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Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, 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; 
• Lara Marques Lino; 
• Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

 
 
A Sr.ª Presidente abriu a reunião pelas 15:00 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
 
A Sr.ª Vereadora Célia Cristina Letra Faustino Guerra não esteve presente, por mot ivos 

pessoais. 
 

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 
 
 

 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 

FINANÇAS E TESOURARIA 

1. 2.ª Alteração Orçamental aos Documentos Previsionais de 2020 – Alteração Permutativa  
2. Pedido de Substituição de quantias retidas na empreitada “BENEFICIAÇÃO DA RUA DO 
REPOUSO – 2.ª FASE” – Concurso Público n.º 04/2018 
3. Autorização prévia da Assembleia Municipal para a assunção de compromissos 
plurianuais no termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 
de fevereiro 
 

APROVISIONAMENTO 

4. PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 11/2020 – AP/DAF – Contratação de cert if icação legal 
das contas do Município da Marinha Grande e respetivo parecer a emitir por auditor ex terno 
para os anos de 2019, 2020 e 2021 – Proposta a remeter à Assembleia Municipal da 
Marinha Grande para efeitos do cumprimento do disposto no art.º 77.º, n.º 1 da Lei n.º 
73/2013 de 3 de Setembro, na sua redação atual. 
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DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

5. Isenção do pagamento de taxas 
6. Autorização para a realização de atividade de carácter desportivo, festivo ou outras que 
possam afetar o trânsito normal das vias públicas - “Desfile de Carnaval” 
 
 
 

 

 

 

 

ORDEM DO DIA 
 

 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

 
1. 2.ª Alteração Orçamental aos Documentos Previsionais de 2020 – Alteração 
Permutativa  
 
116 - Presente proposta da 2.ª Alteração aos Documentos Previsionais de 2020 – Alteração 
Permutativa, acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações:  
 
2.ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2020 no valor de 91.976,70 euros nos 
reforços e de 91.976,70 euros nas anulações. 
 
2.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipais para 2020 no valor de 133.191,00 euros 
nos reforços e de 134.791,00 euros nas anulações. 
 
Considerando que de acordo com a Norma de Contabilidade Pública 26 – Contabil idade e 
Relato Orçamental do Sistema de Normalização Contabilíst ica para as Administrações 
Públicas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, na sua redação atual,  
as “(…) Alterações orçamentais constituem um instrumento de gestão orçamental que 
permite a adequação do orçamento à execução orçamental ocorrendo a despesas 
inadiáveis, não previsíveis ou insuficientemente dotadas, ou receitas imprevistas. As 
alterações orçamentais podem ser modificativas ou permutativas, assumindo a forma de 
inscrição ou reforço, anulação ou diminuição ou crédito especial.  (…)”, sendo que “(…) 
Alteração orçamental permutativa é aquela que procede à alteração da composição do 
orçamento de receita ou de despesa da entidade, mantendo constante o seu montante 
global. (…)”, a Câmara Municipal depois de analisar a proposta apresentada, del ibera 
aprovar a 2.ª Alteração aos Documentos Previsionais de 2020 – Alteração Permutativa, 
nos termos da alínea d), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.         
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2. Pedido de Substituição de quantias retidas na empreitada “BENEFICIAÇÃO DA RUA 
DO REPOUSO – 2.ª FASE” – Concurso Público n.º 04/2018 
 
117 - Presente informação n.º 12SAB/2020 da Área das Finanças e carta do adjudicatário da 
obra em epígrafe, Construções António Leal, S.A., a apresentar, para reforço de caução,  a 
garantia bancária n.º GAR/20300078 de 15/01/2020 no montante de 8.765,82 €, emitida pelo 
Banco BPI, S.A. 
 
A Câmara Municipal apreciou a referida informação e, considerando o teor da mesma, 
delibera, de acordo com o n.º 2 do artigo 353.º do Código dos Contratos Públicos, 
alterado e republicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, 
aceitar a garantia bancária n.º GAR/20300078 de 15 de janeiro de 2020 no montante de 
8.765,82 €, emitida pelo Banco BPI, S.A. e restituir a importância de 8.765,82 € ao 
adjudicatário Construções António Leal, S.A., retida através das guias 1030, 1238 e 
1343/1/2019 e 1361/1/2019. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
3. Autorização prévia da Assembleia Municipal para a assunção de compromissos 
plurianuais no termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 
21 de fevereiro 
 
118 - Presente informação n.º 11SAB/2020 da Divisão Administrativa e Financeira – Área de 
Finanças, relativa ao assunto identificado em epígrafe. 
 
Considerando que os processos indicados na referida informação foram objeto de cabimento 
e compromisso em 2020 por conta das dotações disponíveis nos Documentos Prev isionais 
de 2020, e que possuem o devido enquadramento nos fundos disponíveis apurados. 
 
Considerando o exposto e os motivos invocados em cada situação, 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, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande 
autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais para o ano de 2020 e 
2022 atentos os processos identificados na informação n.º 11SAB/2020 de 07.02.2020, 
atualizada em 18/02/2020, nos Quadros n.º 1 a 3, 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,  com 
efeitos a 31.12.2019. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
APROVISIONAMENTO 

 
4. PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 11/2020 – AP/DAF – Contratação de certificação legal 
das contas do Município da Marinha Grande e respetivo parecer a emitir por auditor 
externo para os anos de 2019, 2020 e 2021 – Proposta a remeter à Assembleia 
Municipal da Marinha Grande para efeitos do cumprimento do disposto no art.º 77.º, n.º 
1 da Lei n.º 73/2013 de 3 de Setembro, na sua redação atual. 
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119 - Presente processo de aquisição nº 11/2020 – AP/DAF, cujo objeto é a contratação da 
“Certificação legal das contas do Município da Marinha Grande e respetivo parecer a emitir 
por auditor externo” para os anos de 2019, 2020 e 2021. 
 
Considerando que por despacho da Sr.ª Presidente da Câmara Municipal, datado de 
11/2/2020, foi determinado o convite às entidades Auren - Aud itores & Assoc iados S. A. , 
NIPC 503373885, Antunes Rodrigues & Associado, SROC, LDA. NIPC 514274620 e APPM - 
Ana Pinto, Pedro Machado, Ilídio Ferreira, SROC & Associados NIPC 508625777. 
 
Considerando o relatório elaborado pelo júri, na sequência de procedimento de consulta 
prévia desencadeado nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 20.º do Código dos Contratos  
Públicos, anexo ao processo. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo e do relatório que o acompanha, 
delibera, nos termos do art.º 77.º, n.º 1 da Lei n.º 73/2013 de 3 de Setembro, na sua 
redação atual, propor à Assembleia Municipal da Marinha Grande a adjudicação da 
contratação da “Certificação legal das contas do Município da Marinha Grande e 
respetivo parecer a emitir por auditor externo” para os anos de 2019,  2020 e 2021 às 
seguintes entidades, por lote: 
 
Lote 1 - à proposta apresentada por Antunes Rodrigues & Associado,  SROC, LDA, cuja 
denominação atual para o mesmo número de contribuinte é Antunes Rodrigues & Cél ia 
Custódio SROC, LDA, NIPC 514274620, pelo valor global de 10.450€ (dez mil, 
quatrocentos e cinquenta euros), que acresce de IVA à taxa legal em vigor, por ser a 
proposta que apresenta o mais baixo preço para o Lote 1. 
 
Lote 2 - à proposta apresentada por APPM - Ana Calado Pinto, Pedro de Campos 
Machado, Ilídio César Ferreira & Associados, SROC NIPC 508625777, pelo valor global de 
20.900 (vinte mil e novecentos euros), que acresce de IVA à taxa legal  em vigor, por 
ser a proposta que apresenta o mais baixo preço para o Lote 2.  

 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 2 abstenções dos Srs.  
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro. 
 
Os Srs. Vereadores do MpM abstiveram-se e referiram o seguinte: 
“O MpM absteve-se por considerar que esta foi uma opção legítima da senhora pres idente, 
não parte de uma decisão ou proposta nossa.” 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

 

5. Isenção do pagamento de taxas 
 
120 - A Sra. Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
A Sociedade Instrutiva e Recreativa 1º Dezembro – Pero Neto, solicitou à Câmara 
Municipal a isenção do pagamento das taxas municipais, para a realização da at ividade a 
seguir elencada: 
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-Licença especial de ruído para a realização de um “Baile de Carnaval” no dia 24 de fevereiro 
de 2020; 

 
Presente a informação nº 11/CS de 18 de fevereiro de 2020, fundamentada de facto e de 
direito nos termos do nº 6 do artigo 14º do Regulamento de Taxas do Município da Marinha 
Grande. 
 
A Câmara Municipal, nos termos da alínea a) e b) do nº 3 do artigo 14.º do Regulamento e 
Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande, pode isentar as Juntas de Freguesia, as  
associações de bombeiros, as fundações, as associações culturais, desportivas e recreativas 
legalmente constituídas, fábricas da igreja, agrupamentos de escolas e associações de pais 
e encarregados de educação legalmente constituídas e sem fins lucrativos,  com sede no 
concelho da Marinha Grande, do pagamento das taxas previstas no citado Regulamento. 
 
Assim, ao abrigo da competência prevista na alínea a) e b) do nº 3 e n.º 6 do artigo 14.º 
do Regulamento de Taxas do Município da Marinha Grande, a Câmara Municipal 
delibera, relativamente à atividade identificada, isentar a Sociedade Instrutiva e 
Recreativa 1º Dezembro – Pero Neto do pagamento da taxa devida pela emissão da 
licença especial de ruído. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
6. Autorização para a realização de atividade de carácter desportivo, festivo ou outras 
que possam afetar o trânsito normal das vias públicas - “Desfile de Carnaval” 
 
121 - A Sra. Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Através da E/1688/2020, a APEP – Associação de Pais e Encarregados de Educação da 
Escola EB1 e Jardim de Infância do Pilado, solicitou a isenção das taxas para realização de 
atividade de carácter desportivo, festivo ou outras que possam afetar o trânsito normal das 
vias públicas, ao abrigo do disposto no artigo 14.º, n.º 3, alínea b), do Regulamento de Taxas 
do Município da Marinha Grande, em vigor no Município da Marinha Grande. 
 
Considerando que a iniciativa se realiza no dia 21 de fevereiro de 2020, durante a manhã;  
Considerando que a câmara se reúne extraordinariamente no dia 21 de fevereiro, às 14:30h, 
após a realização do evento;  
Considerando que a câmara só reúne ordinariamente no dia 26 de fevereiro de 2020;  
Considerando que é um evento que pretende comemorar o carnaval que é uma tradição para 
todas as crianças do concelho; 
Considerando que até à data e hora do evento não foi possível reunir extraordinariamente a 
Câmara; 
Considerando a faculdade prevista no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na redação atual, a Sr.ª Presidente proferiu despacho de deferimento, 
relativamente à isenção do pagamento das taxas, ficando este ato sujeito a rat if icação na 
primeira reunião realizada após a sua prática.  
 
Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, nos termos do disposto no artigo 35º, 
n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o despacho da Presidente da 
Câmara, datado de 18 de fevereiro de 2020, respeitante à isenção das taxas pela 
emissão da autorização para realização de atividade de carácter desportivo, festivo ou 
outras que possam afetar o trânsito normal das vias públicas, requerido pela APEP –  
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Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB1 e Jardim de Infância 
do Pilado, para realização de um Desfile de Carnaval. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

 
 

 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 15:40 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. 

 

 


