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Aos doze dias do mês de dezembro 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 14:30 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
 
A Sr.ª Vereadora Lara Marques Lino comunicou em 11/12/2019, 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 
motivos de índole pessoal não poderá participar nesta reunião, pelo que solicitou a justificação da 
sua falta, sendo substituída nesta sua ausência pelo candidato imediatamente a seguir na lista da 
CDU – Coligação Democrática Unitária, Senhor Álvaro Miramar Botas Letra. 
   

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 
 
1. Execução de sentença - Artur Pereira de Oliveira 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
2. P.A. N.º 15/2016-AP/DISU - Recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos produzidos 
no concelho da Marinha Grande – 3.ª Revisão de Preços 
3. Prestação de serviços para realização de atividades complementares ao funcionamento 
dos cemitérios municipais da Marinha Grande e Casal Galego. 
4. Encerramento da conta bancária com o IBAN n.º PT50 0007 0239 0025 2060 0060 2 do 
Novo Banco 
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DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
5. PC 8-18 – REQ. 1962-19 – Tiago Alexandre Duarte Cardoso 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
6. “Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e rede viária da saída norte da 
ZIMG - Fase 1 – CP n.º 14/2018” – Aprovação do plano de trabalhos. 
7. “Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e de rede viária da saída norte 
da ZIMG - Fase 1 – Concurso Público n.º 14/2018” – Suspensão dos trabalhos. 
8. “Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e de rede viária da saída norte 
da ZIMG - Fase 2 – Concurso Público n.º 15/2018” – Aprovação Suspensão parcial dos 
trabalhos. 
9. “Requalificação da EB Guilherme Stephens - Marinha Grande - CP 16/2017” – Ratificação 
da suspensão Parcial dos Trabalhos. 
10. “Requalificação/ ampliação da Escola Básica da Moita – CP n.º 05/2018” – Aprovação do 
plano de trabalhos ajustado. 
11. “Requalificação da Rua da Vitória - Concurso Público n.º 13/2018” – Aprovação trabalhos 
a menos. 
12. “Plano Geral do Sistema de Abastecimento de Água à Freguesia da Marinha Grande - PA 
n.º 43/2018” - Aprovação da Fase III. 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
13. Ciclovia entre a Rua dos Carreirinhos e o Estádio Municipal- Concurso público n.º 
36/2019. Deliberação Inicial 
14. Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 - Troço 1 - Concurso público n.º 37/2019. 
Deliberação inicial. 
 
 

 



 

 

 
ORDEM DO DIA 

 

 
 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
 
1. Execução de sentença - Artur Pereira de Oliveira 
 
A Sr.ª Presidente explicou sucintamente este ponto. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro pediu para ser explicada a documentação enviada, 
nomeadamente o Acórdão. 
 
A Sr.ª Presidente informou que pediu ao Dr. Bruno Jorge, do Gabinete de Advogados do Dr. 
Victor Faria, que presta assessoria jurídica à CMMG, para vir à reunião explicar o processo. 
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A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho agradeceu o documento que o gabinete do Dr. 
Victor Faria enviou, que considera claro e esclarecedor. Em termos técnicos considera-se 
esclarecida. 
A sua conversa é com o executivo. Há um trânsito em julgado de novembro de 2019, e até 
agora a Câmara tem que pagar uma sansão pecuniária. Por isso pergunta à Sr.ª Presidente 
o porquê de tanta inércia. É uma inércia que vai sair cara. Porque não se agilizaram as 
coisas logo após a sentença ter transitado em julgado? 
 
O Dr. Bruno Jorge deu a explicação técnica sobre a questão da transição ou não em 
julgado. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho referiu que o dinheiro que a Câmara possa 
eventualmente vir a pagar por não cumprir uma sentença, e que ainda é avultado, é uma 
situação que a todos envergonha e que deveria ter sido acautelada e ter sido feito o que está 
aqui a ser feito hoje. Só tem que lamentar toda esta inércia. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira agradeceu a explicação do Dr. Bruno Jorge e perguntou 
qual o argumento que existiu para não se ter decidido logo, tal como referiu a Vereadora 
Alexandra. 
 
O Dr. Bruno Jorge referiu que não consegue responder, porque havia que fazer um 
loteamento para poder acolher a entrega destes lotes. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho voltou a deixar a nota de a Câmara não ter tomado 
logo as diligências para fazer o loteamento, uma vez que esta parte do processo é uma 
decisão inatacável, evitando assim que a Câmara incorresse numa multa diária. 
 
A Chefe da Divisão de Gestão do Território, Dr.ª Inês Marrazes, informou que o processo 
de loteamento, com a prestação de serviços, se iniciou em maio/2019. 
 
A Sr.ª Presidente explicou que inicialmente os terrenos eram designados por parcelas, vindo 
os advogados a alertar que não podem ser parcelas mas sim lotes, daí ter dado instruções 
para se fazer o loteamento. 
 
 
Seguidamente, a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta:  
 
1164 - Presentes: 
 
- Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra datado de 21.02.2018, respeitante ao 
processo judicial n.º 1721/12.OTBMGR, em que são autores Artur Pereira de Oliveira e 
Gisela Pereira Gomes de Oliveira; 
 
- Duas plantas de localização identificativas dos lotes a permutar; 
 
- Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça datado de 30.04.2019, proferido no referido 
processo judicial; 
 
- Minuta de contrato de permuta; 
 
- Informação dos consultores jurídicos do Município datada de 29.11.2019, sobre o assunto. 
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1. Artur Pereira de Oliveira e Gisela Pereira Gomes de Oliveira instauraram em 12.11.2012 
uma ação contra o Município da Marinha Grande em que pediam que este último fosse 
condenado a reconhecer que eram donos e legítimos proprietários dos seguintes prédios: 
 

1.1. Prédio urbano composto por lote de terreno para construção urbana n.º 30-A, 
sito no lugar de Casal do Malta, freguesia e concelho de Marinha Grande, que 
confronta do norte com terrenos camarários, do sul com o lote de terreno n.º 31-A, do 
nascente com terrenos camarários e do poente com arruamento público, inscrito na 
matriz predial urbana da mencionada freguesia sob o artigo n.º 15850 e descrito na
 Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande com o n.º 13824;  
 
1.2. Prédio urbano composto por lote de terreno para construção urbana n.º 32-A sito
 no lugar de Casal do Malta, freguesia e concelho de Marinha Grande, que confronta
 do norte com o lote de terreno 31-A, do sul com terrenos camarários, do nascente
 com terrenos camarários e do poente com arruamento público, inscrito na matriz
 predial urbana da mencionada freguesia sob o artigo n.º 12434 e descrito na
 Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande com o número 12703;  
 
1.3. Prédio urbano composto por lote de terreno para construção urbana n.º 31-A, 
sito no lugar de Casal do Malta, freguesia e concelho de Marinha Grande, que 
confronta do Norte com o lote de terreno 30-A, do sul com o lote de terreno n.º 32-A, 
do nascente com terrenos camarários e do poente com arruamento público, inscrito 
na matriz predial urbana da mencionada freguesia sob o artigo n.º 15817 e descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande com o número 12385. 

 
2. Para tanto, alegaram os autores que entre 1974 e 1975, o Município teria ocupado, sem 
qualquer autorização prévia, expropriação, comunicação ou aquisição dos identificados 
prédios, tendo neles edificado um bloco de moradias.  
 
3. Para tentar legitimar a sua atuação, o Município, através da Comissão Administrativa da 
Câmara Municipal da Marinha Grande, em reunião realizada a 13 de Julho de 1976, 
deliberou permutar os prédios propriedade de Artur Pereira de Oliveira e Gisela Pereira 
Gomes de Oliveira, por outros a ceder por si, na mesma zona, mais a Sul.  
 
4. Por Acórdão datado de 21.02.2018, o Tribunal da Relação de Coimbra decidiu: 
 

4.1.Declarar os autores donos e legítimos proprietários dos prédios identificados nos
 antecedentes ponto 1.1 e 1.3 (reconheceu, contudo, que o Município é o proprietário
 do lote identificado em 1.2.); 
 

4.2.Condenar o Município a reconhecer que em 13.07.1976 e 21.12.1976 deliberou
 permutar 3 lotes de terreno para construção (dois propriedade dos autores e um, à
 data, propriedade da sociedade Sousa & Sousa, Lda, entretanto por estes adquirido) 
por dois lotes a ceder na mesma zona, mais a sul; 
 
4.3. Condenar o Município a encetar todas as diligências tendentes à autonomização 
material e jurídica dos lotes prometidos dar em permuta; 
 
4.4. Condenar o Município a celebrar a referida escritura de permuta. 
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5. O Acórdão em causa clarificou que os lotes a dar pelo Município em permuta são 
exatamente os que constavam da deliberação de 1976 e da planta de localização constante 
do respetivo processo judicial, independentemente do número de lotes, cuja propriedade foi 
reconhecida como pertencendo aos autores. 
 
6. O Supremo Tribunal de Justiça, em sede de recurso revista, manteve o decidido pelo 
Tribunal da Relação. 
 
7. O segmento decisório referente à autonomização dos lotes e à realização da permuta é 
insuscetível de recurso desde o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, datado de 
30.04.2019. 
 
8. Assim, e considerando que: 
 

8.1. Esta Câmara Municipal aprovou, em 09.12.2019, uma operação de loteamento, 
com obras de urbanização, que incidiu sobre parte do prédio sito no lugar de Casal 
de Malta, da freguesia e concelho da Marinha Grande, constando do mesmo os dois 
lotes com os números 6 e 8 (melhor identificados no alvará de loteamento n.º 
02/2019) a permutar pelos prédios descritos nos números 1.1 e 1.3., propriedade de 
Artur Pereira de Oliveira e Gisela Pereira Gomes de Oliveira; 
 
8.2. Nessa sequência, e de modo a dar pleno cumprimento à decisão judicial de

 autonomização dos lotes a permutar, o Município deve proceder ao registo dos
 mesmos na Conservatória do Registo Predial; 

 
8.3. As decisões dos Tribunais são obrigatórias para todas as entidades públicas e 
privadas e prevalecem sobre as de quaisquer autoridades administrativas; 
 

A Câmara Municipal delibera aprovar a minuta do contrato de permuta, que aqui se dá 
por integralmente reproduzida e se anexa, devendo ser notificado Artur Pereira de 
Oliveira e Gisela Pereira Gomes de Oliveira na pessoa do seu representante legal, para 
marcação da data da celebração da respetiva escritura pública, que deverá ocorrer, se 
possível, até ao dia 30.12.2019. 
 
Mais delibera clarificar que a “Parcela A (remanescente)”, constante da planta de 
síntese do referido loteamento, deve ser identificada como “Parcela destinada a 
equipamento”, por desta forma ficar clara a sua finalidade. 
 
A alteração da sua designação não corresponde a uma alteração do seu estatuto 
jurídico (nem ao seu estatuto de facto), pois a parcela em causa permanece 
propriedade municipal, integrada no domínio privado municipal, com uma capacidade 
edificativa “abstrata”, isto é aquela que lhe é dada pelo Plano Diretor Municipal. 
 
Esta clarificação não constitui uma alteração material do loteamento, pelo que não se 
torna necessário sujeitá-la a discussão pública. A planta de síntese do loteamento 
deve ser, por isso, corrigida em conformidade, de modo a efetuar-se o registo predial 
do loteamento em apreço. 
 
Com o registo do loteamento e celebração da referida escritura dá-se como 
plenamente executado o segmento decisório do Tribunal da Relação de Coimbra,  
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confirmado pelo Supremo Tribunal de Justiça em 30.04.2019, respeitante à 
autonomização dos lotes a permutar e à celebração do negócio jurídico de permuta. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
 
2. P.A. N.º 15/2016-AP/DISU - Recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos 
produzidos no concelho da Marinha Grande – 3.ª Revisão de Preços 
 
1165 - Considerando que por deliberação da Câmara Municipal de 23 de junho de 2016 foi 
adjudicada a “Recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos produzidos no concelho da 
Marinha Grande”, com a duração de 54 meses, à empresa SUMA - SERVIÇOS URBANOS E 
MEIO AMBIENTE, S.A., NIPC 503 210 560, pelo valor total de 1.772.440,10 euros (um 
milhão, setecentos e setenta e dois mil, quatrocentos e quarenta euros e dez cêntimos), a que 
acresce IVA à taxa legal, por ser a proposta com o mais baixo preço. 
 
Considerando que atento o preceituado na cláusula 17ª das cláusulas técnicas do caderno de 
encargos, o P.A. N.º 15/2016-AP/DISU com o objecto “Recolha e transporte de resíduos 
sólidos urbanos produzidos no concelho da Marinha Grande” está sujeito a revisão de preços 
anual, a partir do segundo ano de vigência do contrato, indexada ao índice de preços do 
consumidor verificado no período correspondente aos doze meses anteriores. 
 
Considerando o registo de entrada n.º E/9534/2019, datado de 03/09/2019, em que a 
empresa SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A., vem requer a revisão de 
preços. 
 
Considerando a informação da DQV com o n.º CR.22/2019-A, datado de 29/11/2019, em que 
é proposta a aprovação da revisão de preços, por estarem respeitadas as condições da 
cláusula 17ª das cláusulas técnicas do caderno de encargos para o efeito. 
 
Considerando o exposto, a Câmara Municipal delibera, nos termos da alínea b), do n.º 1 
do art.º 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, nos termos da alínea f), do n.º 1 do 
art.º 33º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
na sua redação atual, e atento o preceituado na cláusula 17ª das cláusulas técnicas do 
caderno de encargos, aprovar a revisão de preços do contrato n.º 52/2016, relativo à 
“Recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos produzidos no concelho da Marinha 
Grande”, de acordo com o índice de preços do consumidor de 0,7%, devendo a mesma 
produzir efeitos a partir de 30 de agosto de 2019, passando o preço unitário por 
tonelada de 22,90€ para 23,06€, que corresponde um aumento de 0,16€ por tonelada, 
acrescidos de IVA à taxa de 6%. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
3. Prestação de serviços para realização de actividades complementares ao 
funcionamento dos cemitérios municipais da Marinha Grande e Casal Galego. 
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1166 - Considerando a informação CS/8/2019, datada de 09/12/2019, com a descrição da 
tramitação do P.A. N.º 108/2019 – AP/DQV - Prestação de Serviços para Realização de 
Atividades Complementares ao Funcionamento dos Cemitérios Municipais da Marinha 
Grande e de Casal Galego. 
 
Considerando que a entidade SERCEM, UNIPESSOAL, LDA submeteu a 05/11/2019, pelas 
18h07m29s, no canal ”mensagens” da plataforma Vortal, “Impugnação Administrativa - 
Reclamação abrigo do art 191º e SS do CPA”, dirigida à Câmara Municipal e considerando 
ainda que a 06/11/2019 deu entrada nesta autarquia via CTT uma Impugnação Administrativa 
- Reclamação abrigo do art 191º e SS do CPA, remetida pela SERCEM, UNIPESSOAL, LDA, 
com registo de entrada E/11826/2019, dirigida à Câmara Municipal, de igual teor à submetida 
na plataforma VORTAL no dia 05/11/2019, pelas 18h07m29s, requerendo a caducidade da 
adjudicação e a invalidade do contrato, e consequentemente a adjudicação à entidade 
SERCEM e a reordenação das propostas admitidas. 
 
Considerando que o órgão competente para a decisão de contratar no P.A. N.º 108/2019 - 
AP/DQV foi a Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, a impugnação 
administrativa sob a forma de reclamação deve ser apresentada ao órgão competente para a 
decisão de contratar, e não à Câmara Municipal, nos termos do n.º 1 do art.º 191 do Código 
do Procedimento Administrativo. 
 
Mesmo que se entendesse, por ter sido dirigido à Câmara Municipal estarmos perante um 
recurso, igualmente, nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 194.º do CPA, a Câmara 
Municipal não possui competência para a sua apreciação, atendendo a que, inexiste qualquer 
relação de hierarquia entre esta Câmara Municipal e a Presidente da Câmara Municipal por 
ser esta quem dispõe de competência (própria) para a decisão de contratar. 
 
Carecendo este órgão de legitimidade para apreciar a Impugnação Administrativa 
apresentada, atento o supra exposto, decide-se não apreciar a Impugnação 
Administrativa, determinando, seja dado cumprimento ao disposto no n.º 2 do art.º 
196.º do CPA. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.  
 
 
4. Encerramento da conta bancária com o IBAN n.º PT50 0007 0239 0025 2060 0060 2 do 
Novo Banco 
 
1167 - Considerando que a conta bancária com o IBAN n.º PT50 0007 0239 0025 2060 0060 
2 do Novo Banco não apresenta qualquer movimentação, ficando por este facto sujeita a 
despesas de manutenção. 
 
Considerando que na presente data não se justifica a sua existência por a mesma não 
registar quaisquer movimentos. 
 
Considerando que 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, “(…) 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 em quem delegue (…)”, 
subentendendo-se que o seu encerramento esteja sujeito à mesma condição. 
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Face ao exposto, a Câmara Municipal 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, autorizar o encerramento da conta bancária com o IBAN n.º PT50 
0007 0239 0025 2060 0060 2 do Novo Banco.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
 
5. PC 8-18 – REQ. 1962-19 – Tiago Alexandre Duarte Cardoso 
 
1168 - Presente requerimento n.º 1962/19, datado de 2019/11/22, constante do processo 
camarário n.º8/18, subscrito por TIAGO ALEXANDRE DUARTE CARDOSO, com o NIF 
211585467, residente em rua sociedade Recreativa 1.º de Maio, n.º 181, lote 6, fração A, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento das 
alterações ao licenciamento da obra de “Ampliação e alteração de moradia e construção 
de muros de vedação” incluindo a “Demolição de edificação existente”, incidente sobre 
um prédio urbano, sito no lugar de Engenho, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha sob o número 19004 e inscrito na 
matriz predial urbana da freguesia de Marinha Grande sob o artigo número 2573. 
 
Presentes pareceres técnicos sobre o assunto, datados de 2019/12/05 e 2019/10/22, 
referentes, respetivamente, aos projetos das alterações de arquitetura e das especialidades. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ele 
recaíram, a Câmara Municipal delibera DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Decreto-Lei 
n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, que 
aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de 
licenciamento das alterações à obra de “Ampliação e alteração de moradia e 
construção de muros de vedação” incluindo a “Demolição de edificação existente”, 
incidente sobre um prédio urbano, sito no lugar de Engenho, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha sob o 
número 19004 e inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Marinha Grande sob o 
artigo número 2573, pelo facto das alterações requeridas se enquadrarem no n.º 3 do 
art. 83.º do referido regime jurídico. 
 
Mais delibera INFORMAR o requerente que a emissão da Autorização de Utilização 
ficará condicionada à apresentação de certidão emitida pela Conservatória do registo 
Predial, devidamente atualizada no que respeita à área efetiva do prédio. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
 
6. “Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e rede viária da saída 
norte da ZIMG - Fase 1 – CP n.º 14/2018” – Aprovação do plano de trabalhos. 
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1169 - Presente Plano de Trabalhos ajustado, apresentado pela firma adjudicatária 
“CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, SA”. 
 
Presente informação técnica com a ref.ª smv/30/2019, datada de 29.11.2019, através da 
qual se propõe a aprovação do plano de trabalhos ajustado. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços na 
informação técnica com a ref.ª smv/30/2019, que fica anexa e aqui se dá por 
integralmente reproduzida, e nos termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, e do art. 361º, n.º 3, do Código dos Contratos Públicos, no âmbito 
do contrato de empreitada de “AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA 
GRANDE (ZIMG) E REDE VIÁRIA DA SAÍDA NORTE DA ZIMG - FASE 1”, em que é 
cocontratante a firma “CONTEC - Construção e Engenharia, SA”, delibera aprovar o 
plano de trabalhos ajustado. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
7. “Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e de rede viária da saída 
norte da ZIMG - Fase 1 – Concurso Público n.º 14/2018” –  Suspensão dos trabalhos. 
 
1170 - Presente informação da DQV, com a ref.ª smv/31/2019, de 25 de novembro, que se 
dá por integralmente reproduzida, propondo a suspensão total da execução das prestações 
objeto da obra de “AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE (ZIMG) E 
DE REDE VIÁRIA DA SAÍDA NORTE DA ZIMG - FASE 1”, sustentada na necessidade de 
estudar alterações a introduzir ao projeto inicial, para melhorar as características dos solos 
de fundação imprescindíveis ao bom desempenho de uma estrada. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do disposto 
no artigo 297º, alínea a) e no artigo 365º, alínea b), ambos do Código dos Contratos 
Públicos, no âmbito da empreitada de “AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA 
MARINHA GRANDE (ZIMG) E DE REDE VIÁRIA DA SAÍDA NORTE DA ZIMG - FASE 1”, 
em que é cocontratante a firma “CONTEC - Construção e Engenharia, SA”, delibera 
aprovar a suspensão total da execução dos trabalhos, por um período estimado de 45 
dias, com efeitos a partir de 30 de outubro de 2019, por “impossibilidade temporária de 
cumprimento do contrato, designadamente em virtude de mora do contraente público 
na entrega ou na disponibilização de meios ou bens necessários à respetiva 
execução” e “necessidade de estudar alterações a introduzir ao projeto”. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
8. “Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e de rede viária da saída 
norte da ZIMG - Fase 2 – Concurso Público n.º 15/2018” – Aprovação Suspensão 
parcial dos trabalhos. 
 
1171 - Presente informação da DQV, com a ref.ª smv/32/2019, de 25 de novembro, que se 
dá por integralmente reproduzida, propondo a suspensão parcial da obra de “AMPLIAÇÃO 
DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE (ZIMG) E DE REDE VIÁRIA DA SAÍDA 
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NORTE DA ZIMG - FASE 2”, no seguimento da necessidade de estudar alterações a 
introduzir ao projeto inicial, quer ao nível da componente de drenagem pluvial, quer ao nível 
da melhoria das características dos solos de fundação imprescindíveis ao bom desempenho 
de uma estrada. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do disposto 
no artigo 297º, alínea a) e no artigo 365º, alínea b), ambos do Código dos Contratos 
Públicos, no âmbito da empreitada de “AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA 
MARINHA GRANDE (ZIMG) E DE REDE VIÁRIA DA SAÍDA NORTE DA ZIMG - FASE 2”, 
em que é cocontratante a firma “CONTEC - Construção e Engenharia, SA”, delibera 
aprovar a suspensão parcial dos trabalhos, nomeadamente dos trabalhos respeitantes 
ao artigo 5.2.2.3 do Capítulo 5, ao Capítulo 6 - Pavimentações, ao Capítulo 8 - 
Sinalização e equipamentos de segurança e ao Capítulo 12 - Diversos, por um período 
estimado de 60 dias, com efeitos a partir de 16 de outubro de 2019, por 
“impossibilidade temporária de cumprimento do contrato, designadamente em virtude 
de mora do contraente público na entrega ou na disponibilização de meios ou bens 
necessários à respetiva execução” e “necessidade de estudar alterações a introduzir 
ao projeto”. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
9. “Requalificação da EB Guilherme Stephens - Marinha Grande - CP 16/2017” – 
Ratificação da suspensão Parcial dos Trabalhos. 
 
1172 - Presente informação da DQV, com a ref.ª LF-2019/30, de 25 de novembro, que se dá 
por integralmente reproduzida, propondo a ratificação da suspensão parcial da obra de 
“REQUALIFICAÇÃO DA EB GUILHERME STEPHENS - MARINHA GRANDE”. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços, delibera 
ratificar a suspensão parcial dos trabalhos, por um período de 28 dias, nos termos do 
artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do disposto no artigo 297º, 
alínea a), do Código dos Contratos Públicos, no âmbito da empreitada de 
“REQUALIFICAÇÃO DA EB GUILHERME STEPHENS - MARINHA GRANDE”, em que é 
cocontratante a firma “VALEIXA - CONSTRUÇÃO, CIVIL, L.DA”, por “impossibilidade 
temporária de cumprimento do contrato, designadamente em virtude de mora do 
contraente público na entrega ou na disponibilização de meios ou bens necessários à 
respetiva execução”. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
10. “Requalificação/ ampliação da Escola Básica da Moita – CP n.º 05/2018” – 

Aprovação do plano de trabalhos ajustado. 
 
1173 - Presente Plano de Trabalhos ajustado da empreitada de “REQUALIFICAÇÃO/ 
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA MOITA” apresentado pela firma adjudicatária 
“ARLINDO LOPES DIAS, L.DA”. 
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Presente informação técnica com a ref.ª LF-2019/26, datada de 25.11.2019, através da qual 
se propõe a aprovação do plano de trabalhos ajustado, na medida em que este se encontra 
elaborado de acordo com a suspensão dos trabalhos, aprovada em reunião de câmara de 4 
de abril de 2019, e a prorrogação do prazo concedida no seguimento da aprovação de 
trabalhos complementares. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços na 
informação técnica com a ref.ª LF-2019/26, que fica anexa e aqui se dá por 
integralmente reproduzida, e nos termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, e do art. 361º, n.º 3, do Código dos Contratos Públicos, no âmbito 
do contrato de empreitada de “REQUALIFICAÇÃO/ AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 
DA MOITA”, em que é cocontratante a firma “ARLINDO LOPES DIAS, L.DA”, delibera 
aprovar o plano de trabalhos ajustado. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
11. “Requalificação da Rua da Vitória - Concurso Público n.º 13/2018” – Aprovação 
trabalhos a menos. 
 
1174 - Presente informação da DQV, com a ref.ª EM/32/2019, através da qual se propõe a 
aprovação de trabalhos a menos no valor de 15.074,15€ (quinze mil e setenta e quatro euros 
e quinze cêntimos), que acresce IVA à taxa legal em vigor, do contrato inicial (N.º 93/2018), e 
277,00€ (duzentos e setenta e sete euros), que acresce IVA à taxa legal em vigor, do 
contrato adicional N.º 53/2019, perfazendo o total de 15.351,15€ (quinze mil, trezentos e 
cinquenta e um euros e quinze cêntimos), que acresce IVA à taxa legal em vigor, 
correspondente a quantidades de trabalho que não foram utilizadas no âmbito do contrato de 
empreitada de “Requalificação da Rua da Vitória”. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do art. 379º 
do Código dos Contratos Públicos, no âmbito do contrato de empreitada de 
“REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA VITÓRIA”, em que é cocontratante a firma “MATOS & 
NEVES, L.DA”, delibera aprovar trabalhos a menos no valor de 15.351,15€ (quinze mil, 
trezentos e cinquenta e um euros e quinze cêntimos), que acresce IVA à taxa legal em 
vigor. 
 
Esta deliberação foi tomada por e aprovada em minuta. 
 
 
12. “Plano Geral do Sistema de Abastecimento de Água à Freguesia da Marinha 
Grande - PA n.º 43/2018” - Aprovação da Fase III. 
 
1175 - Presente “PLANO GERAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA À FREGUESIA DA 

MARINHA GRANDE - Fase III”, elaborado pela ACIV - Associação para o Desenvolvimento da 
Engenharia Civil, Departamento de Eng.ª Civil da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade de Coimbra. 
 
Presente informação da DQV, com a ref.ª EM/33/2019, propondo a aprovação da terceira e 
última fase do plano, na medida em que os elementos que o compõem respeitam o 
estabelecido no artigo 2º do Caderno de Encargos. 
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Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do disposto 
no artigo 2º do Caderno de Encargos, no âmbito da prestação de serviços para a 
“Elaboração de plano geral do sistema de abastecimento de água da freguesia da 
Marinha Grande”, em que é cocontratante a “ACIV - Associação para o 
Desenvolvimento da Engenharia Civil, Departamento de Eng.ª Civil da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra”, delibera aprovar a “FASE III DO 
PLANO GERAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA À FREGUESIA DA 
MARINHA GRANDE”. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
 
13. Ciclovia entre a Rua dos Carreirinhos e o Estádio Municipal- Concurso público n.º 
36/2019. Deliberação Inicial 
 
Processo retirado da ordem do dia. 
 
 
14. Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 - Troço 1 - Concurso público n.º 
37/2019. Deliberação inicial. 
 

Processo retirado da ordem do dia. 
 

 
 





E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 17:00 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. 

 
 


