lei 75/2013, na sua atual redação, aprovo a adenda ao 
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA REFORÇO DE MEIOS DA COMISSÃO DE 
PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DA MARINHA GRANDE 
 
O presente despacho será objeto de ratificação na próxima reunião de Câmara Municipal”  
 
Assim, a Câmara Municipal delibera ratificar o despacho n.º 374/DDC/2019 de acordo 
com os artigos 33.º, n.º 1. al. f) e 35.º, n.º 3, ambos do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 
 





E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 13:15 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. 

 
A Presidente da Câmara Municipal, 

 
 

 
A Secretária da reunião, 

 
 
 
 

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

 


