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Aos seis dias do mês de abril de dois mil e vinte, via Skype, reuniu 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; 

• Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 

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

relacionada.  
    

Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na votação 
dos assuntos objeto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na deliberação se 
mencione expressamente a causa do impedimento. 

 
 

 
  

 
 

 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Intervenção dos membros do executivo 
 
 
 
 

ORDEM DO DIA 
 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 

1. Aprovação da ata n.º 35, da reunião ordinária do dia 09 de dezembro de 2019 
2. Aprovação da ata n.º 36, da reunião extraordinária do dia 12 de dezembro de 2019 
3. Aprovação da ata n.º 37, da reunião extraordinária convocada para o dia 13 de dezembro 
de 2019 
4. Aprovação da ata n.º 38, da reunião ordinária do dia 27 de dezembro de 2019 
 
 
GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO E AO EMPREENDEDORISMO 

5. Requerimento da Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais SA – Pedido de 
autorização para utilização duradoura de instalações do Centro Empresarial da Marinha 
Grande – Invalidade da deliberação de 23-03-2020 – Anulação administrativa  
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6. Requerimento da Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais SA – Pedido de 
autorização para utilização duradoura de instalações do Centro Empresarial da Marinha 
Grande  
 

 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

7. Req.º nº 248/20, datado de 12/02/2020 - Proc.º n.º 83/18, datado de 07/03/2018 - Márcio 
Leandro Franco Lavos e Cindya de Sousa Duarte  
8. Req.º nº 421/20, datado de 26/03/2020 - Proc.º n.º 460/19, datado de 23/12/2019 - Santos 
Barosa - Vidros, S.A. 
9. Req.º nº 358/20, datado de 04/03/2020 - Proc.º n.º 461/19, datado de 23/12/2019 - Santos 
Barosa - Vidros, S.A. 
10. Req.º nº 372/20, datado de 09/03/2020- Proc.º n.º 460/19, datado de 23/12/2019 - Santos 
Barosa – Vidros, S.A.  
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

11. “Rede de saneamento águas residuais domésticas da Amieira e Charneca da Amieira - 
Fase 1 - CP N.º 12/2019” – Aprovação de trabalhos a menos. 
12. “Rede de saneamento águas residuais domésticas da Amieira e Charneca da Amieira - 
Fase 2 – CP N.º 13/2019” – Aprovação do plano de trabalhos. 
13. “Rede de saneamento de águas residuais domésticas de Picassinos, Pedrulheira e 
Tojeira - Fase 3 - CP N.º 16/2019” – Aprovação de trabalhos a menos. 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

14. Empreitada de: Centro Escolar da Várzea- Requalificação e Ampliação da atual Escola 
Básica e Jardim de Infância da Várzea- Concurso público n.º 02/2019. Não adjudicação  
15. Empreitada de: Ciclovia entre a rua dos Carreirinhos e o Estádio Municipal - Concurso 
público n.º 01/2020. Não adjudicação  
16. Reabilitação da Rede Viária na Freguesia de Marinha Grande- Concurso público n.º 
34/2019 Adjudicação 
17. Alteração do Traçado da Rua da SOPREM - Concurso público n.º 06/2020 - Adjudicação  
18. Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e rede viária da saída norte - 
Marinha Grande. Cedência de 25,00m² de terreno da Imobiliária Alves Rocha, SA  
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

19. Resumo de Tesouraria do dia 31 de março de 2020 

20. 5.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

 
A Sr.ª Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram intenção de intervir. 
 
 
Antes do início do período de antes da ordem do dia, a Sr.ª Vereadora Alexandra 
Dengucho pediu à Sr.ª Presidente que faça um resumo da situação das medidas que, no 
âmbito do COVID-19, estão a ser aplicadas e do que se prevê, para que não esteja cada um 
dos Vereadores a colocar questões e a fazer propostas. 
Pediu também à Sr.ª Vereadora Célia que indique o que se vai fazer em relação às 
comemorações do 25 de Abril. 
 
A Sr.ª Presidente disse que não estava a pensar fazer deste modo, uma vez que tinham 
combinado fazer uma reunião a seguir a esta reunião de Câmara. 
As medidas a aprovar já o foram, está-se a dar sequência a elas e a acompanhar tudo o que 
se passa no concelho, e é por isso que hoje vem á reunião uma modificação ao orçamento, 
para incluir a verba para fazer testes nos lares. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que também pediu isto para a população 
saber o que está a ser feito e também porque queria saber se há mais medidas. 
 
A Sr.ª Presidente disse que não, são as 21 medidas que já aprovaram e não há nada de 
novo.  
Informou que desde o dia 02 de março que foi criado um grupo de trabalho na Câmara para 
aplicação de medidas e tem reunido com todas as forças de segurança, Proteção Civil e com 
quem tem responsabilidades no concelho na área da saúde. 
Na Área Dedicada ao Covid (ADC) no Centro de Saúde, também está a ser feito o 
atendimento à população para recolha de testes e encaminhamento para os laboratórios. 
Também na Escola Guilherme Stephens há uma área para doentes infetados e também a 
Proteção Civil está a distribuir materiais de proteção e higiene pelos lares. 
Ninguém pode sair do concelho, é norma geral. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho perguntou quantas vezes a Comissão Municipal de 
Segurança reuniu e se há atas. 
 
A Sr.ª Presidente informou que desde o dia 06 de março que a Comissão Municipal de 
Proteção Civil começou a reunir. 
No dia 03 de março houve uma reunião com todos os representantes para falar sobre a 
situação do concelho e para criar uma sub-comissão para acompanhamento do Covid-19 no 
concelho, e que é constituída pela Presidente da Câmara Municipal, Proteção Civil, forças de 
segurança, Capitania do Porto da Nazaré, representantes da saúde e da segurança social. 
Esta proposta foi aprovada por todos, para tornar a atividade mais célere. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho perguntou se o Plano de Contingência já foi 
aprovado. 
 
A Sr.ª Presidente informou que foi aprovado dia 09 de março, depois de validado pelo 
Comandante Distrital da Proteção Civil e pela Delegada de Saúde. Ele não foi ainda 
acionado porque só o é se houver mortes no concelho, que felizmente ainda não houve, ou 
se houver casos provenientes de vários contágios. 
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A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho perguntou onde se pode consultar. 
 
A Sr.ª Presidente disse que o pode enviar. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra questionou ainda que apoio concreto está a ser dado aos 
bombeiros. 
 
A Sr.ª Presidente disse que lhes estão a ser proporcionados os materiais de que têm 
necessidade, e apoio nas dificuldades de funcionamento, como seja fornecerem-lhe também 
a indicação, para além da PSP e da GNR, de quais as pessoas que têm Covi-19, para além 
do apoio já aprovado. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra informou o seguinte: 
 

• Estão a ser servidas, em take away, 95 refeições escolares a crianças; 

• 12 refeições por dia aos profissionais de saúde a trabalhar; 

• Há 45 voluntários inscritos; 

• A linha solidária já recebeu 26 pedidos, já resolvidos, e há também pedidos de 
esclarecimentos; 

• Há 18 idosos a quem estão a ser fornecidas refeições no fim de semana; 

• Vai ser emitida uma referência Multibanco para pagamento das rendas da habitação 
social; 

• Regulamentos – o da atividade federada foi publicado dia 3 de abril, e hoje foi 
publicado o da cultura e desporto. 

• 25 de Abril – foi tudo cancelado, mas agora pensou-se fazer alguma coisa. Está a 
ser pensado colocar no Facebook o discurso da Presidente da Câmara e a gravação 
do Hino Nacional, por um artista local, e a Grândola Vila Morena. O espetáculo 
contratado passa para o ano seguinte. Está-se a tentar fechar um contrato com um 
artista nacional para passar na noite do 25 de Abril. 

 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro cumprimentou todos os membros do executivo e 
quem assiste a esta reunião, e referiu o seguinte: 
 

• Processo do Covid-19 – quer a estatística. Há pouco a Sr.ª Presidente enviou-lhe 
esta informação, que pretende receber atualizada. Esta informação também é 
importante para a população, e por isso o Município deve partilhá-la, à semelhança 
do que estão a fazer outros Municípios. 
Há pouco, na sua informação, a Sr.ª Presidente falou de algumas coisas que não 
são exatamente iguais ao que aprovaram. 

• Questionou porque não foram publicados todos os regulamentos, uma vez que falta 
o do apoio às instituições sociais. 

• Em relação ao Covid-19, parece-lhe que a situação não acalmou, talvez tenha 
acalmado nas ações para o município. 
As pessoas estão a ser responsáveis, e isso reflete-se, e deve continuar a ser assim. 
A informação com os dados concelhios deve ser pública, é do interesse público, até 
em termos históricos. 

• A Sr.ª Vereadora Alexandra perguntou sobre a Comissão Municipal de Segurança e 
não sobre a Comissão Municipal de Proteção Civil. Também gostaria de ter acesso 
às decisões da Comissão Municipal de Proteção Civil. 
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A Sr.ª Presidente informou que o Plano de Contingência é de caráter reservado a quem a 
ele diz respeito, não é público. 
Seguidamente pediu à Sr.ª Vereadora Ana Monteiro para dizer quais as questões que quer 
ver esclarecidas sobre novas medidas.  
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu que se tinha decidido um espaço de 
acolhimento no PME e pavilhão Albino Paulo, e acabou por ir para outro local. 
O Plano de Contingência de várias entidades (que enumerou), são documentos públicos, daí 
que não perceba porque é que o nosso não pode ser. 
Este plano deve conter todas as ações a tomar em caso de contingência, e isso é do 
interesse público. Se há matéria reservada, então deverá constar de documento anexo. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho referiu que foi pesquisar, e, por exemplo, o de 
Pombal é público, daí não perceber porque é que o da Marinha Grande é secreto. No 
entanto julga que os Vereadores devem estar incluídos no número reservado de pessoas, 
razão pela qual pediu à Sr.ª Presidente para lhe enviar. 
 
A Sr.ª Presidente esclareceu que o Plano de Operações Municipais é que é reservado, e 
que o Plano de Contingência é público e já foi divulgado, mas vai enviá-lo a todos.  
 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira cumprimentou todos os membros do executivo e quem 
assiste a esta reunião, e referiu que muitas das suas dúvidas já foram questionadas 
pelas Srs.ªs Vereadoras Ana e Alexandra, mas gostaria de dizer o seguinte: 
 

• Desde a última reunião extraordinária do dia 27 de março que não voltou a falar com 
a Sr.ª Presidente, e daí disponibilizar-se para colaborar no que ela precisar. 

• A informação chega de forma pouco pessoal e não atualizada. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino cumprimentou todos os membros do executivo e quem 
assiste a esta reunião, e referiu o seguinte: 
 

• Não está publicado no site qualquer Plano de Contingência, só uma linha a dizer que 
vai ser preparado. 

 

Nesta altura foi interrompida pela Sr.ª Vereadora Alexandra, que chamou a atenção para o 
facto de que antes da utilização dos 8 minutos destinados a cada uma das intervenções, 
devem ser colocadas as questões sobre o Covid e só depois passar ao período de antes da 
ordem do dia. 
 

A Sr.ª Presidente concordou, e antes de dar novamente a palavra à Sr.ª Vereadora Lara 
Lino, esclareceu o seguinte: 

• O espaço de acolhimento foi mudado porque se verificou que havia um espaço mais 
adequado do que o pavilhão e que ficou disponível, o Diretor do Agrupamento 
concordou, está perto do Centro de Saúde, tem cozinha bem equipada, balneários, 
WC, daí ter mais condições do que o PME.  
Este foi o espaço de acolhimento na Marinha Grande. Se for necessário criar-se-á na 
Vieira. 
 

A Sr.ª Vereadora Lara Lino perguntou se, neste seguimento, se pode assumir que a 
escola já não abre este ano letivo. 
 

A Sr.ª Presidente referiu que tudo pode vir a mudar, se houver necessidade. 
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A Sr.ª Vereadora Lara Lino prosseguiu com as seguintes questões: 
 

• Porque é que as sepulturas continuam abertas? Já se conseguiu falar com a 
empresa? Como está a situação? 

• Mercados municipais – já se pode continuar com os mercados abertos? Quais as 
medidas para escoamento dos produtos? 

• Festas da Cidade – qual a data prevista? 

• Em abril fazem-se as matrículas para o ano seguinte e são feitas pelas escolas. 
Quando vão ser feitas, onde e em que prazo? 

• 25 de Abril – as Vereadoras da CDU continuam a considerar extremamente 
importante comemorar esta data, e por isso têm propostas: 

→ Cantar a Grândola às janelas, e por isso pede que a CMMG se junte à iniciativa; 

→ Que se peça às escolas versos e desenhos e que sejam divulgados; 

→ Decoração da Câmara, na medida do possível; 

→ Passagem de música; 

→ Concertos – registou com agrado a sugestão da Sr.ª Vereadora Célia, e porque 
não juntar mais artistas e fazer um espetáculo para toda a população? 

→ Que a Câmara promova, com os seus serviços e coletividades, o desporto para 
todos on-line, o que também podia ser uma sugestão para as férias da Páscoa e 
para o período de contingência. 

 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho cumprimentou todos os membros do executivo 
e quem assiste a esta reunião, e referiu o seguinte: 
 

• Quer deixar o seu reconhecimento a todos os profissionais das diversas áreas que 
estão no terreno. 

• Também quer deixar uma palavra de reconhecimento para a nossa população, que 
se tem mantido em casa e cumprido as normas. 

• Ouviu as explicações da Sr.ª Presidente sobre as medidas, aprovadas por todo o 
executivo, e daí querer também agradecer a todos os colegas Vereadores, que 
colaboraram com as suas sugestões para que saíssem as medidas. Foi um trabalho 
coletivo que quer enaltecer e que resultou das reuniões que fizeram. 

• Também perguntou à Sr.ª Presidente se havia outras medidas para além das 21, e 
como não há quer sugerir outras: 

→ Criação do centro drive thru para fazer testes, porque está provado que quanto 
mais se testar melhor se combate. 

→ Máscaras – apesar de inicialmente ser desaconselhado, está agora a concluir-se 
o contrário, e a nossa Câmara poderia adotar a distribuição de máscaras à 
população, de uma forma a ser estudada. Estão provados os resultados 
positivos da sua utilização na propagação do vírus. 

→ Maior apoio aos Bombeiros por parte da Câmara. 
 

• Mercado – a Vereadora Lara Lino já falou. 

• 25 de Abril – a Vereadora Lara também já falou. Achou muito pobre o que a Câmara 
quer fazer, e por isso agradece que tenham em linha de conta as sugestões da CDU. 

• Sabe que o nosso pintor Gameiro está a fazer um quadro alusivo à pandemia, pelo 
que sugeria que a Câmara o adquirisse e a sua receita revertesse para uma 
instituição, tal como já o tinha feito em relação aos incêndios. 
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• SCM – tem de se resolver a questão, tal como se tinha previsto fazer. Não sabe o 
que falhou para que o assunto ainda não esteja resolvido, até porque se tinham 
comprometido em implementar a solução encontrada. Pede à Sr.ª Presidente que se 
cumpra a palavra dada ao SCM. 

• Recebeu, como os outros Vereadores, um e-mail com um abaixo-assinado dos 
moradores das Trutas, sobre o saneamento, a que têm direito. 

 
 

O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu que está com dificuldades na ligação, mas mesmo 
assim disse que, não querendo ser alarmista, quer encontrar soluções, para o que deixa a 
sua disponibilidade, e pede que seja posto em prática aquilo que é aprovado aqui na 
Câmara. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu o seguinte: 
 

• Só quer saber o ponto de situação da atribuição dos apoios aprovados e das 
medidas; 

• Entende que é de investir na sugestão da Vereadora Alexandra sobre o drive thru e 
nos testes; 

• Deixa também a sua disponibilidade para aquilo que a Sr.ª Presidente considere 
mais ajustado. 

 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano respondeu às questões colocadas e prestou as 
seguintes informações: 
 

• Cemitérios e sepulturas – não foi possível avançar com soluções novas. Continua a 
haver confusão sobre quem monta as campas, mas espera ter novidades sobre este 
assunto durante esta semana. 

• Saneamento das Trutas – na última reunião realizada no edifício foi colocada esta 
questão por 3 moradores, que questionavam porque são eles os últimos a ter 
saneamento. A verdade é que alguém terá de ser o último.  
O projeto da água já foi aprovado, só falta mesmo o do saneamento, que poderá ser 
mais demorado do que o previsto, mas queria ter o saneamento no terreno no final 
do ano. 

• Disse ainda que quer dar conta dos reflexos da pandemia no terreno das obras: 

→ Alguns projetos, que enunciou, ainda foram concluídos pelas empresas; 

→ Algumas obras pararam (Cine Teatro Actor Álvaro, pavimentações, 
multidesportivo, fase 1 da Amieira e Centro de Saúde, até por causa do acesso 
dos doentes do Covid, apesar de a empresa estar disponível para continuar); 

→ Decorre o saneamento de Picassinos, fase 2 e a Zona Industrial; 

→ Biblioteca, Blocos L e M e outros estão a decorrer normalmente os respetivos 
concursos; 

→ Revisão do PDM – continua a decorrer em teletrabalho. 

→ Piscina – conversou-se há uns tempos sobre o projeto. Na sexta-feira houve 
uma reunião com o desportivo Náutico, que deu ideias interessantes, que irá 
partilhar com todos. 

→ Apesar da situação vai-se tentando manter alguma normalidade e as obras vão 
decorrendo. 
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A Sr.ª Vereadora Célia Guerra respondeu o seguinte: 
 

• Festas da Cidade – vai deixar para o fim. 

• Matrículas – é da competência dos Agrupamentos e não da Câmara. 

• Sobre a afirmação de que as suas propostas do 25 de Abril são pobres relativamente 
às da CDU: 

→ Cantar a Grândola à janela – propôs envolver a adaptação do projeto inicial para 
on-line; 

→ Marinha fica em casa – este concerto on-line está a ser pensado e com 
remuneração. 

→ O que é novo é a participação dos alunos com versos e desenhos. Por isso não 
vê qual a pobreza das suas propostas. 

• SCM – havia necessidade de plurianualidade da Assembleia Municipal, e logo que 
seja possível vai-se avançar. Já falou isso com o clube. Também foi falado adquirir 2 
eventos, um em abril, que talvez não seja possível, e outro em outubro, que talvez já 
seja viável. Tudo isto foi falado com o clube. 

• Festas da Cidade – a discussão colocada às coletividades foi o primeiro e o segundo 
fim de semana de setembro, tendo em conta a disponibilidade dos artistas que foram 
pensados.  
Onze associações querem o primeiro fim de semana de setembro, 12 associações 
querem o segundo fim de semana de setembro, 3 querem em agosto, e para 4 
associações tanto faz. 
Todos querem fazer as Festas, porque financeiramente são importantes para as 
coletividades, pelo que põe em cima da mesa e à discussão de todos estes dois fins 
de semana. 

 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino pediu a palavra, para dizer que as suas propostas para o 25 de 
Abril não são iguais às da Sr.ª Vereadora Célia Guerra. 

• Cantar a Grândola à janela não é igual ao que a Sr.ª Vereadora disse; 

• Propôs a decoração da Câmara; 

• Propôs iniciativas da Câmara em colaboração com as coletividades; 

• Só nos concertos on-line é que as propostas são iguais. 
 
 
A Sr.ª Presidente referiu o seguinte: 
 

• Os Srs. Vereadores já têm o Plano de Contingência, que está publicado no site da 
CMMG. 

• Agradeceu as propostas sobre o 25 de Abril, e vai ver o que se pode pôr em prática. 

• Das 21 medidas adotadas algumas foram logo implementadas em 09 de março. As 
que foram consensualizadas por todos estão a ser adotadas. Hoje vai ser colocada 
verba em orçamento para a ação social, como ficou acordado. 
Em relação a fazer testes a toda a população, tem de se ver e ter em atenção que 
ficaria em mais de 5 milhões de euros. 
As máscaras e as viseiras estão a ser atribuídas a quem está a dar apoio à 
população. Também foram adquiridas 40.000 máscaras no âmbito da CIMRL, mas 
são descartáveis. 
Com as dificuldades de aquisição não lhe parece fácil distribuir máscaras a toda a 
população. 
Também já foi adquirido e distribuído material de proteção para os bombeiros. A 
Câmara está frequentemente em contacto direto com as corporações do concelho. 
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• SCM – a Sr.ª Vereadora já respondeu. Depende de uma revisão e de uma reunião 
da Assembleia Municipal, e vai-se trabalhar nesse sentido para resolver a situação o 
mais rápido possível. 

• Saneamento das Trutas - o Sr. Vereador já respondeu. 

• Agradeceu a disponibilidade dos Srs. Vereadores. 

• Referiu que vai fazer um apanhado sobre o ponto de situação na aquisição de todos 
os materiais, que já estão a ser adquiridos e distribuídos. 

• Por último, disse que quer deixar todos tranquilos pois estão a trabalhar no sentido 
de pôr em prática tudo aquilo que foi aprovado. 

 
 

 

 
 

Terminado o período de antes da ordem do dia, a Sr.ª Presidente interrompeu a reunião, para 
um breve intervalo, que decorreu das 16:40 horas às 17:07 horas.  

 
 

 

 

 
 

ORDEM DO DIA 
 

 

 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 
 
 

1. Aprovação da ata n.º 35, da reunião ordinária do dia 09 de dezembro de 2019 
 
223 - Presente a ata n.º 35, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 09 de 
dezembro de 2019, cuja leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída. 
 
A Câmara delibera, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a sua redação final. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 6 votos a favor e 1 abstenção da Sr.ª 
Vereadora Lara Lino, por não ter estado presente na reunião. 
 
 
2. Aprovação da ata n.º 36, da reunião extraordinária do dia 12 de dezembro de 2019 
 
224 - Presente a ata n.º 36, da reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada no dia 
12 de dezembro de 2019, cuja leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída. 
 
A Câmara delibera, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a sua redação final. 
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Esta deliberação foi tomada por maioria, com 6 votos a favor e 1 abstenção da Sr.ª 
Vereadora Lara Lino, por não ter estado presente na reunião. 
 
 

3. Aprovação da ata n.º 37, da reunião extraordinária convocada para o dia 13 de 
dezembro de 2019 
 
225 - Presente a ata n.º 37, da reunião extraordinária da Câmara Municipal convocada para 
o dia 13 de dezembro de 2019, cuja leitura foi dispensada por ter sido previamente 
distribuída. 
 
A Câmara delibera, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a sua redação final. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 6 votos a favor e 1 abstenção da Sr.ª 
Vereadora Lara Lino, por não ter estado presente na reunião. 
 
 

4. Aprovação da ata n.º 38, da reunião ordinária do dia 27 de dezembro de 2019 
 
226 - Presente a ata n.º 38, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 27 de 
dezembro de 2019, cuja leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída. 
 
A Câmara delibera, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a sua redação final. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 6 votos a favor e 1 abstenção da Sr.ª 
Vereadora Lara Lino, por não ter estado presente na reunião. 
 
 
 
GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO E AO EMPREENDEDORISMO 

 
 
5. Requerimento da Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais SA – Pedido de 
autorização para utilização duradoura de instalações do Centro Empresarial da 
Marinha Grande – Invalidade da deliberação de 23-03-2020 – Anulação administrativa  
 
227 - Presente deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião do passado dia 23-03-
2020, pela qual foi concedida à sociedade Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais SA, 
com o NIPC 502544180, com sede na Avª. D. João II, Lote 1.04.01, 8º Piso, Parque das 
Nações, 1998-017, Lisboa, autorização de utilização da “Fração D” do Centro Empresarial da 
Marinha Grande, pelo prazo de 3 anos, com possibilidade de renovação anual e sucessiva, 
para instalação de um escritório de apoio à sua atividade comercial direcionada às 
empresas.  
 
Presente informação jurídica I/664/2020, e 01-04-2020, que revela e evidencia os 
fundamentos da invalidade daquela deliberação, na medida em que aplicou normas 
regulamentares do Regulamento de Utilização do Centro Empresarial da Marinha Grande 
que, à data da mesma, não se apresentava, ainda, válido e eficaz, por falta de publicação em 
Diário da República, e propõe a anulação administrativa da mesma.  
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A Câmara Municipal apreciou e concordando, na íntegra, com a informação jurídica n.º 
I/664/2020, de 01-04-2020, que aqui se dá por integralmente reproduzida delibera, nos 
termos e ao abrigo do previsto nos artigos 163.º, nºs. 1 e 2, 165.º, n.º 2, 168.º, n.º 1 e 
169.º, nºs. 1 e 3, 170.º, n.º 1 e 171.º, nºs. 1 e 3, todos do CPA-Código do Procedimento 
Administrativo, anular a deliberação tomada na passada reunião do dia 23 de março de 
2020, com efeitos à data da mesma, pela qual foi concedida autorização à Vodafone 
Portugal – Comunicações Pessoais, S.A., para utilização da “Fração D”, do Centro 
Empresarial da Marinha Grande, com fundamento na invalidade da mesma decorrente 
da falta de eficácia das normas regulamentares que a justificaram e que só foram 
publicadas em Diário da República do dia 25-03-2020.  
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
6. Requerimento da Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais SA – Pedido de 
autorização para utilização duradoura de instalações do Centro Empresarial da 
Marinha Grande  
 
228 - Presente novo requerimento da sociedade Vodafone Portugal – Comunicações 
Pessoais SA, com o NIPC 502544180, com sede na Avª. D. João II, Lote 1.04.01, 8º Piso, 
Parque das Nações, 1998-017, Lisboa, com registo de entrada E/3381/2020, solicitando a 
concessão de autorização de utilização da “Fração D”, com uma área de 32,70mts2, do 
Centro Empresarial da Marinha Grande, pelo prazo de 3 anos, com possibilidade de 
renovação anual e sucessiva, para instalação de um escritório de apoio à sua atividade 
comercial direcionada às empresas.  
 
Presente informação nº I/663/2020, datada de 01/04/2020, do GAEE-Gabinete de Apoio ao 
Empresário e Empreendedorismo da autarquia, que apreciou e enquadrou o pedido nas 
normas regulamentares ínsitas no Regulamento de Utilização do Centro Empresarial da 
Marinha Grande, aprovado pela Assembleia Municipal em sua sessão de 28-02-2020 e 
publicado em Diário da República de 25 de março de 2020, ora em vigor, e que propõe o seu 
deferimento.  
 
A Câmara Municipal, na sequência da deliberação anterior tomada nesta mesma 
reunião, que anulou a deliberação que havia sido tomada em reunião de 23-03-2020, 
apreciou e concordando, na íntegra, com a informação técnica n.º I/663/2020, do GAEE, 
que aqui se dá por integralmente reproduzida e que fica anexa à ata, e no uso da 
competência conferida pelo n.º 5 do art.º 11.º do Regulamento de Utilização do Centro 
Empresarial da Marinha Grande, adiante designado apenas por RUCE, delibera 
conceder à sociedade Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A., titular do 
NIPC 502544180, com sede na Avª D. João II, Lote 1.04.01, 8º Piso, Parque das Nações, 
1998-017, Lisboa, autorização para a utilização da “Fração D” com uma área de 
32,70mts2, do Centro Empresarial da Marinha Grande, para nela instalar um escritório 
de apoio à sua atividade comercial, particularmente, junto das empresas, nas 
seguintes condições previstas no citado Regulamento Municipal:  
 
Primeira - A utilização tem caráter duradouro, vigora pelo período inicial de três anos e 
é suscetível de prorrogação, anual e sucessiva, salvo pedido de cessação da 
requerente ou revogação pelo Município;  
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Segunda – A requerente deve informar, por escrito, com a antecedência mínima de 
oito dias úteis, a data em que pretende iniciar a utilização, devendo esta ocorrer no 
prazo máximo de 60 dias contados da data de notificação deste ato autorizativo.  
 
Terceira – O pagamento da taxa devida pela utilização do espaço, prevista no art.º 33.º, 
n.º 3, ”Utilização de Imóveis Municipais e Sob Gestão Municipal – Para Fins 
Comerciais” da Tabela de Taxas Municipais no valor de 9,70€/dia e 3.540,50€/ano, deve 
efetuar-se anualmente, nas seguintes condições: a primeira anualidade, no valor de 
3.540,50€, deve ser paga no prazo máximo de 15 dias a contar da data do recebimento 
da notificação desta deliberação e as restantes, de igual valor, nos 15 dias 
imediatamente anteriores ao termo do prazo da respetiva anualidade.  
 
Quarta – A requerente comparticipa nas despesas de funcionamento e manutenção 
geral do edifício, em função da respetiva área de ocupação (permilagem), nos termos 
do previsto no art.º 14.º do RUCE.  
 
Quinta - Esta autorização pode cessar, a todo o tempo, por pedido fundamentado da 
requerente, apresentado com a antecedência mínima de 60 dias relativamente à data 
da cessação pretendida.  
 
Sexta – A Câmara Municipal pode revogar esta autorização de utilização, por razões de 
interesse público, devidamente justificadas, ou por incumprimento de disposições do 
RUCE, fixando o prazo da consequente desocupação do espaço.  
 
Sétima – A revogação da autorização de utilização produz efeitos a contar da data da 
respetiva notificação à requerente, efetuada por carta registada com aviso de receção.  
 
Oitava – O incumprimento do prazo de desocupação do espaço confere o Município o 
direito de promover a mesma e de considerar abandonados, a seu favor, os bens 
móveis nele existentes se, após o decurso do prazo de 30 dias da tomada de posse da 
fração, não forem reclamados junto do GAEE.  
 
Nona – Esta autorização de utilização é intransmissível a terceiros, sob quaisquer 
formas jurídicas.  
 
Décima – A Câmara Municipal não é responsável, em qualquer circunstância, pelo 
cumprimento de obrigações fiscais, laborais, sociais, comerciais, financeiras ou 
outras, que constituam encargos assumidos pela requerente, perante fornecedores, 
colaboradores ou entidades terceiras.  
 
Décima Primeira – Em tudo o omisso na presente deliberação, designadamente em 
matéria de direitos, deveres, obrigações, proibições e onerações, são aplicáveis os 
respetivos preceitos do RUCE.  
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 
GESTÃO URBANÍSTICA 
 
 

7. Req.º nº 248/20, datado de 12/02/2020 - Proc.º n.º 83/18, datado de 07/03/2018 - 
Márcio Leandro Franco Lavos e Cindya de Sousa Duarte  
 
229 - Presente requerimento n.º 248/20, datado de 2020/02/12, constante do processo 
camarário n.º 83/18, subscrito por Márcio Leandro Franco Lavos, com o NIF 227485130 e 
por Cindya de Sousa Duarte, com o NIF 254564968, ambos residentes em rua da Agroeira, 
n.º 52, freguesia e concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento das 
alterações ao licenciamento da obra de “Construção de uma moradia unifamiliar e muros de 
vedação”, a incidir sobre um prédio rústico, sito em rua da Agroeira, lugar de Amieira, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Marinha sob o número 16533 e inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Marinha 
Grande sob o artigo número 11246, para a qual foi emitido o Alvará de Obras de Construção 
n.º 10/19, datado de 2019/01/15, com termo em 2021/01/14.  
Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2020/03/20, referente ao projeto de 
alterações apresentado.  
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu 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 
“Construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação”, incidente sobre um 
prédio rústico, sito em rua da Agroeira, lugar de Amieira, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha sob o 
número 16533 e inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Marinha Grande sob 
o artigo número 11246, pelo facto das alterações requeridas se enquadrarem no n.º 3 
do art. 83.º do referido regime jurídico.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
8. Req.º nº 421/20, datado de 26/03/2020 - Proc.º n.º 460/19, datado de 23/12/2019 - 
Santos Barosa - Vidros, S.A. 
 
230 - Presente pedido com os registos n.º 2121/19, 91/20, 218/20, 357/20, 372/20 e 421/20, 
datado respetivamente de 23/12/2019, 17/01/2020, 6/02/2020, 4/03/2020, 9/03/2020 e 
26/03/2020, relativo à construção de edifício destinado a centro logístico e muros de 
vedação, no terreno constituído pelos prédios registados na Conservatória do Registo Predial 
da Marinha Grande sob os n.º 2048, 4025, 6801, 15292, 16560 e 407, inscritos na matriz 
predial urbana respetivamente sob os artigos n.º 19343, 14886, 12876, 17851, 4539 e 9780, 
e pelos prédios registados na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob os 
n.º 15954, 6040, 6278, 16510, 16561 e 17015, inscritos na matriz predial rústica 
respetivamente sob os artigos n.º 2664, 2582, 2580, 2581, 2579 e 10054, todos da freguesia 
e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 460/19, 
com data de entrada de 23/12/2019, apresentado por SANTOS BAROSA - VIDROS, S.A., 
com o NIPC 500241104, com sede na R Santos Barosa, freguesia e concelho da Marinha 
Grande, a solicitar o seu licenciamento;  
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Presentes pareceres favoráveis da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), datado de 
02/02/2020, do Instituto da Mobilidade e Transportes, IP, datado de 17/10/2019, referindo 
terem a CP e a Infraestruturas de Portugal emitido pareceres favoráveis, e da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), datado de 25/03/2020.  
Presente informação técnica, datada de 27/03/2020, que atesta encontrar-se o processo em 
condições de ser deferido.  
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera:  
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o pedido de licenciamento relativo à 
construção de edifício destinado a centro logístico e muros de vedação, no terreno 
constituído pelos prédios registados na Conservatória do Registo Predial da Marinha 
Grande sob os n.º 2048, 4025, 6801, 15292, 16560 e 407, inscritos na matriz predial 
urbana respetivamente sob os artigos n.º 19343, 14886, 12876, 17851, 4539 e 9780, e 
pelos prédios registados na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob 
os n.º 15954, 6040, 6278, 16510, 16561 e 17015, inscritos na matriz predial rústica 
respetivamente sob os artigos n.º 2664, 2582, 2580, 2581, 2579 e 10054, todos da 
freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 460/19, com data de entrada de 23/12/2019, apresentado por SANTOS 
BAROSA - VIDROS, S.A., com o NIPC 500241104, com sede na R Santos Barosa, 
freguesia e concelho da Marinha Grande.  
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte:  
1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um 
ano a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários.  
2 - Nos termos do artigo 80.º-A do mesmo diploma legal deverá, até 5 dias antes do 
início dos trabalhos, informar a câmara municipal dessa intenção, comunicando 
também a identidade da pessoa, singular ou coletiva, encarregada da execução dos 
mesmos, ficando esta obrigada à execução exata dos projetos e ao respeito pelas 
condições do licenciamento.  
3 – A emissão do alvará de licença de construção fica condicionada à celebração do 
contrato de urbanização cuja minuta se encontra anexa ao respetivo processo de 
obras de urbanização, com o n.º 461/19.  
4.- Deve assegurar a gestão de resíduos da construção e demolição (RCD), de acordo 
com o constante no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. Para o efeito, deverá 
efetuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de resíduos 
de construção e demolição, nos termos do disposto na alínea f) do art. 11.º do referido 
diploma, de acordo com o modelo constante no seu Anexo II.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
9. Req.º nº 358/20, datado de 04/03/2020 - Proc.º n.º 461/19, datado de 23/12/2019 - 
Santos Barosa - Vidros, S.A. 
 
231 - Presente pedido com o registo n.º 358/20, datado de 04/03/2020, relativo a obras de 
urbanização, a realizar no terreno constituído pelos prédios registados na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob os n.º 2048, 4025, 6801, 15292, 16560 e 407, 
inscritos na matriz predial urbana respetivamente sob os artigos n.º 19343, 14886, 12876,  
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17851, 4539 e 9780, e pelos prédios registados na Conservatória do Registo Predial da 
Marinha Grande sob os n.º 15954, 6040, 6278, 16510, 16561 e 17015, inscritos na matriz 
predial rústica respetivamente sob os artigos n.º 2664, 2582, 2580, 2581, 2579 e 10054, 
todos da freguesia e concelho da Marinha Grande, que se reporta ao processo de 
licenciamento n.º 461/19, com data de entrada de 23/12/2019, apresentado por Santos 
Barosa - Vidros, S.A., com o NIPC 500 241 104, com sede na R Santos Barosa, freguesia e 
concelho da Marinha Grande;  
Presente informação técnica, datada de 11/03/2020, que atesta encontrarem-se os projetos 
apresentados, relativos às obras de urbanização, em condições de serem aceites;  
Presente informação técnica, datada de 27/03/2020, que atesta encontrar-se o processo em 
condições de ser deferido.  
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera:  
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o pedido de licenciamento relativo a 
obras de urbanização, a realizar no terreno constituído pelos prédios registados na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob os n.º 2048, 4025, 6801, 
15292, 16560 e 407, inscritos na matriz predial urbana respetivamente sob os artigos 
n.º 19343, 14886, 12876, 17851, 4539 e 9780, e pelos prédios registados na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob os n.º 15954, 6040, 6278, 
16510, 16561 e 17015, inscritos na matriz predial rústica respetivamente sob os artigos 
n.º 2664, 2582, 2580, 2581, 2579 e 10054, todos da freguesia e concelho da Marinha 
Grande, que se reporta ao processo de licenciamento n.º 461/19, com data de entrada 
de 23/12/2019, apresentado por SANTOS BAROSA - VIDROS, S.A., com o NIPC 500 241 
104, com sede na R Santos Barosa, freguesia e concelho da Marinha Grande.  
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte:  
1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um 
ano a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários.  
2 - Nos termos do artigo 80.º-A do mesmo diploma legal deverá, até 5 dias antes do 
início dos trabalhos, deverá informar a câmara municipal dessa intenção, 
comunicando também a identidade da pessoa, singular ou coletiva, encarregada da 
execução dos mesmos, ficando esta obrigada à execução exata dos projetos e ao 
respeito pelas condições do licenciamento.  
3.- Deverá apresentar caução para a garantia da boa execução das obras de 
urbanização, nos termos do disposto no artigo 54º do RJUE, no valor de 60.000,00 € 
(sessenta mil euros);  
4.- Após conclusão dos trabalhos, deverão ser apresentadas as respetivas Telas 
Finais.  
 
Delibera, igualmente, deferir a minuta de contrato de obras de urbanização anexa ao 
presente processo, cujo texto se transcreve:  
 
 

MINUTA DE CONTRATO DE URBANIZAÇÃO 
(Celebrado ao abrigo do n.º 3 do artigo 25.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação dada pelo 

Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro). 
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Considerandos  
 
1- SANTOS BAROSA - VIDROS, S.A., com o NIPC 500 241 104, com sede na R Santos 
Barosa, freguesia e concelho da Marinha Grande, é proprietária do terreno constituído pelos 
prédios registados na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob os n.º 2048, 
4025, 6801, 15292, 16560 e 407, inscritos na matriz predial urbana respetivamente sob os 
artigos n.º 19343, 14886, 12876, 17851, 4539 e 9780, e pelos prédios registados na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob os n.º 15954, 6040, 6278, 16510, 
16561 e 17015, inscritos na matriz predial rústica respetivamente sob os artigos n.º 2664, 
2582, 2580, 2581, 2579 e 10054, todos da freguesia e concelho da Marinha Grande;  
2- Através do processo administrativo n.º 460/19, datado de 23/12/2019, solicitaram uma 
licença para construção de uma unidade industrial e muros de vedação no terreno referido 
no número anterior;  
3- Em virtude da publicação, no Diário da República da 2ª Série, n.º 164, de 28 de agosto de 
2019, do Aviso n.º 13525/2019, operou-se a suspensão parcial do PDM da Marinha Grande 
sobre uma área de 54.395,40 m2, que abrange a área referente ao terreno mencionado no 
n.º 1;  
4- A realização da operação urbanística pretendida carece da execução de um conjunto de 
obras de urbanização que permitam estabelecer o acesso em condições de segurança viária 
pela Estrada do Guilherme, situada a poente do terreno em causa, assim como assegurar a 
correta drenagem das águas pluviais decorrentes da operação urbanística pretendida;  
5- Neste contexto, a requerente apresentou, com o pedido n.º 2122/19, datado de 
23/12/2019, aditado pelo requerimento n.º 358/20, datado de 4/03/2020, o processo de obras 
de urbanização a que corresponde o n.º 461/19, que prevê a execução das obras de 
infraestruturas viárias e drenagem pluvial;  
6- Os processos camarários n.º 460/19, relativo à execução do edifício, e 461/19, relativo às 
obras de urbanização, estiveram presentes na reunião de Câmara Municipal de ___ de 
________________ de _______, tendo sido aprovados.  
 
 
Outorgantes  
 
Entre  
 
CIDÁLIA MARIA DE OLIVEIRA ROSA FERREIRA, com domicílio profissional na freguesia e 
concelho da Marinha Grande, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal da Marinha 
Grande e em representação do Município da Marinha Grande, com o NIPC 505 776 758, 
adiante designado por PRIMEIRA OUTORGANTE;  
 
E  
__________________________________________, na qualidade de Administradores da 
sociedade SANTOS BAROSA - VIDROS, S.A., com o NIPC 500 241 104, com sede na R 
Santos Barosa, freguesia e concelho da Marinha Grande, adiante designados por 
SEGUNDOS OUTORGANTES;  
 
É celebrado, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 25º do RJUE, o 
seguinte contrato de urbanização:  
 
 

CLÁUSULA 1ª 
(Objeto) 
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O presente contrato tem como objeto a contratualização das obrigações assumidas pelos 
SEGUNDOS OUTORGANTES, no âmbito da operação urbanística relativa à obra de 
construção de uma unidade industrial e muros, no terreno constituído pelos prédios 
registados na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob os n.º 2048, 4025, 
6801, 15292, 16560 e 407, inscritos na matriz predial urbana respetivamente sob os artigos 
n.º 19343, 14886, 12876, 17851, 4539 e 9780, e pelos prédios registados na Conservatória 
do Registo Predial da Marinha Grande sob os n.º 15954, 6040, 6278, 16510, 16561 e 17015, 
inscritos na matriz predial rústica respetivamente sob os artigos n.º 2664, 2582, 2580, 2581, 
2579 e 10054, todos da freguesia e concelho da Marinha Grande.  
 

CLÁUSULA 2ª 
(Obrigações da 2.ª outorgante) 

 
OS SEGUNDOS OUTORGANTES obrigam-se a proceder à execução das obras de 
urbanização, relativas às infraestruturas viárias e drenagem pluvial, a desenvolver ao longo 
do troço norte da Estrada do Guilherme.  
 

CLÁUSULA 3ª 
(Obras) 

 
As obras mencionadas na cláusula anterior são as constantes dos projetos específicos 
apresentados pelos requerimentos n.º 2122/19 e 358/20, aprovados em reunião da Câmara 
Municipal da Marinha Grande de ___ de ___________ de _____, que fazem parte integrante 
do processo camarário de licenciamento de obras de urbanização n.º 461/19, em nome da 
sociedade representada pelos SEGUNDOS OUTORGANTES.  
 

CLÁUSULA 4ª 
(Valor das obras) 

 
1- O valor das obras a realizar é de 60.000,00 € (sessenta mil euros).  
2- O valor mencionado no número anterior é fixo e independente de quaisquer alterações 
que ocorram no decurso das obras objeto do presente contrato.  

 
CLÁUSULA 5ª 

(Caução) 
 
1- OS SEGUNDOS OUTORGANTES prestarão caução para garantir a boa e regular 
execução das obras previstas no presente contrato.  
2- A caução prevista no número anterior, de valor correspondente ao valor previsto na 
cláusula 4.ª, poderá ser prestada, por acordo entre as partes, mediante depósito em dinheiro, 
garantia bancária autónoma à primeira solicitação ou seguro caução.  
3- Por solicitação dos segundos outorgantes, o representado pela PRIMEIRA 
OUTORGANTE procederá, através do seu órgão competente, à redução e cancelamento da 
caução, nos termos do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, que 
estabelece o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), na redação do 
Decreto-lei n.º 136/2014, de 9 de setembro.  
 

CLÁUSULA 6ª 
(Prazo das obras) 

 
1- As obras previstas no presente contrato deverão ser realizadas no prazo de 24 

meses, a contar da data de emissão do respetivo alvará de licença de construção.  



 

Página 19 de 26 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 06/04/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
2- O prazo referido no número anterior poderá ser alterado, por solicitação dos SEGUNDOS 
OUTORGANTES, nos termos do artigo 53º do RJUE.  

 
CLÁUSULA 7ª 
(Fiscalização) 

 
1- O representado pela PRIMEIRA OUTORGANTE disporá dos poderes de fiscalização que 
legalmente lhe assistem, no que respeita à realização, pelos SEGUNDOS OUTORGANTES, 
das obras previstas no presente contrato.  
2- Sempre que em ação de fiscalização o representado pela PRIMEIRA OUTORGANTE 
detete que a execução das obras, previstas no presente contrato, não obedece aos projetos 
aprovados e às condições neles fixadas, pode ordenar aos SEGUNDOS OUTORGANTES, 
fixando-lhe o prazo para o efeito, que procedam à reposição da obra nas condições 
constantes do licenciamento.  
 

CLÁUSULA 8ª 
(Execução das obras pelo primeiro outorgante) 

 
1- O representado pela PRIMEIRA OUTORGANTE pode, através do seu órgão competente, 
promover a realização das obras por conta dos SEGUNDOS OUTORGANTES, quando por 
causa que lhes seja imputável:  
a) Não tiverem sido iniciadas no prazo de um ano a contar da data da emissão do alvará;  
b) Não tiverem sido concluídas no prazo fixado ou nas suas prorrogações;  
c) Não tenha reposto a obra nas condições constantes do licenciamento, dentro do prazo 
fixado nos termos do n.º 2 da cláusula anterior.  
2- A execução das obras referidas no número anterior e o pagamento das despesas 
suportadas com as mesmas efetuam-se nos termos dos artigos 107.º e 108.º do RJUE.  
3- O representado da PRIMEIRA OUTORGANTE pode ainda, através do seu órgão 
competente, acionar a caução referida na cláusula 5.ª.  

 
CLÁUSULA 9ª 

(Receção das obras) 
 
Às receções provisória e definitiva das obras previstas no presente contrato, aplicar-se-á o 
disposto no artigo 87º do RJUE.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
10. Req.º nº 372/20, datado de 09/03/2020- Proc.º n.º 460/19, datado de 23/12/2019 - 
Santos Barosa – Vidros, S.A.  
 
232 - Presente requerimento com o registo de entrada n.º 372/20, de 09 de março, 
apresentado por Santos Barosa – Vidros, S.A., com sede social na Rua Santos Barosa, 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande, titular do processo de licenciamento n.º 460/19, 
respeitante à construção de um edifício destinado ao armazenamento do produto, bem como 
às infraestruturas que lhe andam associadas, em que é solicitada a isenção das taxas 
devidas no âmbito do referido processo.  
 
Considerando que:  
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1. Santos Barosa – Vidros, S.A., com sede social na Rua Santos Barosa, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande, titular do processo de licenciamento n.º 460/19, respeitante à 
construção de um edifício destinado ao armazenamento do produto, bem como as 
infraestruturas que lhe andam associadas, solicitou, através do requerimento com o registo 
de entrada n.º 372/20, de 09 de março, a isenção das taxas devidas no âmbito do referido 
processo;  
2. O local de execução do dito armazém situa-se na Rua dos Cortiços, Lugar de Picassinos, 
Freguesia e Concelho da Marinha Grande;  
3. A construção do armazém é ditada pelo crescimento do stock e pelos níveis de saturação 
do armazém, situado junto à fábrica, de que a sociedade é proprietária;  
4. Esse armazém, de grandes dimensões, é um claro exemplo da indústria 4.0, com tapetes 
transportadores e elevadores robotizados;  
5. A construção do mesmo permitirá a deslocalização de grande parte do tráfego da Rua 
Santos Barosa, para a Rua dos Cortiços, permitindo que 60% do fluxo atual de camiões, 
transportadores de produto acabado, seja transferido para essa zona;  
6. A importância da sua construção, tanto a nível económico, como social, ditou a suspensão 
do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande e o estabelecimento de medidas preventivas 
para o local, publicitadas em Diário da República, 2.ª série, n.º 164, de 28-08-2019;  
7. A falta de capacidade de armazenamento, caso não fosse resolvida, implicaria a redução 
da produção, diminuição das exportações e consequente redução dos postos de trabalho;  
8. Encontram-se reunidos os pressupostos vertidos na alínea f) do n.º 3 do artigo 119.º do 
Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande que 
estatui que a Câmara Municipal pode deliberar a isenção das taxas devidas pela realização 
de operações urbanísticas respeitantes a indústrias e armazéns que venham a ser 
reconhecidos como de especial interesse social e económico,  
 
A Câmara Municipal delibera, ao abrigo da citada norma, isentar a sociedade Santos 
Barosa – Vidros, S.A., titular do processo n.º 460/19, do pagamento das taxas devidas 
pelo licenciamento da construção de um armazém e das infraestruturas que lhe andam 
associadas, a executar na Rua dos Cortiços, Lugar de Picassinos, Freguesia e 
Concelho da Marinha Grande, no valor de 352.931,81 euros (trezentos e cinquenta e 
dois mil novecentos e trinta e um euros e oitenta e um cêntimos), conforme 
informação técnica de 10-03-2020, que se dá aqui como integralmente reproduzida e se 
anexa.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

 
 
11. “Rede de saneamento águas residuais domésticas da Amieira e Charneca da 
Amieira - Fase 1 – CP N.º 12/2019” – Aprovação de trabalhos a menos. 
 
233 - Presente informação da DQV, com a ref. LS-03.2020 através da qual é proposta a 
aprovação de trabalhos a menos, no valor de 3.944,17€ (três mil, novecentos e quarenta e 
quatro euros e dezassete cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, da empreitada 
“REDE DE SANEAMENTO ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA AMIEIRA E CHARNECA 
DA AMIEIRA - FASE 1”, adjudicada à firma “LUSOSICO-CONSTRUÇÕES, SA”, nos termos  
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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 artigo 379º do CCP. 
 
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, e do art. 379º do Código dos 
Contratos Públicos, no âmbito do contrato de empreitada de “REDE DE SANEAMENTO 
ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA AMIEIRA E CHARNECA DA AMIEIRA - FASE 1”, 
em que é cocontratante a firma “LUSOSICO-CONSTRUÇÕES, SA”, delibera aprovar 
trabalhos a menos no valor de de 3.944,17€ (três mil, novecentos e quarenta e quatro 
euros e dezassete cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
12. “Rede de saneamento águas residuais domésticas da Amieira e Charneca da 
Amieira - Fase 2 – CP N.º 13/2019” – Aprovação do plano de trabalhos. 
 
234 - Presente Plano de Trabalhos ajustado, apresentado pela firma adjudicatária 
“ANTÓNIO EMILIO GOMES & FILHOS, LDA”. 
 
Presente informação técnica com a ref.ª LS-08.2020, datada de 26.02.2020 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 LS-08.2020, 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 “REDE DE SANEAMENTO ÁGUAS RESIDUAIS 
DOMÉSTICAS DA AMIEIRA E CHARNECA DA AMIEIRA - FASE 2”, em que é 
cocontratante a firma “ANTÓNIO EMILIO GOMES & FILHOS, LDA”, delibera aprovar o 
plano de trabalhos ajustado. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 
 
13. “Rede de saneamento de águas residuais domésticas de Picassinos, Pedrulheira e 
Tojeira - Fase 3 – CP N.º 16/2019” – Aprovação de trabalhos a menos. 
 
235 - Presente informação da DQV, com a ref. LS-09.2020 através da qual é proposta a 
aprovação de trabalhos a menos, no valor de 5.888,63€ (cinco mil, oitocentos e oitenta e 
oito euros e sessenta e três cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, da 
empreitada “REDE DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DE 
PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA - FASE 3”, adjudicada à firma “PINTO & BRAZ, 
L.DA”, 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 artigo 379º 
do CCP.  

  
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, e do art. 379º do Código dos  
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Contratos Públicos, no âmbito do contrato de empreitada de “REDE DE SANEAMENTO 
DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA - 
FASE 3”, em que é cocontratante a firma “PINTO & BRAZ, L.DA”, delibera aprovar 
trabalhos a menos no valor de 5.888,63€ (cinco mil, oitocentos e oitenta e oito euros e 
sessenta e três cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor.  

  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.  
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 
14. Empreitada de: Centro Escolar da Várzea- Requalificação e Ampliação da atual 
Escola Básica e Jardim de Infância da Várzea- Concurso público n.º 02/2019. Não 
adjudicação  
 
236 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação:  
 
Presente relatório do júri do procedimento para adjudicação da empreitada “Centro Escolar 
da Várzea- Requalificação e Ampliação da atual Escola Básica e Jardim de Infância da 
Várzea”, cujo preço base é 2.708.857,43 € (dois milhões setecentos e oito mil oitocentos e 
cinquenta e sete euros e quarenta e três cêntimos), propondo a exclusão das nove propostas 
apresentadas por não submissão de proposta de preço válida.  
 
A Câmara Municipal, depois de analisar aqueles documentos e concordando com os 
fundamentos de fato e de direito dos mesmos, delibera, nos termos do relatório de 
análise, integrado no processo administrativo, aprovar a sugestão de exclusão das 
nove propostas apresentadas e determinar, por esse efeito, a não adjudicação do 
contrato, com dispensa de audiência prévia, de acordo com de acordo com os artigos 
79.º, n.º 1, alínea b), 70.º, n.º 2, alíneas a) e d) e 146.º, n.º 2, alíneas d) e o), do Código 
dos Contratos Públicos, conjugados com o artigo 124º, nº1, al. a), do Código do 
Procedimento Administrativo, com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei nº. 
197/99, de 08 de Junho e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, na sua redação atual.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
15. Empreitada de: Ciclovia entre a rua dos Carreirinhos e o Estádio Municipal - 
Concurso público n.º 01/2020. Não adjudicação  
 
237 - O sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente relatório do júri do procedimento para adjudicação da empreitada “Ciclovia entre a 
rua dos Carreirinhos e o Estádio Municipal”, cujo preço base é 530.497,92€ (quinhentos e 
trinta mil, quatrocentos e noventa e sete euros e noventa e dois cêntimos), propondo a 
exclusão das sete propostas apresentadas por não submissão de proposta de preço e, numa 
delas, a sua submissão com um valor superior ao preço base.  
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A Câmara Municipal, depois de analisar aqueles documentos e concordando com os 
fundamentos de fato e de direito dos mesmos, delibera, nos termos do relatório de 
análise, integrado no processo administrativo, aprovar a sugestão de exclusão das 
sete propostas apresentadas e determinar, por esse efeito, a não adjudicação do 
contrato, com dispensa de audiência prévia por ser urgente a realização de novo 
procedimento, de acordo com de acordo com os artigos 79.º, n.º 1, alínea b), 70.º, n.º 2, 
alíneas a) e d) e 146.º, n.º 2, alíneas d) e o), do Código dos Contratos Públicos, 
conjugados com o artigo 124º, nº1, al. a), do Código do Procedimento Administrativo, 
com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei nº. 197/99, de 08 de Junho e com o 
artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, na sua redação 
atual.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
16. Reabilitação da Rede Viária na Freguesia de Marinha Grande- Concurso público n.º 
34/2019 Adjudicação 
 
238 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação:  
 
Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada de “Reabilitação da Rede 
Viária na Freguesia de Marinha Grande”, em que se integram os relatórios preliminar e final, 
propondo a adjudicação da empreitada à proposta apresentada pelo concorrente Matos & 
Neves, Lda, pelo valor de 223.306,60 € (Duzentos e vinte e três mil e trezentos e seis euros 
e sessenta cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 90 
dias.  
 
A Câmara Municipal, depois de analisar aqueles documentos e concordando com os 
fundamentos de facto e de direito dos mesmos, e tendo sido realizada audiência 
prévia, delibera adjudicar a empreitada de “Reabilitação da Rede Viária na Freguesia 
de Marinha Grande” à proposta apresentada pelo concorrente Matos & Neves, Lda, 
pelo valor de 223.306,60 € (Duzentos e vinte e três mil e trezentos e seis euros e 
sessenta cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 90 
dias, de acordo com os artigos 148.º, 73.º n.º 1 e 36.º, n.º 1, todos do Código dos 
Contratos Públicos, em conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei 
n.º 197/99, de 08 de Junho e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  
 
Delibera ainda, aprovar a minuta do contrato a celebrar, nos termos do artigo 98.º, n.º 
1, do Código dos Contratos Públicos, que se dá por integralmente reproduzida.  
 
Mais delibera designar como diretora de fiscalização a Eng.ª Edite Moniz, coadjuvada 
pela Eng.ª Sara Vidal, nos termos do artigo 344.º, n.º 2, do Código dos Contratos 
Públicos.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
17. Alteração do Traçado da Rua da SOPREM - Concurso público n.º 06/2020 - 
Adjudicação  
 
239 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação:  
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Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada de “Alteração do Traçado 
da Rua da SOPREM”, em que se integram os relatórios preliminar e final, propondo a 
adjudicação da empreitada à proposta apresentada pelo concorrente Matos & Neves, Lda, 
pelo valor de 40.852,75 (quarenta mil oitocentos e cinquenta e dois euros e setenta e cinco 
cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 30 dias.  
  
A Câmara Municipal, depois de analisar aqueles documentos e concordando com os 
fundamentos de facto e de direito dos mesmos, e tendo sido realizada audiência 
prévia, delibera adjudicar a empreitada de “Alteração do Traçado da Rua da SOPREM” 
à proposta apresentada pelo concorrente Matos & Neves, Lda, pelo valor de 40.852,75 
(quarenta mil oitocentos e cinquenta e dois euros e setenta e cinco cêntimos), a que 
acresce IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 30 dias, de acordo com os 
artigos 148.º, 73.º n.º 1 e 36.º, n.º 1, todos do Código dos Contratos Públicos, em 
conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho 
e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  
 
Delibera ainda, aprovar a minuta do contrato a celebrar, nos termos do artigo 98.º, n.º 
1, do Código dos Contratos Públicos, que se dá por integralmente reproduzida.  
  
Mais delibera designar como diretor de fiscalização o Eng.º Jorge Junqueira 
coadjuvado pela Eng.ª Sara Vidal, nos termos do artigo 344.º, n.º 2, do Código dos 
Contratos Públicos.  
  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.  
 
 
18. Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e rede viária da saída 
norte - Marinha Grande. Cedência de 25,00m² de terreno da Imobiliária Alves Rocha, 
SA  
 
240 - O sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação:  
 
Para a ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e rede viária da saída norte - 
Marinha Grande, foram realizados os contactos necessários à efetivação do acordo tendo-se 
nesta sequência elaborado a ficha de contacto, que foi assinada pelos intervenientes, para 
cedência de terreno necessário do prédio urbano propriedade da Imobiliária Alves Rocha, 
SA, NIPC 503 071 510, representada pelo seu administrador único Simão Américo Alves da 
Rocha, que confronta a norte com lote 47, a sul com rua G, a nascente com lote 48-B e a 
Poente com rua E, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 15343. O proprietário do 
imóvel, concordou com a cedência do terreno de 25,00m², solicitando que a área cedida para 
domínio público tenha como contrapartida a reposição do muro e vedação, igual ao que está, 
no novo alinhamento.  
 
A Câmara depois de analisar o assunto delibera ratificar a negociação da cedência de 
parcela de terreno de 25,00m², do prédio propriedade da Imobiliária Alves Rocha, 
inscrito na respetiva matriz predial rústica sob o artigo n.º 15343, que confronta a norte 
com lote 47, a sul com rua G, a nascente com Simão Américo Alves da Rocha e a 
Poente com rua E, para a ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e 
rede viária da saída norte - Marinha Grande, que passa a integrar o domínio público, 
obrigando-se à reposição do muro e vedação, igual ao que está, no novo alinhamento , 
conforme consta da ficha anexa elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada 
pelo proprietário e pelo Sr. Vice-Presidente Carlos Alexandre de Carvalho Caetano, e  



 

Página 25 de 26 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 06/04/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 12 

 
 
 
 
 
 
 
que aqui se dá por reproduzida, devendo o proprietário, na sequência desta cedência, 
promover a atualização da respetiva área junto dos serviços públicos competentes.  
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

 
 
19. Resumo de Tesouraria do dia 31 de março de 2020 

 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia trinta e um de março de dois mil 
e vinte, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Total de Disponibilidades”: 
14.029.735,71€ (catorze milhões, vinte e nove mil setecentos e trinta e cinco euros e setenta 
e um cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
20. 5.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020 
 
241 - Presente proposta da 5.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
5.ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2020 no valor de 31.679,00 euros nos 
reforços e de 31.679,00 euros nas anulações. 
4.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipais para 2020 no valor de 31.679,00 euros 
nas anulações. 
 
Considerando que de acordo com a alínea b) do n.º 1 do art.º 17.º do Decreto Lei n.º 
192/2015, de 11 de setembro, que aprova o SNC-AP, é disposto que não é revogado o ponto 
8.3.1. do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, na sua 
redação atual, o qual estabelece as regras das Modificações do Orçamento. 
 
Considerando que o art.º 46.º B da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na redação dada pela 
Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto que a republicou, preceitua que as modificações do Plano 
Plurianual de Investimentos se consubstanciam em alterações e revisões, e que o mesmo 
conceito se deve aplicar ao Plano de Atividades Municipais, no qual constam as despesas 
com as atividades mais relevantes da gestão autárquica. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 5.ª 
Modificação ao Orçamento da Despesa de 2020, sob a forma de alteração e a 4.ª 
Alteração ao Plano de Atividades Municipais para 2020, nos termos da alínea d), do nº 
1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação atual. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 17:17 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, 

 
 

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


