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Aos catorze dias do mês de maio de dois mil e vinte, no Edifício da Resinagem, 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; 

• Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro participou por videoconferência. 
 
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. 

 

 
  

 
 

 

ORDEM DO DIA 
 

 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

1. 7.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020 – 1.ª Revisão 
2. Pedido de autorização prévia da Assembleia Municipal para a assunção de 

compromissos plurianuais nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º 
da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual  

 

 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
RECURSOS HUMANOS 

3. Cargos de direção intermédia de 3.º grau - Aumento do nível remuneratório. 
4. Alteração ao Regulamento da Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal da 

Marinha Grande. 
5. Coordenador Municipal de Proteção Civil – Definição do estatuto remuneratório. 
6. 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2020. 

 
 
 



 

Página 3 de 24 

Reunião extraordinária da 
Câmara Municipal da Marinha 
Grande realizada no dia 
14/05/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

7. Requalificação da Adutora/Distribuidora Picotes - Marinha Grande- Concurso público 
n.º 02/2020. Deliberação Inicial 

8. Rede de Abastecimento de Águas na Amieira- Fase1- Concurso público n.º 03/2020- 
Deliberação Inicial 

9. Obras de Acalmia de Tráfego- desde a Rua Santa Isabel até à Rua D. João Pereira 
Venâncio- Concurso público n.º 05/2020- Deliberação Inicial 

10. Rede de abastecimento de água da Amieira - Fase 2 - Concurso público n.º 09/2020. 
Deliberação inicial. 

11. Rede de Abastecimento de Água de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira de Picassinos 
- Fase 3- Concurso público n.º 12/2020- Deliberação Inicial 

12. Reabilitação da Rua das Lagoinhas-Concurso público n.º 14/2020. Deliberação 
inicial. 

13. Requalificação do Centro Azul- S. Pedro de Moel -Concurso público n.º 18/2020. 
Deliberação inicial 

 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
ATIVIDADE FÍSICA 

14. Alargamento da capacidade das Instalações Desportivas - Decisão de celebração de 
contrato de arrendamento para fins não habitacionais com o Sporting Clube 
Marinhense e aprovação da respetiva Minuta 
 

 

 

 

 

 

ORDEM DO DIA 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
 
 

1. 7.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020 – 1.ª Revisão 
 
A Sr.ª Presidente fez a apresentação do documento e solicitou os esclarecimentos da Chefe 
da Divisão Administrativa e Financeira, Dr.ª Sandra Paiva, que respondeu às questões 
técnicas colocadas pelos Srs. Vereadores. 
 
As Sr.ªs Vereadoras da CDU propuseram que parte da verba destinada ao Fundo de 
Emergência Municipal fique vinculada ao pagamento das trabalhadoras das AAAF’s e CAF’s 
ao serviço dos agrupamentos, pois apesar de não serem trabalhadoras da CMMG prestam-
lhe um serviço e é sabido que todos os anos são contratadas. 
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A Sr.ª Presidente disse que a sua preocupação é ter uma fundamentação legal para a 
situação, daí ter pedido 2 pareceres externos, um ao gabinete de advogados da Câmara e 
outro à assessoria para a contratação pública. 
Disse que vai enviar para os Srs. Vereadores toda a documentação existente, mas que ainda 
não é a que lhe permita trazer o assunto à reunião. 
Para agora coloca-se a verba, e depois pretende discutir com os Srs. Vereadores o 
regulamento do Fundo de Emergência. 
 
Os Srs. Vereadores protestaram, porque urge encontrar a solução para apoiar a população 
que está carente e não percebem porque não se avança. 
 
A Sr.ª Presidente pediu um intervalo de 10 minutos, para ir colocar a questão. 
 
Seguidamente referiu que a aprovação da revisão não pode ficar condicionada a este 
assunto, e por isso chamou à reunião a Dr.ª Fernanda Oliveira, jurista da Divisão Jurídica 
e de Apoio, que antes de responder às questões colocadas esclareceu que está a 
acompanhar a criação do Fundo de Emergência Municipal e não a prestação de serviços, 
que está a ser acompanhada pela Chefe da Divisão. 
 
Depois de prestados os esclarecimentos e apontadas as soluções a seguir, a Sr.ª 
Presidente sugeriu a realização de uma reunião de trabalho com todos os Srs. 
Vereadores, com a Dr.ª Fernanda Oliveira e com o Chefe da Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania, Dr. Pedro Jerónimo, que será marcada depois de terminada esta reunião de 
Câmara. 
 
 
Dado que não havia mais questões, a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte 
proposta: 
 
297 - Com a aprovação da Lei do Orçamento de Estado para o ano de 2020, Lei n.º 2/2020, 
de 31 de março, com entrada em vigor a 1 de abril de 2020, encontra-se estipulado no n.º 1 
do seu artigo 129.º que, após a aprovação do mapa dos Fluxos de Caixa, pode ser 
incorporado o saldo de gerência da execução orçamental do ano de 2019, nos Documentos 
Previsionais do ano de 2020, antes da aprovação dos documentos de Prestação de Contas 
do ano de 2019, através de revisão orçamental, desde que o processo seja instruído nos 
termos preceituados no n.º 2 da mesma disposição legal, documentação que se encontra 
vertida na informação n.º 15RD/2020 de 11/05/2020, que se anexa. 
 
Assim, apresenta-se proposta da 7.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020, 1.ª 
Revisão, acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
1ª Revisão ao Orçamento da Receita para 2020, no valor de 12.249.724,79 euros nos 
reforços e 683.869,96 euros nas anulações; 
 
1ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2020, no valor de 11.874.896,64 euros nos 
reforços e 309.041,81 euros nas anulações; 
 
1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2020, no valor de 7.766.130,91 
euros nos reforços e 229.280,00 euros nas anulações, e com reforço de dotação em 2021 no 
valor de 1.588.371,00 euros; 
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1ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais para 2020, no valor de 3.343.684,77 euros 
nos reforços e 10.000,00 euros nas anulações e com anulação de dotação em 2021 no valor 
de 697.785,50 euros, reforço em 2022 no valor de 35.385,00 euros e em 2023 no valor de 
17.560,00 euros. 
 
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. 
 
Atentos os elementos apresentados e no cumprimento do disposto no ponto 8.3 do 
POCAL, aprovado pelo Decreto – Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação 
atual, e na alínea c) do n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a 
Câmara Municipal, depois de analisar a proposta, delibera submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal a proposta da 7.ª Modificação ao Orçamento da Despesa de 
2020, sob a forma de revisão, constituída pela 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita, 1.ª 
Revisão ao Orçamento da Despesa, 1.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos, 
1.ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais, nos termos do disposto na alínea a) do 
n.º 1 do art. 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual. 
 
A presente deliberação foi tomada por maioria, com 3 votos a favor e 4 abstenções. 
 
As Sr.ªs Vereadoras da CDU, Alexandra Dengucho e Lara Lino, abstiveram-se e 
proferiram a seguinte declaração de voto: 
“A 7ª modificação aos documentos provisionais – revisão – representa, para este município, 
este ano como em todos os recentes anos transactos, a inserção de um elevado montante, 
neste caso concreto, de mais de onze milhões e quinhentos mil euros.  
Como em todos os anos anteriores, esta “inserção de saldo”, que sendo tão elevada poderia 
constituir uma verdadeira vantagem para o nosso município -  uma vez que representa 30% 
do valor apurado final - peca sempre por tardia e, apesar de estarmos a passar por um 
período excepcional devido à pandemia provocada pela COVID-19, entendemos que este 
não seria motivo para que esta revisão apenas aconteça agora, em Maio! Antes pelo 
contrário! Se, de facto, fosse uma prioridade, mais rapidamente poderíamos suprimir 
necessidades decorridas desta situação de calamidade para a saúde pública.  

Reforçamos o que já vimos a insistir nos anos transactos: quanto mais cedo se 
absorver este saldo no orçamento, mais cedo se podem cumprir prazos para execução de 
obra. Falamos em obra, pois é disto que se trata nesta modificação aos documentos 
provisionais, uma vez que, para despesas de capital, está previsto um montante muito 
próximo dos oito milhões de euros, sendo que a dotação inicial é de onze milhões de euros, 
para esta rubrica.  
E aqui reside a nossa primeira critica (que é, como todas as críticas que fazemos, 
construtiva) ao orçamento inicial, pois parece-nos incoerente aguardar o saldo de gerência 
anterior para lançar obra, uma vez que perdemos meses e meses que são essências para 
levar por diante obras estruturantes para o Concelho.  E consideramos que, por este motivo, 
muitas vezes chegamos ao final do ano, com o montante na rubrica inalterado.  
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No nosso entender, esta revisão, tal como o orçamento, revela claramente uma falta 
de planeamento e estratégia para o município. A gestão corrente continua a ser a prioridade 
deste executivo, descurando obras essenciais para o Concelho que, infelizmente, e 
passados quase três anos de mandato (a somar aos restantes 8 anos de mandato do PS) 
estão por fazer!  
 

Após esta consideração inicial e analisando a proposta de distribuição deste 
montante, percebemos que, dos oito milhões de euros para investimento, cerca de 2 milhões 
estão afectos às adutoras, redes de águas, e saneamento. Este é um investimento 
necessário, que muito temos reclamado, fazendo, inclusivé, depender a “passagem dos 
orçamentos anuais”, de mais investimento nestas áreas fundamentais. No entanto, 
lamentamos que só o seja agora, com prazos de execução de 12 meses (em alguns casos) e 
sendo esta uma prioridade, é uma preocupação que o executivo deveria ter tido no 
orçamento inicial, face às ainda muito evidentes falhas, a esse nível, no nosso concelho. 
 
Lamentamos, também, a falta de investimento em pavimentação/ requalificação de ruas do 
Concelho, e verificamos que, para além das verbas que foram retiradas aquando da 
modificação ao Orçamento em Fevereiro, apenas estão previstas verbas para mais três 
arruamentos!  É manifestamente insuficiente face às necessidades do Concelho e 
consideramos que esta também deveria ter sido uma prioridade do Executivo com pelouros.  
 
Por outro lado, verificamos um reforço de cerca de sessenta mil euros para publicidade das 
actividades municipais, o que nos parece manifestamente excessivo, uma vez que esta 
verba inicialmente já havia sido aberta com sessenta mil euros. No total, estamos a falar de 
cento e vinte mil euros nesta rubrica de publicidade. Referimos “nesta rubrica” pois existem 
no orçamento outras rubricas para publicidade e divulgação. Este Executivo PS está, de 
facto, apostado em fazer muita publicidade, muita propaganda, não tendo pejo em gastar, do 
orçamento municipal, mais de 120 mil euros para este fim quando, com tal montante, podia 
suprir muitas das necessidades da nossa população. 
 
Apesar de não nos revermos neste orçamento, pelas razões supra aduzidas e por todas as 
demais que temos referido ao longo de todo o mandato e perante todos os orçamentos, 
verificamos que, a pressão e a nossa insistência e perseverança, levaram ao reforço em 
rubricas fundamentais, que têm sido uma prioridade para nós, CDU, pelas quais, como 
dissemos e repetimos, nos temos batido insistentemente e nomeadamente:  

• Requalificação da Rua das Chedas;  

• Requalificação do Largo da Nossa Senhora da Ajuda na Passagem;  

• Requalificação da Rua do Sol;  

• Sistema de drenagem de águas residuais domésticas nas Trutas – fase 3 e 4; 

• Rede de abastecimento de águas na Amieira - Fase1; 

• Remodelação da rede de abastecimento de água na Amieira-Fase 2; 

• Remodelação da rede de abastecimento de água em Picassinos, Pedrulheira e 
Tojeira de Picassinos - Fases 2 e 3; 

• Reabilitação da rua das Lagoinhas; 

• Projeto de execução da rua Metalúrgica e infraestruturas de saneamento doméstico 
na rua das Cavadas e rua dos Pinheiros; 

• Ciclovia entre a ZIMG e a ER 242-2. 
 
Terminamos reiterando que lamentamos a falta de planeamento, sentido de 

oportunidade e falta de capacidade de visão deste Executivo do Partido Socialista, face a 
mais esta modificação/revisão orçamental. Gostaríamos de ver aqui plasmadas, desde já, as 
rubricas que, por força desta pandemia, não vão ser aplicadas e, consequentemente, ver  
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esses valores redireccionados para o combate a este surto epidémico, dentro das 
competências do Município e as necessidades da população, ou para outros investimentos 
de imperiosa relevância para o Município. 
 

Por tudo quanto acima vai exposto, e considerando que, embora tardios, os 
investimentos referidos fazem parte das nossas prioridades desde sempre, abstemo-nos 
nesta modificação ao Orçamento, permitindo assim, uma vez mais, a realização de 
investimentos tão prementes e há muito ansiados pela população da Marinha Grande. Assim 
este Executivo PS os consiga concretizar!” 
 
 
Os Srs. Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, abstiveram-se e 
proferiram a seguinte declaração de voto: 
“Esta revisão vai fazer com que o orçamento 2020 seja de 41,5 milhões de euros, em que 
haverá mais de 19 milhões de euros para investimentos em obras. Seria a oportunidade de 
investir nas grandes necessidades estruturantes que a Marinha Grande ainda tem por 
concretizar, de modo a satisfazer as necessidades e justas reivindicações dos munícipes, 
sobretudo quando veem os cidadãos dos concelhos (e de freguesias) vizinhos, com estas 
necessidades supridas. 
 
Não compactuamos com o esbanjamento de tal valor sem que se incluam, a título de 
exemplificativo, a piscina da cidade e de S. Pedro de Moel; o mercado; os equipamentos 
sociais para apoio à velhice, infância, deficiência e toxicodependência, o parque TIR, o 
alargamento da ZI em toda a área até à variante da A8; eixos rodoviários; terminal rodoviário; 
centros escolares; a requalificação da rua 25 de Abril na Vieira; pavilhão desportivo na Moita; 
recuperação do património Stephens, isto para referir apenas algumas obras fundamentais 
para a população. 
 
Na verdade, esta proposta de revisão do orçamento 2020 permite-nos concluir que a 
incorporação do saldo de gerência de 11,6 milhões de euros corresponde a ações colocadas 
de forma avulsa, sem uma estratégia concertada, desprezando o ADN da economia e do 
empreendedorismo local, deixando por fazer as obras estruturantes do concelho.  
 
Em suma, e da análise dos documentos apresentados, não se vislumbra uma estratégia que 
corresponda à ambição de desenvolvimento para a nossa terra e que garanta uma efetiva 
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. No entanto, porque apresenta algumas 
prioridades que os munícipes vêm reclamando, e que nós vimos propondo, entre as quais a 
criação dum Fundo de Emergência Social; uma 2ª viatura para UCC; a requalificação do 
Largo da Passagem e a Rua das Chedas, na Vieira; o saneamento das Trutas; a adutora dos 
Altos Picotes – Marinha; uma nova rede de águas em Amieira, Picassinos, Pedrulheira; a 
colocação de passadiços em S. Pedro e Vieira; a beneficiação do Centro Azul em S. Pedro; 
a bilhética para a Casa da Cultura; o projeto da rotunda do Pero Neto; a requalificação da 
Rua do Sol, entendemos dar o benefício da dúvida a este executivo permanente, abstendo-
nos na proposta de Modificação aos Documentos Previsionais de 2020 – 1.ª Revisão.” 
 
 
A Sr.ª Presidente proferiu a seguinte declaração de voto: 
“O executivo não se revê de todo nas críticas feitas nas declarações de voto da CDU e do 
MPM.  
 
Apresentámos esta proposta nesta altura, quando ninguém mais do que nós gostaria de a ter 
trazido antes, porque o orçamento de estado apenas entrou em vigor a 01 de abril e desde o 
dia 16 de março que os serviços da CM estão em teletrabalho e a nossa prioridade principal  
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neste tempo foi trabalhar para dar resposta às necessidades no âmbito da pandemia, 
impossibilitando que esta revisão do orçamento fosse introduzida antes desta data. 
 
Em termos de planeamento e estratégia, temos cumprido com o que é o nosso compromisso 
com o eleitorado, dentro do que nos tem sido possível. Porque recordo também todas as 
dificuldades que tivemos durante estes 2 anos e meio de mandato. 
 
Tomámos posse poucos dias depois do incêndio que devastou o nosso Pinhal, e colocou em 
risco inúmeras habitações e famílias. 
  
No verão seguinte, tivemos uma derrocada em S. Pedro de Moel, na rua Aníbal Bettencourt 
e tivemos tempestades tropicais. 
 
Em abril de 2018 a Tempestade Leslie que devastou a nossa costa, com prejuízos em 
equipamentos, edifícios e infraestruturas municipais, além dos privados. 
 
Começámos 2020 com esta pandemia.  
 
E se isto não são questões a considerar e que condicionam qualquer planeamento ou 
estratégia, quando retiram capacidade ao país, não só à Marinha Grande, para executar os 
seus investimentos públicos, por falta até de resposta por parte das empresas para assumir 
e executar as empreitadas, ou os atrasos das mesmas, por falta de condições para se 
avançar, não sei o que seja.  
 
Tudo isto são constatações reais do que têm sido estes 2 anos e pouco de mandato. 
 
Assumimos com gosto um projeto que tem sido de dotar o nosso Concelho de bens 
essenciais como as águas e os saneamentos, 100 projetos realizados. 
 
Ao longo destes 2 anos e meio foram lançados todos os projetos a que nos comprometemos, 
em todas as zonas do nosso Concelho, quando assumimos este compromisso. Este era um 
compromisso nosso, do Partido Socialista e que está plasmado no nosso Programa Eleitoral.  
 
Dizem os senhores vereadores da oposição que não existe planeamento nem estratégia. 
Mas eu tenho comigo este documento, onde consta a proposta para aprovação de mais de 4 
milhões de obras a lançar imediatamente, precisamente para a redes de águas e 
saneamentos em todo o concelho, como a adutora Picotes – São Pedro, a conclusão da rede 
na Amieira, Trutas, Picassinos, etc. 
 
Iniciámos as obras no centro de saúde, que estão paradas devido à pandemia. Ainda assim, 
temos o nosso centro de saúde a trabalhar com equipas médicas e, foi feito com esforço e 
trabalho da parte deles.  
 
Mas foi também com o nosso esforço e trabalho político que se conseguiu a criação das 
unidades de saúde familiar - USF - para dar à população aquilo que é o que ela mais 
necessita: um Serviço de Saúde de qualidade. 
 
Se isto não é trabalhar com afinco dedicadamente à nossa população, não sei o que seja, e 
por isso sinceramente não posso aceitar as críticas que nos estão a ser imputadas de falta 
de estratégia, de falta de planeamento. 
 
Os senhores vereadores da oposição trazem uma vez mais a questão de não se ter feito a 
piscina e o mercado.  
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A piscina municipal, está do lado dos senhores vereadores da CDU e do MPM, que têm já há 
algum tempo uma proposta de estudo preliminar para se poder lançar concurso para 
aquisição do projeto, tendo assumido o compromisso de se pronunciar sobre o mesmo. 
Aguardamos as suas sugestões. Não estivemos parados. Exigiram ser envolvidos e 
participantes nas decisões, então colaborem e mandem as vossas propostas.  
 
Estamos em condições de lançar já a concurso para aquisição do projeto da piscina 
municipal, se os senhores vereadores quiserem! 
 
O Mercado. O mercado, depende também dos senhores vereadores. Nós trabalhámos para 
garantir que se podia dar cumprimento a uma deliberação da Câmara e foram os senhores 
vereadores da CDU e do MPM que votaram contra essa solução.  
 
Os senhores vereadores sabem que nos envolvemos durante mais de 1 ano, para que 
pudesse ser feito o Mercado na sua localização atual. Quando tivemos a resposta do tesouro 
e finanças “Sim viabilizamos o espaço” ouve a discussão que todos conhecem, não se tendo 
chegado a nenhum consenso, por responsabilidade da CDU e do MPM que afinal defendem 
coisas distintas. 
 
Ainda não chegámos à localização ideal do mercado, mas continuamos disponíveis para 
trabalhar para assegurar rapidamente o local e podermos lançar este projeto assim que haja, 
de facto, a anuência de todos. 
 
Enquanto Presidente da Câmara, eu quero que o mercado seja feito. Digam-me onde.  
 
Temos ainda um investimento significativo na rede viária. Além de todas as empreitadas de 
redes de águas e saneamento incluírem a requalificação da rede viária e passeios, temos 
identificados diversos projetos de requalificação de arruamentos em todo o concelho. Há um 
valor inscrito no orçamento para esse efeito. 
 
Os senhores vereadores vêm falar-nos sobre as Piscinas de S. Pedro. Mas os senhores 
vereadores sabem muito bem que a piscina de S. Pedro não é propriedade da Câmara 
Municipal, é propriedade privada. 
 
Ainda assim temo estado empenhados ao máximo para que da parte dos proprietários 
houvesse disponibilidade para fazer a obra dentro daquilo que a lei lhes permite. É 
irresponsável da parte de qualquer pessoa pensar que a Câmara pode assumir de qualquer 
maneira a gestão daquele equipamento, fazer as obras que ali são necessárias. 
 
Os senhores vereadores falaram ainda no Terminal Rodoviário. Nós já trouxemos o projeto à 
Câmara e não vale a pena referir aquilo que aconteceu. Todos sabem que o projeto final, 
depois de ter sido aprovado um anteprojeto que até foi o que permitiu a candidatura da 
Câmara a fundos comunitários para essa obra, foi chumbado o projeto pelos senhores 
vereadores da CDU e do MPM. Não nos podem pedir responsabilidades sobre projetos que 
não foram executados por opção da maioria na oposição. E não nos apresentaram até hoje 
qualquer alternativa. 
 
Na Vieira de Leiria, a questão da Rua 25 de Abril tem sido assunto de conversa com o 
Senhor Presidente da Junta de Freguesia. É uma obra complexa e que exige negociação de 
cedências da parte de alguns moradores. Está nos nossos planos, está no bom caminho. 
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Sobre a Junta de Freguesia da Moita está plasmada nesta proposta a aquisição de um 
imóvel que nos foi sugerido pela Junta de Freguesia e que cremos terá o consenso de todas 
as forças políticas naquela freguesia. Este imóvel permitirá criar uma nova centralidade na 
freguesia, com um espaço público equipados para lazer, com brinquedos infantis e máquinas 
geriátricas. Também nos permitirá ali instalar um Espaço Cidadão/Balcão Atendimento 
Municipal como temos na Vieira, para servir os Munícipes ali residentes, com maior 
proximidade. 
 
É o que me cumpre responder às declarações de voto dos senhores vereadores da CDU e 
do MPM, demonstrando assim que as suas afirmações não têm qualquer fundamento nem 
se coadunam com a realidade dos factos.” 
 
Esta declaração de voto foi subscrita pelo Sr. Vereador Carlos Caetano e pela Sr.ª 
Vereadora Célia Guerra. 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 

 
 

2. Pedido de autorização prévia da Assembleia Municipal para a assunção de 
compromissos plurianuais nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual  

 

298 - Nos termos do disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, a 
autorização de despesas que deem lugar a um encargo orçamental em mais de um ano 
económico ou em ano que não seja o da sua realização, não pode ser efetivada sem prévia 
autorização da Assembleia Municipal, salvo quando estas: 

a) Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 
b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos anos 

económicos seguintes ao da sua contratação e o prazo de execução de três anos. 
 
Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 
fevereiro, na sua redação atual, adiante designada por LCPA, que aprova as regras 
aplicáveis à assunção de Compromissos e aos Pagamentos em Atraso, se dispõe que a 
assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo 
novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de 
cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias público-privadas, está sujeita, 
no que respeita às entidades da administração local, a autorização prévia da Assembleia 
Municipal. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do artigo 3.º da LCPA, são 
compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 
 
Considerando que algumas ações apresentam dotações em anos seguintes insuficientes 
para os encargos que se perspetivam agora assumir tendo por base procedimentos de 
contratação pública que se pretendem iniciar, de bens, serviços e de empreitadas de obras 
públicas, assim como, contratos de arrendamento e outros, tendo sido proposto o reforço das 
dotações em anos seguintes na proposta da 7.ª Modificação aos Documentos Previsionais 
de 2020 – 1.ª Revisão, a ser presente na próxima sessão da Assembleia Municipal. 
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Considerando que o Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual, que 
aprova as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da 
LCPA, preceitua no seu artigo 12.º que: 
“(…) 1 – Para efeitos da aplicação da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da LCPA, a autorização 
prévia para a assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação pelo órgão 
deliberativo competente pode ser conferida aquando da aprovação das Grandes Opções do 
Plano. 
2 – Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que a reprogramação dos 
compromissos plurianuais implique aumento da despesa (…)”. 
 
Considerando que na sessão da Assembleia Municipal de 16/12/2019, aquando da 
aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2020, foi concedida autorização 
genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do 
artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual, que seja solicitada à Assembleia Municipal 
da Marinha Grande: 

1. Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais até ao limite 
máximo das dotações corrigidas, propostas na 1.ª Revisão aos Documentos 
Previsionais de 2020, para os anos de 2021, 2022 e 2023, para efeitos do 
cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 
21 de fevereiro, na sua redação atual; 

2. Autorização para a abertura de procedimentos que consubstanciem a 
assunção de encargos em mais de um ano económico para cumprimento do 
preceituado na alínea b), do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 
de junho, quando os encargos excedam o limite de 99.759,58 euros, nos anos 
de 2021, 2022 e 2023; 

3. Que nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 
8 de junho, se fixe o limite máximo dos encargos nos anos económicos de 
2021, 2022 e 2023, no valor das dotações corrigidas aprovadas com a 7.ª 
Modificação aos Documentos Previsionais de 2020 – 1.ª Revisão. 

 
A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 7.ª Modificação 
aos Documentos Previsionais de 2020 – 1.ª Revisão, podendo posteriormente ser 
tomada a deliberação na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em 
epígrafe. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
RECURSOS HUMANOS 

 
 
3. Cargos de direção intermédia de 3.º grau - Aumento do nível remuneratório. 
 
299 - Presente a seguinte proposta: 
 
“Presente informação com referência I/784/2020, de 11 de maio de 2020, sobre o assunto 
em epígrafe e que se dá por integralmente reproduzida. 
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A Câmara Municipal, tendo presente o enquadramento jurídico efetuado nesta matéria, 
e ao abrigo do artigo 4.º, n.º 3 da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua redação atual, 
conjugado com a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibera aprovar e 
submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a alteração da remuneração dos 
cargos de direção intermédia de 3.º grau, para a 5.ª posição remuneratória da carreira 
geral de técnico superior, nível 27 da tabela remuneratória única, com o montante 
pecuniário de 1.824,84 euros. 
 
A nova remuneração produz efeitos a 1 de junho de 2020.” 
 
Durante a discussão do ponto, os Srs. Vereadores do MpM disseram o seguinte: 
 
“1. Enquadramento na estrutura orgânica 
a) A proposta em apreço refere-se à uma estrutura orgânica determinada pelo Despacho n. 
9535/2018, de 11 de outubro alterada pelo Despacho n.º 11114/2018 que precisamente 
introduz alteração às subunidades. Quais são os cargos de direcção intermédia de 3.º 
grau, previstos na estrutura orgânica atual, que serão abrangidos por esta proposta? 
b) As subunidades orgânicas de Contabilidade (CB), Área de Competência de 
Recursos Humanos (RH), Subunidade orgânica de Expediente e Serviços Gerais e 
Área de Competência Gestão Urbanística (GU)? Quais os dois cargos a que se refere a 
informação? 

c) Ora aqui depreendo, que há intenção de proceder à atualização da remuneração dos/as 
chefes de subunidade (contabilidade, Expediente e Serviços Gerais) porque as 
restantes áreas de competências não são subunidades, isto é, não se enquadram nos 
termos do artigo 4.º n.º 3 da Lei 49/2012, de 29 (actualizada). 
A informação técnica não clarifica quais as unidades que serão abrangidas por este 
posicionamento remuneratório. 
  
2. Fundamentação para justificar a alteração remuneratória 
Nos termos do n.º3 do art.º 4.º da Lei (Lei n.º 49/2012, de 29 de Agosto, actualizada “No 
caso previsto no número anterior (entenda-se: 2. A estrutura orgânica pode prever a 
existência de cargos de direção intermédia de 3.º grau ou inferior) cabe à assembleia 
municipal, sob proposta da câmara municipal, a definição das competências, da área, dos 
requisitos do recrutamento, entre os quais a exigência de licenciatura adequada, e do 
período de experiência profissional, bem como da respetiva remuneração, a qual deve 
ser fixada entre a 3.ª e 6.ª posições remuneratórias, inclusive, da carreira geral de técnico 
superior. 
A informação técnica apenas propõe a alteração do posicionamento remuneratório 
apresentando uma justificação muito ténue dos fundamentos que a justificam 
“Conforme as exigências do Regulamento e fruto da nossa atividade municipal, a autonomia 
do trabalho a desenvolver pelas chefias de unidade e a responsabilidade que lhe está 
subjacente, não se coaduna com o nível remuneratório atribuído pela Assembleia Municipal 
em 2012 – 3.ª posição (…)” 
  
3. Competências e licenciatura adequada 
As competências/licenciatura estão previstas no regulamento (Artigo 8.º)  
3.1. Qual é a licenciatura adequada para cada unidade? 
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4. Fundamentos para que seja a 5.ª posição remuneratória? 

“É intenção da Sra. Presidente da Câmara, propor à Exma. Câmara Municipal, a 
atribuição da 5.ª posição remuneratória, nível 27 da tabela remuneratória única, a que 
corresponde o montante atual de 1.824,84€. Esta proposta tem um custo anual na 
ordem dos 14.553,36€, incluindo seguro de acidentes de trabalho.” 
Estamos perante um aumento da 3ª posição remuneratória (1411,67€) para a 5ª 
posição (1824,84€) correspondendo a um aumento de € 413,17€, ou seja, mais de 30% 
de aumento. 

As anteriores propostas iam no sentido de o posicionamento ser alterado para a 6.ª posição 
remuneratória (2031,43€). Porquê a 5.ª e não outra qualquer?  
  
5. Qual a avaliação do SIADAP e o nível de execução dos objetivos das pessoas que 
venham a ser objeto de reposicionamento remuneratório? 
  
6. Quantas pessoas terão a cargo cada um destes dirigentes? 
Sem desprimor para as tarefas ora desempenhadas é possível comparar com a 
responsabilidade e o número de trabalhadores a cargo com aquelas que têm um chefe de 
divisão? Este valor quase que equipara o valor remuneratório. 
  
Voto contra com declaração de voto.” 
 
 
A Sr.ª Presidente disse que está completamente em desacordo e explicou a razão de ser 
desta proposta, uma vez que a sua reestruturação orgânica já foi reprovada mais do que 
uma vez. Não é feita à medida, é feita de acordo com as necessidades dos serviços. 
 
 
Colocada a votação, a proposta foi rejeitada, com 4 votos contra e 3 votos a favor. 
 
Os Srs. Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, votaram contra e 
proferiram a seguinte declaração de voto: 
“Por todas as questões expostas e não devidamente explicadas e fundamentadas somos 
contra a proposta”. 
 
As Sr.ªs Vereadoras da CDU, Alexandra Dengucho e Lara Lino, votaram contra e 
proferiram a seguinte declaração de voto: 
“Enquanto não houver SIADAP e revisão das posições remuneratórias para todos os 
trabalhadores não votamos posições avulsas.” 
 
A Sr.ª Presidente proferiu a seguinte declaração de voto: 
“Não são posições avulsas, a informação expressa aquilo que decorre da lei. 
No estrito cumprimento da mesma este executivo tem feito todas as atualizações que a lei 
permite, já o fez ao longo destes 2 anos para outros trabalhadores.  
A fixação do escalão remuneratório no caso das unidades depende deste órgão, que mais 
uma vez reprovou a proposta da não atualização dos únicos dois cargos de unidades 
orgânicas que temos na nossa estrutura. 
Uma proposta de atualização que não permite valorizar as suas competências e 
responsabilidades tendo os trabalhadores que optar pelo seu vencimento de origem sem que 
possam beneficiar do que decorre da lei que permite a este órgão possibilitar a valorização 
da responsabilidade e do cargo que ocupam.” 
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4. Alteração ao Regulamento da Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal da 
Marinha Grande. 
 
300 - Presente a seguinte proposta: 
 
“Presente informação com referência I/788/2020, de 11 de maio de 2020, sobre o assunto 
em epígrafe e que se dá por integralmente reproduzida. 
 
A Câmara Municipal, tendo presente o enquadramento jurídico efetuado nesta matéria, 
e ao abrigo da competência que lhe é conferida pela alínea a) do artigo 7.º do Decreto-
Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, conjugado com o artigo 8.º, n.º 1 do Regulamento, 
aprova a alteração ao Regulamento da Estrutura Orgânica Flexível da Câmara 
Municipal da Marinha Grande, em anexo.” 
 
Durante a discussão do ponto 4, os Srs. Vereadores do MpM disseram o seguinte: 
 
“4.1. Ao longo destes anos a Sr.ª Presidente criou um percurso de diversas informações para 
justificar que era absolutamente necessário ter um dirigente intermédio na Divisão de 
Modernização e Capacitação que assegurasse a área de recursos humanos. Como agora 
decidiu que afinal a pessoa que estava com esta área já pode ser chede de divisão e ocupar-
se de todas as responsabilidades desta unidade orgânica (acumulando funções) já não 
necessita de uma chefia intermédia para assegurar os recursos humanos. 

a) Mas afinal, os recursos humanos têm ou não muito trabalho? 
b) É ou não necessário que haja uma chefia intermédia para garantir a eficácia deste 
serviço? 
c) Então agora, qual o factor extraordinário que justifica criar o Balcão de Atendimento 
ao Munícipe? 
d) Que serviços efectivamente passam a ter esta unidade orgânica? Quais desses 
serviços correspondem a cargos de direcção (a área de gestão organizacional, a área 
de tecnologias da informação, o Balcão de Atendimento ao Munícipe e a subunidade 
orgânica Expediente e Serviços Gerais?). 
e) Qual a redação final e qual o artigo do regulamento da estrutura orgânica que é 
alterado?   
 

4.2. Para nomear a dirigente a Presidente não necessita deste órgão porque tem 
competência própria. Aliás, a nomeação de dirigente para esta unidade orgânica cujo cargo 
vagou em 2018, se de facto tivesse assim tanto trabalho, já devia ter sido nomeada à data da 
vacatura do lugar.  
 
4.3. Só mais uma última questão: Não desconsiderando a importância do trabalho e das 
pessoas que desempenham funções no atendimento ao munícipe (que já o fazem hoje, com 
ou sem Balcão), mas o grande problema da estrutura da Câmara é a faltam de um Balcão de 
Atendimento? Será que não há outros problemas na estrutura que justificassem muito mais 
uma alteração do que esta, completamente feita à medida?  
 
4.4. É esta a alteração à estrutura orgânica a qual a senhora presidente se referia há umas 
reuniões atrás?  
 
Voto contra com declaração de voto.” 
 
Colocada a votação, a proposta foi rejeitada, com 4 votos contra e 3 votos a favor. 
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Os Srs. Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, votaram contra e 
proferiram a seguinte declaração de voto: 
“Na nossa perspetiva a estrutura orgânica da Câmara não considera uma coisa 
absolutamente fundamental que é a adequação da mesma às futuras competências 
municipais, não tem em conta o equilíbrio de competências e recursos humanos entre as 
unidades orgânicas, não reflecte um único propósito de modernização da estrutura.  
 
Numa altura de crise, em que à nossa volta vemos pessoas a serem desempregadas, 
pessoas a passarem necessidades, o pensamento prioritário deste executivo é alterar a 
estrutura orgânica para que passe a integrar um serviço de atendimento ao público? Como 
se devem estar a sentir os dirigentes que carregam a responsabilidades imensa de enormes 
competências sem que vejam as suas unidades orgânicas devidamente estruturadas e com 
reforço de meios humanos? 
 
Esta proposta foi pensada para colocar determinadas pessoas em determinadas funções e 
não foi estruturada de modo a que, primeiro, se definissem funções/competências e só 
depois se procurariam integrar pessoas com perfis adequados ao cumprimento das mesmas.  
 
Temos a forte convicção de que a Sra. Presidente e o executivo permanente não têm a 
menor noção do funcionamento dos serviços e de como poderá pô-los a trabalhar com maior 
eficácia e eficiência, num modelo de administração moderna, compreendendo que é preciso 
pôr a Câmara ao serviço dos munícipes e motivar os seus trabalhadores. 
 
Lamentamos esta situação pelos munícipes, que vão continuar a ter acesso a uma Câmara 
Municipal ineficaz, e pelos trabalhadores, que continuarão a trabalhar com muitas angústias 
e desgaste permanente e merecem todo o nosso respeito, o que a presente proposta não 
reflecte. 
 
Por todas as questões expostos na nossa intervenção e não devidamente explicadas e 
fundamentadas somos contra a proposta.” 
 
 
A Sr.ª Presidente proferiu a seguinte declaração de voto: 
“As competências estão bem definidas, que enumerei resumidamente nesta discussão e que 
se trata aqui da modificação administrativa. 
A sugestão era a alteração de uma unidade orgânica para a outra conforme está explícito na 
explanação que fiz.” 
 
 
5. Coordenador Municipal de Proteção Civil – Definição do estatuto remuneratório. 
 
301 - Presente I/785/2020, de 11 de maio, dos Recursos Humanos, anexa à presente, 
intitulada Orçamentação e gestão das despesas com pessoal para o ano 2020, com o 
enquadramento legal atinente a esta matéria. 
 
Assim e considerando que: 
 
O n.º 5 do artigo 14.º-A da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, na sua redação atual 
(diploma que define o enquadramento institucional e operacional da proteção civil no âmbito 
das autarquias locais, estabelece a organização dos serviços municipais de proteção civil e 
define as competências do coordenador municipal de proteção civil, em desenvolvimento da 
Lei de Bases da Proteção Civil), dispõe que compete à câmara municipal deliberar, sob 
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proposta do presidente da câmara municipal, sobre o estatuto remuneratório do coordenador 
municipal de proteção civil, podendo equipará-lo, apenas para tal efeito, à remuneração de 
um dos cargos dirigentes da respetiva câmara municipal.  
 
Nos termos do n.º 6 do mesmo preceito, o coordenador municipal de proteção civil pode 
auferir despesas de representação, nos termos da lei, devendo para o efeito e neste caso, 
atender-se ao disposto no artigo 24.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto na sua redação 
atual, que determina que apenas podem ser abonadas despesas de representação aos 
titulares de cargos de direção superior de 1.º grau e de direção intermédia de 1.º e 2.º graus. 
 
De acordo com o n.º 2 do mesmo artigo, a atribuição de despesas de representação ao 
coordenador municipal de proteção civil carece de deliberação pela assembleia municipal, 
sob proposta da câmara. 
 
Proponho que a Câmara Municipal, ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo 
n.º 5 do artigo 14.º-A da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, na sua redação atual, 
delibere equiparar o estatuto remuneratório do coordenador municipal da proteção 
civil ao cargo de direção intermédia de 2.º grau – chefe de divisão. 
 
Mais proponho que a Câmara Municipal, nos termos do preceituado no n.º 6 do artigo 
14.º-A da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, na sua redação atual, fazendo uso da 
competência que lhe é conferida pelo n.º 2 do artigo 24.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, na sua redação atual, conjugado com a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, proponha à Assembleia Municipal, a atribuição de 
despesas de representação ao coordenador municipal da proteção civil, nos mesmos 
moldes dos chefes de divisão. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 3 votos a favor e 4 abstenções dos Srs. 
Vereadores da CDU e do MpM. 
 
Os Srs. Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro proferiram a 
seguinte declaração de voto: 
“Abstemo-nos por considerar que esta foi uma opção legítima da senhora Presidente, não 
parte de uma decisão ou proposta nossa.” 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
6. 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2020. 
 
302 - Considerando que o mapa de pessoal enquanto instrumento de planeamento de 
gestão de recursos humanos, materializa a previsão de trabalhadores necessários para, 
anualmente, levar a cabo a realização das atividades de cada serviço, no âmbito das 
atribuições municipais e estratégia definida. 
 
Considerando que o mapa de pessoal assume um caráter dinâmico, que permite a sua 
alteração sempre que se revele necessário, e com vista à resposta célere e eficaz dos 
problemas com que o Município se confronta diariamente. 
 
Considerando que nos termos do preceituado nos artigos 28.º e 29.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de  
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junho, os órgãos e serviços podem proceder a alterações ao respetivo mapa de pessoal para 
preenchimento dos postos de trabalho que se venham a revelar necessários para o 
desenvolvimento das suas atividades e que não tenham sido inicialmente previstos. 
 
Considerando que nos termos do artigo 3.º, n.º 2 alínea a) do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 
de setembro, na sua redação atual, nos municípios os mapas de pessoal são aprovados, 
mantidos ou alterados pela Assembleia Municipal. 
 
Considerando a informação técnica dos Recursos Humanos (I/786/2020, de 11 de maio), que 
se anexa e faz parte integrante. 
 
A Câmara Municipal, depois de apreciado o assunto delibera, ao abrigo dos artigos 
33.º, n.º 1 alínea ccc) e 25.º, n.º 1 alínea o), ambos do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e artigo 3.º, n.º 2 
alínea a) do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua redação atual, 
submeter à Assembleia Municipal a 1.ª alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara 
Municipal da Marinha Grande para 2020, em anexo (anexo 1). 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 
7. Requalificação da Adutora/Distribuidora Picotes - Marinha Grande- Concurso 
público n.º 02/2020. Deliberação Inicial 
 
303 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente informação com a ref.ª CS/01/2020 de 29/01/2020 e projeto de execução, cuja 
coordenação foi assegurada pela Divisão de Gestão do Território, composto por peças 
desenhadas e peças escritas, nomeadamente projeto de execução, memória descritiva e 
justificativa, caderno de encargos (cláusulas técnicas cláusulas gerais), programa de 
procedimento, plano de segurança e saúde, mapa de quantidades e orçamento, plano de 
prevenção e gestão de resíduos referentes à obra em epígrafe. 
 
O preço base do concurso é de 1.875.464,00€ (Um milhão oitocentos e setenta e cinco mil 
quatrocentos e sessenta e quatro euros) e o prazo de execução é de 12 meses. 
 
A Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 19.º, 
alínea b), 36.º, n.º 1, 38.º, 40.º, n.º2 , 46-A nº 2 e 67.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: 

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

b) escolher o procedimento de concurso público, em função do valor estimado do 
contrato, de acordo com o orçamento que integra o projeto de execução; 
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c) a não contratação por lotes com os fundamentos constantes da informação 
com a ref.ª CS/01/2020;  

d) autorizar a realização da despesa subjacente ao contrato; 
e) aprovar as peças do procedimento (programa do procedimento, caderno de 

encargos, projeto de execução e minuta do anúncio), que passam a integrar o 
processo administrativo; 

f) designar o júri que conduzirá o procedimento, com a seguinte composição: 
Engª Cristina Silva (Presidente), Engª Edite Moniz (Vogal), Engº Rui Vicente 
(Secretário) e como suplentes Engª Maria João Oliveira e Arqª Isabel Alves; 

g) delegar a competência para prestar esclarecimentos necessários à boa 
compreensão e interpretação das peças do procedimento no júri do 
procedimento. 

 
A presente deliberação fica condicionada, e apenas produz efeitos no dia útil seguinte, 
à aprovação da 7.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020 – 1.ª Revisão 
pela Assembleia Municipal e à autorização para a assunção de compromissos 
plurianuais, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, 
de 21 de fevereiro, na sua redação atual. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
8. Rede de Abastecimento de Águas na Amieira- Fase1- Concurso público n.º 03/2020- 
Deliberação Inicial 
 
304 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente informação com a ref.ª CS/02/2020 de 28 de janeiro e projeto de execução, cuja 
coordenação foi assegurada pela Divisão de Gestão do Território, composto por peças 
desenhadas e peças escritas, nomeadamente projeto de execução, memória descritiva e 
justificativa, caderno de encargos (cláusulas técnicas cláusulas gerais), programa de 
procedimento, mapa de quantidades e orçamento, plano de gestão de resíduos e Plano de 
Segurança e Saúde referentes à obra em epígrafe. 
 
O preço base do concurso é de 439.576,39 euros e o prazo de execução é de 5 meses. 
 
A Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 19.º, 
alínea b), 36.º, n.º 1, 38.º, 40.º, n.º2 e 67.º, n.º 1 e 69º nº 2, 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: 

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

b) escolher o procedimento de concurso público, em função do valor estimado do 
contrato, de acordo com o orçamento que integra o projeto de execução; 

c) autorizar a realização da despesa subjacente ao contrato; 
d) aprovar as peças do procedimento (programa do procedimento, caderno de 

encargos, projeto de execução e minuta do anúncio), que passam a integrar o 
processo administrativo; 

e) designar o júri que conduzirá o procedimento, com a seguinte composição: 
Engª Cristina Silva (Presidente), Engª Maria João (Vogal), Arqº Miguel 
Figueiredo (Secretário) e como suplentes Engº Rui Vicente e Arqª Isabel Alves. 
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f) delegar a competência para prestar esclarecimentos necessários à boa 
compreensão e interpretação das peças do procedimento no júri do 
procedimento. 

 
A presente deliberação fica condicionada, e apenas produz efeitos no dia útil seguinte, 
à aprovação da 7.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020 – 1.ª Revisão 
pela Assembleia Municipal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
9. Obras de Acalmia de Tráfego- desde a Rua Santa Isabel até à Rua D. João Pereira 
Venâncio- Concurso público n.º 05/2020- Deliberação Inicial 
 
305 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente informação com a ref.ª CS/04/2020 de 28 de janeiro e projeto de execução, cuja 
coordenação foi assegurada pela Divisão de Gestão do Território, composto por peças 
desenhadas e peças escritas, nomeadamente projeto de execução, memória descritiva e 
justificativa, caderno de encargos (cláusulas técnicas cláusulas gerais), programa de 
procedimento, mapa de quantidades e orçamento, plano de gestão de resíduos e Plano de 
Segurança e Saúde referentes à obra em epígrafe. 
 
O preço base do concurso é de 384.550,50 euros e o prazo de execução é de 5 meses. 
 
A Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 19.º, 
alínea b), 36.º, n.º 1, 38.º, 40.º, n.º2 e 67.º, n.º 1 e 69º nº 2, 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: 

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

b) escolher o procedimento de concurso público, em função do valor estimado do 
contrato, de acordo com o orçamento que integra o projeto de execução; 

c) autorizar a realização da despesa subjacente ao contrato; 
d) aprovar as peças do procedimento (programa do procedimento, caderno de 

encargos, projeto de execução e minuta do anúncio), que passam a integrar o 
processo administrativo; 

e) designar o júri que conduzirá o procedimento, com a seguinte composição: 
Engª Cristina Silva (Presidente), Engº Rui Vicente (Vogal), Arqª Isabel Alves 
(Secretária) e como suplentes Engª Maria João e Arqº Miguel Figueiredo. 

f) delegar a competência para prestar esclarecimentos necessários à boa 
compreensão e interpretação das peças do procedimento no júri do 
procedimento. 

 
A presente deliberação fica condicionada, e apenas produz efeitos no dia útil seguinte, 
à aprovação da 7.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020 – 1.ª Revisão 
pela Assembleia Municipal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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10. Rede de abastecimento de água da Amieira - Fase 2 - Concurso público n.º 09/2020. 
Deliberação inicial. 
 
306 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente informação com a ref.ª CS/05/2020 e projeto de execução, cuja coordenação foi 
assegurada pela Divisão de Gestão do Território, composto por peças desenhadas e peças 
escritas, nomeadamente projeto de execução, memória descritiva e justificativa, caderno de 
encargos (cláusulas técnicas cláusulas gerais), programa de procedimento, plano de 
segurança e saúde, mapa de quantidades e orçamento, plano de prevenção e de gestão de 
resíduos referentes à obra em epígrafe. 
 
O preço base do concurso é de 489.274,47€ (quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e 
setenta e quatro euros e quarenta e sete cêntimos) e o prazo de execução é de 150 dias. 
 
A Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 19.º, 
alínea b), 36.º, n.º 1, 38.º, 40.º, n.º2, 67.º, n.º 1 e 69.º, n.º 2, , 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, na sua redação 
atual, delibera: 

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

b) escolher o procedimento de concurso público, em função do valor estimado do 
contrato, de acordo com o orçamento que integra o projeto de execução; 

c) autorizar a realização da despesa subjacente ao contrato; 
d) aprovar as peças do procedimento (programa do procedimento, caderno de 

encargos, projeto de execução e minuta do anúncio), que passam a integrar o 
processo administrativo; 

e) designar o júri que conduzirá o procedimento, com a seguinte composição: 
Cristina Silva (Presidente), Rui Vicente (Vogal), Mauro Oliveira (Secretário) e 
como suplentes    Maria João Oliveira e Isabel Alves.   

f) delegar a competência para prestar esclarecimentos necessários à boa 
compreensão e interpretação das peças do procedimento no júri do 
procedimento. 

 
A presente deliberação fica condicionada, e apenas produz efeitos no dia útil seguinte, 
à aprovação da 7.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020 – 1.ª Revisão 
pela Assembleia Municipal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
11. Rede de Abastecimento de Água de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira de 
Picassinos - Fase 3- Concurso público n.º 12/2020- Deliberação Inicial 
 
307 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente informação com a ref.ª CS/06/2020 de 30 de janeiro e projeto de execução, cuja 
coordenação foi assegurada pela Divisão de Gestão do Território, composto por peças 
desenhadas e peças escritas, nomeadamente projeto de execução, memória descritiva e 
justificativa, caderno de encargos (cláusulas técnicas cláusulas gerais), programa de  
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procedimento, mapa de quantidades e orçamento, plano de gestão de resíduos e Plano de 
Segurança e Saúde referentes à obra em epígrafe. 
 
O preço base do concurso é de 333.815,28 euros e o prazo de execução é de 150 dias. 
 
A Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 19.º, 
alínea b), 36.º, n.º 1, 38.º, 40.º, n.º2 e 67.º, n.º 1 e 69º nº 2, 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: 

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

b) escolher o procedimento de concurso público, em função do valor estimado do 
contrato, de acordo com o orçamento que integra o projeto de execução; 

c) autorizar a realização da despesa subjacente ao contrato; 
d) aprovar as peças do procedimento (programa do procedimento, caderno de 

encargos, projeto de execução e minuta do anúncio), que passam a integrar o 
processo administrativo; 

e) designar o júri que conduzirá o procedimento, com a seguinte composição: 
Engª Cristina Silva (Presidente), Engº Rui Vicente (Vogal), Arqº Mauro Oliveira 
(Secretário) e como suplentes Engª Maria João e Arqª Isabel Alves. 

f) delegar a competência para prestar esclarecimentos necessários à boa 
compreensão e interpretação das peças do procedimento no júri do 
procedimento. 

 
A presente deliberação fica condicionada, e apenas produz efeitos no dia útil seguinte, 
à aprovação da 7.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020 – 1.ª Revisão 
pela Assembleia Municipal. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
12. Reabilitação da Rua das Lagoinhas-Concurso público n.º 14/2020. Deliberação 
inicial. 
 
308 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente informação com a ref.ª RV-27-2019 de 11/11/2019 e projeto de execução, cuja 
coordenação foi assegurada pela Divisão de Gestão do Território, composto por peças 
desenhadas e peças escritas, nomeadamente projeto de execução, memória descritiva e 
justificativa, caderno de encargos (cláusulas técnicas cláusulas gerais), programa de 
procedimento, plano de segurança e saúde, mapa de quantidades e orçamento, plano de 
prevenção e de gestão de resíduos referentes à obra em epígrafe. 
 
O preço base do concurso é de 191.719,60€ (cento e noventa e um mil setecentos e 
dezanove euros e sessenta cêntimos) e o prazo de execução é de 90 dias. 
 
A Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 19.º, 
alínea b), 36.º, n.º 1, 38.º, 40.º, n.º2, 67.º, n.º 1 e 69.º, n.º 2, , 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  
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Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, delibera: 

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

b) escolher o procedimento de concurso público, em função do valor estimado do 
contrato, de acordo com o orçamento que integra o projeto de execução; 

c) autorizar a realização da despesa subjacente ao contrato; 
d) aprovar as peças do procedimento (programa do procedimento, caderno de 

encargos, projeto de execução e minuta do anúncio), que passam a integrar o 
processo administrativo; 

e) designar o júri que conduzirá o procedimento, com a seguinte composição: 
Eng.º Rui Vicente (Presidente), Engª Cristina Silva (Vogal), Engª Maria João 
Oliveira (Secretário) e como suplentes Arqª Isabel Alves e Arqº Miguel 
Figueiredo; 

f) delegar a competência para prestar esclarecimentos necessários à boa 
compreensão e interpretação das peças do procedimento no júri do 
procedimento. 

 
A presente deliberação fica condicionada, e apenas produz efeitos no dia útil seguinte, 
à aprovação da 7.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020 – 1.ª Revisão 
pela Assembleia Municipal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 
13. Requalificação do Centro Azul- S. Pedro de Moel -Concurso público n.º 18/2020. 
Deliberação inicial. 
 
309 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente informação com a ref.ª MO/12/2020 de 14 de abril e projeto de execução, cuja 
coordenação foi assegurada pela Divisão de Gestão do Território, composto por peças 
desenhadas e peças escritas, nomeadamente projeto de execução, memória descritiva e 
justificativa, caderno de encargos (cláusulas técnicas cláusulas gerais), programa de 
procedimento, plano de segurança e saúde, mapa de quantidades e orçamento, plano de 
prevenção e de gestão de resíduos referentes à obra em epígrafe. 
 
O preço base do concurso é de 198.000,00€ (cento e noventa e oito mil euros) e o prazo de 
execução é de 120 dias. 
 
A Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 19.º, 
alínea b), 36.º, n.º 1, 38.º, 40.º, n.º2, 67.º, n.º 1 e 69.º, n.º 2, , 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, na sua redação 
atual, delibera: 

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

b) escolher o procedimento de concurso público, em função do valor estimado do 
contrato, de acordo com o orçamento que integra o projeto de execução; 

c) autorizar a realização da despesa subjacente ao contrato; 
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d) aprovar as peças do procedimento (programa do procedimento, caderno de 
encargos, projeto de execução e minuta do anúncio), que passam a integrar o 
processo administrativo; 

e) designar o júri que conduzirá o procedimento, com a seguinte composição: 
Mauro Oliveira (Presidente), Miguel Figueiredo (Vogal), Isabel Alves 
(Secretário) e como suplentes Rui Vicente e Cristina Silva 

f) delegar a competência para prestar esclarecimentos necessários à boa 
compreensão e interpretação das peças do procedimento no júri do 
procedimento. 

 
A presente deliberação fica condicionada, e apenas produz efeitos no dia útil seguinte, 
à aprovação da 7.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020 – 1.ª Revisão 
pela Assembleia Municipal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
ATIVIDADE FÍSICA 
 
 

14. Alargamento da capacidade das Instalações Desportivas - Decisão de celebração 
de contrato de arrendamento para fins não habitacionais com o Sporting Clube 
Marinhense e aprovação da respetiva Minuta 
 
Os Srs. Vereadores congratularam-se por o processo ter finalmente vindo à reunião e 
propuseram alterações a alguns artigos da minuta do contrato de arrendamento. 
 
Seguidamente, e considerando essas alterações, a Sr.ª Presidente colocou a votação a 
seguinte proposta: 
 
310 - Presentes informações provenientes da DDC - Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania, sob a égide de Alargamento da capacidade das Instalações Desportivas, de 
09/03/2020, Alargamento da capacidade das Instalações Desportivas. Procedimentos de 
contratualização, de 11/03/2020, nos termos das quais se identifica a insuficiência de 
Instalações desportivas municipais para a prática de atividades físicas e desportivas. 
 
Com vista a colmatar essa carência, é proposta a celebração de contrato de arrendamento 
das instalações desportivas do Sporting Clube Marinhense, por ser apenas este clube que 
possui, no concelho, uma instalação desportiva com as características adequadas, quer 
técnicas, quer regulamentares, para a prática de atividades desportivas e exercício físico, de 
modalidades de pavilhão. 
 
Presente informação datada 12/05/2020, proveniente da DDC - Divisão de Desenvolvimento 
da Cidadania, na qual se justifica a necessidade de adiar o período proposto de início de 
contrato, de abril de 2020 para junho de 2020. 
 
Presente informação da DJA - Divisão Jurídica e de Apoio, I/781/2020, de 13-05-2020 e 
resultante minuta de contrato de arrendamento para fins não habitacionais, a celebrar com o 
Sporting Clube Marinhense; 
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A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de 
direito constantes das citadas informações, que ficam anexas à presente ata e que 
aqui se dão para todos os legais efeitos por integralmente reproduzidas, delibera, ao 
abrigo das competências previstas da alínea g) do nº 1 do art.º 33º do RJAL, aprovado 
em anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, celebrar contrato de 
arrendamento para fins não habitacionais com o Sporting Clube Marinhense para 
alargamento da Capacidade das Instalações Desportivas Municipais, aprovando, para 
o efeito a minuta de contrato de arrendamento anexa à presente ata e se dá 
integralmente reproduzida  
 
A presente deliberação fica condicionada, e apenas produz efeitos no dia útil seguinte, 
à aprovação da 7.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020 – 1.ª Revisão 
pela Assembleia Municipal e à autorização para a assunção de compromissos 
plurianuais, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, 
de 21 de fevereiro, na sua redação atual. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta, com as 
alterações à minuta do contrato de arrendamento que foram discutidas. 
 
Os Srs. Vereadores do MpM declararam o seguinte: 
"Atendendo aos pareceres da DDC, de 09 e 11/03/2020 e de 01/05/2020, e da DJA, bem 
como da DAF, de 14/05/2020, votamos favoravelmente desde que aditada uma cláusula ao 
contrato onde se preveja um mecanismo de fiscalização e monitorização do respetivo 
contrato". 

 
 

 
 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 19:55 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. 

 
 


