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Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro 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; 

• António da Silva Ferreira Santos; 

• Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 
 
A Sr.ª Presidente abriu a reunião pelas 14:30 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

A Sr.ª Vereadora Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro comunicou em 23/06/2020, nos 
termos do disposto no artigo 78.º, em conjugação com o n.º 1 do artigo 79.º, ambos da Lei n.º 
169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, 
atualizadas, que por motivos profissionais (participação em audiência judicial – Tribunal Judicial 
Comarca de Leiria/Juízo da Família e Menores de Alcobaça) não poderá comparecer a esta 
reunião, pelo que solicitou a justificação da sua falta e informou que em todas as suas funções 
enquanto Vereadora será substituída pelo candidato n.º 7 da lista do MpM – Movimento pela 
Marinha, Senhor António da Silva Ferreira Santos, uma vez que os candidatos n.ºs 4, 5 e 6 
comunicaram a sua impossibilidade. 
    

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

 

 
  

 
 

 

ORDEM DO DIA 
 

 

 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 
 

1. DL 57/2019 de 30 abril: Transferência de novas competências para as Freguesias – 
Proposta à Assembleia Municipal para manter no domínio da Câmara as 
competências previstas no n.º 2 do artigo 2º. 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
 

2. 10.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020 - Ratificação do Despacho 
n.º 189/CF/DAF/2020 de 18 de junho 

3. 11.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020 
4. TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M., Unipessoal, S.A. Relatório 

de Gestão e Contas de 2019 - Mandato Discriminado  
5. Apresentação do Relatório de Gestão e Contas do exercício de 2019 da empresa 

municipal TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande E.M., Unipessoal, S.A. 
6. Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação, 

relativo ao exercício económico do ano de 2019 
7. Apresentação do Relatório de Gestão e Contas do exercício de 2019 de entidades 

participadas pelo Município da Marinha Grande: ADCL – Águas do Centro Litoral, 
S.A., Valorlis, S.A., Lusitânia Gás, S.A. CENTIMFE e OPEN 

8. Documentos de Prestação de Contas do Município da Marinha Grande relativos ao 
exercício económico de 2019 

 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 
 

9. Admissão de candidatura para atribuição de apoio ou benefícios a entidades de 
natureza cultural - SPM – Associação para a Promoção do Turismo de S. Pedro de 
Moel – Verão cultural de São Pedro de Moel 2020 

10. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2020 – Área 
cultural - SPM - Associação para a Promoção do Turismo de S. Pedro de Moel 
(PROTUR) - Verão cultural de São Pedro de Moel 2020  

 
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

11. “Alteração do traçado da rua da Soprem” – Concurso Público n.º 06/2020 – 
Aprovação de Trabalhos Complementares. Ratificação do Despacho nº 190/2020, de 
19 de junho 

 

12. “Concurso Público n.º 02/2020 - REQUALIFICAÇÃO DA ADUTORA / 
DISTRIBUIDORA PICOTES - MARINHA GRANDE - Aprovação de peça escrita e 
desenhada, mapa de quantidades final e alteração do preço base. Prorrogação de 
prazo. Ratificação do Despacho nº 191/2020, de 19 de junho 
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ORDEM DO DIA 
 

 

 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 
 
 

1. DL 57/2019 de 30 abril: Transferência de novas competências para as 
Freguesias – Proposta à Assembleia Municipal para manter no domínio da 
Câmara as competências previstas no n.º 2 do artigo 2º. 

 
Face às questões colocadas pelos Srs. Vereadores, a Sr.ª Presidente clarificou aquilo que 
se pretende transferir, assim como os procedimentos legais a observar com a Assembleia 
Municipal e as Assembleias de Freguesia. 
 
Seguidamente foi colocada a votação a seguinte proposta: 
 
413 - O Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, concretiza a transferência de competências 
dos municípios para os órgãos das freguesias, ao abrigo do n.º 2 do artigo 38.º da Lei n.º 
50/2018, de 16 de agosto.  
 
De acordo com o preconizado no n.º 5 do referido Decreto-Lei, os municípios devem 
comunicar obrigatoriamente à Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL) as deliberações 
autorizadoras da transferência de recursos para as freguesias, para efeitos de inscrição no 
Orçamento do Estado para o ano seguinte.  
 
Prevê ainda o n.º 8 do mesmo artigo que a comunicação do município é acompanhada de 
mapa discriminativo dos recursos financeiros a transferir para cada freguesia para o período 
respetivo, através de formulário próprio disponibilizado pela DGAL. 
 
Das competências que transitam para as Freguesias, e de acordo com a Declaração de 
Retificação 21/2019 de 13 de maio,  

A assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal, pode deliberar 
manter no âmbito de intervenção do município as competências referidas no 
n.º 1, no todo ou em parte, que se revelem indispensáveis para a gestão direta 
pelo município e tenham natureza estruturante para o município ou para a 
execução de missões de interesse geral e comum a toda ou a uma 
parte significativa do município. 

 
Assim, a Presidente da Câmara Municipal, propõe que a Câmara Municipal delibere ao 
abrigo do n.º 3 do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de abril, manter no âmbito 
de intervenção do município as competências previstas no n.º 1 do artigo 2º do 
Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de abril, nomeadamente, as previstas nas alíneas:  

a) A gestão e manutenção de espaços verdes (apenas na freguesia da Marinha 
Grande); 
c) A manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no 
espaço público, com exceção daquele que seja objeto de concessão; 
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d) A gestão e manutenção corrente de feiras e mercados; 
f) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico (apenas na freguesia da Marinha 
Grande); 
g) A utilização e ocupação da via pública;  
h) O licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial, quando a 
mensagem está relacionada com bens ou serviços comercializados no próprio 
estabelecimento ou ocupa o domínio público contíguo à fachada do mesmo; 
i) A autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão  
j) A autorização da colocação de recintos improvisados;  
k) A autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via 
pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre, desde que estes se realizem 
exclusivamente na sua área de jurisdição;  
l) A autorização da realização de acampamentos ocasionais; 
m) A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos 
pirotécnicos, designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou 
receção das comunicações prévias relativas a queimas e queimadas.  

por estas serem indispensáveis e estruturantes para o município e para a execução de 
missões de interesse geral e comum para o município.  
 
 
Considerando quanto fica exposto acima a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea ccc) do n.º 
1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 
deliberou por unanimidade, propor à Assembleia Municipal que: 
 
1. Ao abrigo do n.º 3 do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de abril, delibere 

manter no âmbito de intervenção do município as competências previstas no n.º 2 
do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de abril, nomeadamente, as previstas 
nas alíneas: 

a) A gestão e manutenção de espaços verdes (apenas na freguesia da Marinha 
Grande); 
c) A manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no 
espaço público, com exceção daquele que seja objeto de concessão; 
d) A gestão e manutenção corrente de feiras e mercados; 
f) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico (apenas na freguesia da Marinha 
Grande); 
g) A utilização e ocupação da via pública;  
h) O licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial, quando a 
mensagem está relacionada com bens ou serviços comercializados no próprio 
estabelecimento ou ocupa o domínio público contíguo à fachada do mesmo; 
i) A autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão  
j) A autorização da colocação de recintos improvisados;  
k) A autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via 
pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre, desde que estes se realizem 
exclusivamente na sua área de jurisdição;  
l) A autorização da realização de acampamentos ocasionais; 
m) A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos 
pirotécnicos, designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou 
receção das comunicações prévias relativas a queimas e queimadas.  

por estas serem indispensáveis e estruturantes para o município e para a 
execução de missões de interesse geral e comum para o município. 
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2. A deliberação da Assembleia Municipal seja aprovada em minuta para produzir 
efeitos imediatos, nos termos e com os fundamentos previstos nos n.ºs 3 e 4 do 
artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterado. 

 
 
A Presidente da Câmara propõe ainda que a Câmara Municipal, no uso da competência 
prevista na alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação atual, delibere submeter à apreciação dos Órgãos das Freguesias e da 
Assembleia Municipal, a proposta para a transferência definitiva das competências 
previstas no n.º 1 do DL 57/2019, nomeadamente as que constam das alíneas:  

a) A gestão e manutenção de espaços verdes (apenas para as freguesias da Moita 
e Vieira de Leiria) 
b) A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; 
e) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico; 
f) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico (apenas para as freguesias da Moita e 
Vieira de Leiria); 

por estas já se encontrarem delegadas por Acordos de Execução celebrados com 
cada uma das Juntas de Freguesia.  
 
Esta proposta foi aprovada por unanimidade e em minuta. 
 
 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

 
 

2. 10.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020 - Ratificação do 
Despacho n.º 189/CF/DAF/2020 de 18 de junho 

 
414 - Presente o despacho n.º 189/CF/DAF/2020, datado de 18/06/2020, da Presidente da 
Câmara Municipal, que se transcreve na íntegra: 
 
“(...) Presente a informação n.º I/1209/2020 de 18.06.2020 da Divisão Jurídica e de Apoio 
relativa à proposta de submissão a despacho da Sra. Presidente para aprovação da Lista de 
Erros e Omissões apresentadas pelos concorrentes no âmbito da empreitada de 
“Requalificação da Adutora/Distribuidora Picotes-Marinha Grande” – Concurso Público n.º 
02/2020. 
 
Presente a informação CS/30/2020 de 16.06.2020 da Divisão de Gestão do Território da 
Câmara Municipal da Marinha Grande, na qual se justifica a necessidade de se aprovar lista 
de erros e omissões em fase de concurso no âmbito da empreitada de “Requalificação da 
Adutora/Distribuidora Picotes-Marinha Grande” – Concurso Público n.º 02/2020, com 
alteração do preço base do procedimento. 
 
Considerando que o preço base do concurso passa 1.875.464 euros para 1.966.282 euros, 
ambos acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, o que implica um cabimento adicional de 
90.818 euros, acrescido de IVA, o que perfaz o montante de 96.267,08 euros, e que na  
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presente data não existe dotação disponível nos Documentos Previsionais de 2020 para se 
fazer face a este cabimento. 
 
Considerando que nos termos da informação I/1209/2020 de 18.06.2020 da Divisão Jurídica 
e de Apoio, é urgente aprovar a lista de erros e omissões para que não sejam colocados em 
causa os prazos do procedimento de contratação pública. 
 
Considerando que na presente data não estão reunidas as condições para emissão do 
respetivo cabimento para efeitos de enquadramento orçamental da despesa que se pretende 
assumir, por a dotação disponível na ação 2019/I/123 ser insuficiente. 
 
Considerando que, face à urgência alegada, não é possível o cumprimento dos prazos legais 
preceituados na Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, para o 
agendamento de uma reunião extraordinária do órgão executivo para aprovação de 
modificação aos Documentos Previsionais de 2020, por ser urgente aprovar a lista de erros e 
omissões em fase de concurso, de modo a que a ausência de resposta do órgão competente 
no prazo legal não seja entendida pelos interessados como uma rejeição da mesma. 
 
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. 
 
Considerando que face à necessidade urgente de se emitir o cabimento devido para 
aprovação da lista de erros e omissões do concurso público, importa proceder à aprovação 
de uma modificação orçamental aos Documentos Previsionais de 2020. 
 
Assim, aprovo a 10.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020, nos termos da 
alínea d) do n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
✓ 9.ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2020 no valor de 80.000,00 euros nos 

reforços e de 80.000,00 euros nas anulações. 
✓ 7.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2020 no valor de 80.000,00 

euros nos reforços e de 80.000,00 euros nas anulações. 
 
Mais determino, ao abrigo do disposto no n.º 3 do art.º 35.º Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 
que desta decisão seja dado conhecimento à Câmara Municipal na próxima reunião do órgão 
executivo para efeitos de ratificação presente despacho. (...)” 
 
A Câmara Municipal, apreciada a documentação anexa e concordando com o teor da 
mesma, delibera, de acordo com o artigo 35º n.º 3, do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 
ratificar o despacho nº 189/CF/DAF/2020 datado de 18 de junho de 2020.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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3. 11.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020 
 

415 - Presente proposta da 11.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
10.ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2020 no valor de 295.911,43 euros nos 
reforços e de 295.911,43 euros nas anulações. 
 
8.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2020 no valor de 224.595,00 
euros nos reforços e 224.595,00 euros nas anulações. 
 
6.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipal para 2020 no valor de 110.000,00 euros 
nos reforços e 130.000,00 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. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 11.ª 
Modificação ao Orçamento da Despesa de 2020, sob a forma de alteração, constituída 
pela 8.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 6.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 maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções das Sr.ªs 
Vereadoras da CDU, Alexandra Dengucho e Lara Lino, que declararam o seguinte: 
“Abstemo-nos porque não concordamos com a retirada da verba do Parque Mártires, uma 
obra tão necessária e que a população tanto reclama, e cujo atraso não compreendemos.” 
 
Na sequência desta declaração, a Sr.ª Presidente referiu que na elaboração da modificação 
se teve em atenção a execução dos projetos, e este está atrasado, mas logo que esteja 
pronto será colocada a verba e ele aqui virá. 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

4. TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M., Unipessoal, S.A. 
Relatório de Gestão e Contas de 2019 - Mandato Discriminado  
 

O Sr. Vereador Carlos Caetano não participou na discussão e votação deste assunto, tendo 
comunicado o seu impedimento, nos termos do artigo 69.º, n.º 1, alínea a) do Código do 
Procedimento Administrativo, uma vez que é o Presidente do Conselho de Administração da 
TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M.. 
 
A Sr.ª Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do mencionado 
Código. 
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416 - Considerando: 
 
- Que a assembleia geral da empresa municipal TUMG Transportes Urbanos da Marinha 
Grande, EM Unipessoal S.A. vai deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do 
exercício de 2019 e sobre a proposta de aplicação de resultados, bem como proceder à 
apreciação geral da administração e fiscalização da mesma, nos termos do nº 2 do artigo 12º 
dos estatutos da empresa; 
 
- Que, conforme o nº 2 do artigo 9º dos referidos estatutos, cabe à Câmara Municipal conferir 
ao seu representante na Assembleia Geral mandado discriminado quanto ao conteúdo das 
deliberações a adotar e ao respetivo sentido de voto; 
 
- Os relatórios de gestão e das contas do exercício de 2019, em anexo, acompanhados do 
parecer e certificação legal das contas emitidos pelo fiscal único. 
 
A Câmara Municipal delibera, nos termos do art.º 9º, nº 2 do Estatutos da empresa 
municipal TUMG Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM Unipessoal, S.A emitir o 
seguinte mandato a executar pela representante designada, Sr.ª Vereadora Célia 
Guerra:  
 
- Para aprovar o relatório de gestão e as contas do exercício de 2019; 
- Aprovar a proposta de aplicação de resultados e apreciar positivamente a atuação da 
administração e fiscalização da empresa. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e António Santos, por se tratar de uma decisão 
exclusivamente da Sr.ª Presidente. 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

5. Apresentação do Relatório de Gestão e Contas do exercício de 2019 da 
empresa municipal TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande E.M., 
Unipessoal, S.A. 

 
O Sr. Vereador Carlos Caetano não participou na discussão e votação deste assunto, tendo 
comunicado o seu impedimento, nos termos do artigo 69.º, n.º 1, alínea a) do Código do 
Procedimento Administrativo, uma vez que é o Presidente do Conselho de Administração da 
TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M.. 
 
A Sr.ª Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do mencionado 
Código. 
 
A Sr.ª Presidente explicou sumariamente a atividade da TUMG em 2019, e referiu que este 
ponto não se trata da aprovação das contas, é apenas para tomar conhecimento das 
mesmas e deliberar remetê-las à Assembleia Municipal.  
 
Apesar desta explicação, o Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que pretendia fazer alguns 
comentários, nomeadamente: 

• Finalmente chegou-se às 3 freguesias, com 15 linhas; 

• Não houve grande aumento de passageiros. A linha verde até transportou menos 
pessoas em relação a 2017; 
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• Houve redução dos transportes subsidiados pela autarquia; 

• Houve aumento de despesas com pessoal; 

• Aumentou o prazo de pagamento a fornecedores; 

• Reduziu o valor da receita de publicidade em autocarros; 

• Não cumprimento do parecer prévio vinculativo negativo da AMT (Autoridade da 
Mobilidade e Transportes) de 24 de janeiro, que não é do conhecimento dos 
Vereadores, e que dizia que a TUMG não estava a cumprir a lei no que respeita ao 
contrato programa e a subcontratação. O não cumprimento das diretivas da AMT 
suscita procedimento contraordenacional. 
Assim, requereu cópia de todo o processo, e designadamente a cópia deste 
parecer negativo da AMT – Autoridade da Mobilidade e Transportes. 

 
A Sr.ª Presidente disse que não tem conhecimento desse parecer, não tem aqui os 
documentos, mas como o Sr. Vereador fez o requerimento para a ata, vai pedir o processo e 
fazer-lhe chegar. 
Entende que não há qualquer problema com a Câmara nem na circulação da TUMG, e 
parece-lhe que será apenas um procedimento que a TUMG não cumpriu. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que lhe parece não ser assim tão simples quanto a 
Sr.ª Presidente diz, porque o parecer prévio vinculativo refere que não estão a cumprir 
quanto ao contrato-programa e à subcontratação. 
 
A Sr.ª Presidente pediu à Dr.ª Fátima Cardoso, Administradora da TUMG – Transportes 
Urbanos da Marinha Grande E.M., Unipessoal, S.A., presente na reunião, para explicar. 
 
A Dr.ª Fátima Cardoso disse que o contrato-programa tem de ser adaptado de acordo com 
a lei, o novo regime jurídico da prestação de serviços públicos. Esses indicadores têm de vir 
refletidos nas peças do procedimento e também no contrato-programa. Para esse efeito 
foram contratados serviços de assessoria jurídica, em parte suportados pela Câmara (cerca 
de 15.000€), e outra parte pela TUMG (7.500€). A empresa é a Sérvulo Correia e 
Associados. 
 
No seguimento desta informação, o Sr. Vereador Aurélio Ferreira pediu que nos 
documentos que requereu anteriormente à Sr.ª Presidente venham também estes 
elementos. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho pediu que sejam enviados para todos. 
 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
417 - Presente Relatório de Gestão e Contas de 2019 da empresa municipal TUMG – 
Transportes Urbanos da Marinha Grande E.M. Unipessoal, S.A., acompanhados de Relatório 
e Parecer do Fiscal Único, Certificação Legal das Contas. 
 
A Câmara Municipal delibera tomar conhecimento do teor dos documentos e remeter 
os mesmos, nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, à Assembleia Municipal, para cumprimento do 
preceituado na alínea b) do n.º 2 do art.º 25.º do mesmo diploma. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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Os Srs. Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e António Santos, proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
"É evidente a preocupação que existe, como prioridade, de demonstrar a viabilidade da 
empresa, quando o que está em causa é o serviço social que os transportes prestam. 
A Camara Municipal tem como objetivo “responder às necessidades de deslocação da 
população na Marinha Grande”. É, e será sempre, uma obrigação da autarquia realizar os 
transportes dentro do concelho.  
A empresa municipal TUMG, para além dos transportes escolares, dos transportes 
subsidiados e ocasionais, da gestão do estacionamento, tem na sua atividade os transportes 
urbanos de passageiros. Nesta valência a TUMG estabelece com a Câmara um contrato-
programa para receber verbas, de modo a que os transportes urbanos garantam o acesso a 
uma rede de transportes públicos ajustada as necessidades das pessoas. 
Os transportes urbanos chegaram finalmente às três freguesias, e ainda bem, pois têm sido 
propostas do MPM desde sempre. Tivemos a CIMRL a garantir para 2019 e para este ano o 
pagamento de 50% dos passes. Nem com estas situações conseguimos um aumento 
significativo de passageiros (apenas 16%). Os transportes subsidiados tiveram uma redução, 
o que demonstra que esta autarquia não desenvolve apoio às instituições do concelho, na 
prossecução de projetos culturais, desportivos e sociais de relevo, em matéria de transporte. 
Em suma desperdiçámos uma excelente oportunidade para criar condições, de modo a que 
muito mais pessoas andassem nos transportes públicos e criassem o hábito.  
No entanto, registamos um aumento de 13% nos gastos com pessoal e as receitas de 
publicidade nos autocarros reduziram em 30%. 
Este relatório de gestão e contas não revela qualquer estratégia de modernização ao nível 
da mobilidade de transportes, designadamente a implementação de uma rede urbana de 
deslocação das pessoas com recurso a transportes públicos e/ou bicicletas A sua atividade 
está restrita aos subsídios que recebe da Câmara, que vão muito para além do que seria 
expectável face ao custo social que a Câmara devia pagar pelas deslocações dos munícipes 
que não têm outra possibilidade de se deslocarem, e com os quais estamos perfeitamente de 
acordo. 
O peso contributivo dos subsídios à exploração estão muito próximos dos 50% das receitas, 
que obrigaria a dissolução da empresa. E tal só não acontece, porque a Câmara permite que 
a TUMG fique com o valor recebido pelo estacionamento (76.498,00 €). Outras despesas 
como sejam a necessidade dum Consultor Jurídico para a TUMG, foi adjudicado pela 
Câmara, num claro subsídio encapotado. Este consultor foi contratado para resolver um 
“parecer prévio vinculativo negativo” da AMT (Autoridade da Mobilidade e Transportes) de 24 
de janeiro, que dizia que não estão cumprindo a lei no que respeita ao contrato programa e a 
subcontratação. Sabemos que o não cumprimento das diretivas da AMT suscita 
procedimento contraordenacional. 
Por tudo isto, percebemos que, face aos elementos de que se dispõe, nada permite 
concretizar que a administração tenha ganhos de eficácia e eficiência com a concretização 
desta actividade através desta entidade empresarial municipal. É este o motivo por que a 
TUMG é a única empresa municipal de transportes no distrito de Leiria e das poucas a nível 
nacional, e, também por essa razão, não vimos benefícios a sua existência, devendo a 
responsabilidade dos transportes passar a ser diretamente da Camara Municipal, com 
significativas melhorias de qualidade do serviço prestado, e sobretudo, com menores custos. 
Com isto não está em causa o exercício matemático das contas, nem o serviço social que se 
presta à comunidade, por isso votamos favoravelmente.” 
 
A Sr.ª Presidente proferiu a seguinte declaração de voto: 
"Não nos revemos na declaração de voto do Sr. Vereador Aurélio Ferreira. 
Efetivamente alargámos o serviço às três freguesias, e recentemente a S. Pedro de Moel, tal 
como nos tínhamos comprometido a fazer, inclusivamente no nosso programa eleitoral.  
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Congratulamo-nos por o ter conseguido, uma vez que a principal função era prestar um 
serviço social a toda a população.  
Em nada neste relatório nos faz verificar que para a Câmara as despesas fixas com esta 
empresa fossem inferiores, e sabemos que com a mesma podemos agilizar tudo quanto é o 
melhor funcionamento e mais rápido para o serviço que queremos continuar a prestar.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

6. Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva 
avaliação, relativo ao exercício económico do ano de 2019 

 
418 - Presente o Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva 
avaliação relativo ao exercício económico de 2019. 
 
A Câmara Municipal, após a análise dos documentos e no cumprimento do disposto 
na alínea i), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, delibera aprovar o Inventário de todos os bens, direitos e obrigações 
patrimoniais e respetiva avaliação, relativo ao exercício económico do ano de 2019, 
constituído por 2608 páginas, e submetê-lo à apreciação da Assembleia Municipal, nos 
termos da alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º do mesmo diploma legal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
Na sequência da votação deste ponto, o Sr. Vereador Aurélio Ferreira apresentou o 
seguinte requerimento: 
“Pretendo fazer um requerimento: a lista de bens imóveis da Câmara, em S. Pedro de Moel, 
e o seu estado”. 
 
 

7. Apresentação do Relatório de Gestão e Contas do exercício de 2019 de 
entidades participadas pelo Município da Marinha Grande: ADCL – Águas do 
Centro Litoral, S.A., Valorlis, S.A., Lusitânia Gás, S.A. CENTIMFE e OPEN 

 
419 - Presentes as contas do exercício de 2019 das entidades participadas pelo Município da 
Marinha Grande, a saber: 
 
- Relatório e Contas do exercício económico de 2019 da entidade ADCL - Águas do Centro 
Litoral, S.A. acompanhadas de Certificação Legal de Contas e Relatório e Parecer do Fiscal 
Único. 
 
- Relatório e Contas do exercício económico de 2019 da entidade VALORLIS – Valorização e 
Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. acompanhadas de Certificação Legal de Contas e 
Relatório e Parecer do Fiscal Único. 
 
- Relatório de Gestão e Contas do exercício económico de 2019 da entidade 
LUSITANIAGÁS, S.A., acompanhadas de Certificação Legal de Contas e Relatório e Parecer 
do Fiscal Único. 
 
- Relatório e Contas do exercício económico de 2019 da entidade CENTIMFE – Centro 
Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos, acompanhadas de 
Certificação Legal de Contas e Parecer da Comissão de Fiscalização. 
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- Relatório e Contas do exercício económico de 2019 da entidade OPEN - Associação para 
Oportunidades Específicas de Negócio, acompanhadas de Certificação Legal de Contas e 
Parecer da Comissão de Fiscalização. 
 
A Câmara Municipal delibera tomar conhecimento do teor dos documentos e remeter 
os mesmos, nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, à Assembleia Municipal para cumprimento do 
preceituado na alínea b) do n.º 2 do art.º 25.º, do mesmo diploma. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

8. Documentos de Prestação de Contas do Município da Marinha Grande relativos 
ao exercício económico de 2019 

 
420 - Presentes os Documentos de Prestação de Contas relativos ao ano de 2019, 
constituídos por: 

• Balanço 

• Demonstração de Resultados 

• Mapas de Execução Orçamental 

• Anexos às Demonstrações Financeiras 

• Relatório de Gestão 

• Certificação Legal das Contas  

• Relatório e Parecer do Auditor Externo 

• Relatório Anual sobre o trabalho efetuado pelo Auditor Externo 

• E restantes documentos de prestação de contas, conforme as Instruções n.º 1/2001 
da 2.ª Secção do Tribunal de Contas, Resolução n.º 4/2001 – 2.ª Secção, de 12 de 
julho, publicada no Diário da República n.º 191 – 2.ª Série, de 18 de agosto de 2001, 
na redação dada pela Resolução n.º 26/2013, de 14 de novembro, publicada em 
Diário da República, 2.ª Série, de 21 de novembro de 2013 e Resolução n.º 3/2019, 
de 19 de dezembro, publicada em Diário da República, 2.ª Série, n.º 6, de 23 de 
janeiro de 2020 

Os quais se encontram integralmente elaborados, para apreciação e votação devendo 
posteriormente ser arquivados na Área de Contabilidade, estando disponíveis para consulta, 
quando para tal for solicitado. 
 
Considerando que nos termos do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, 
as entidades previstas nos n.ºs 1 e 2 do artigo 51.º da Lei de Organização e Processo do 
Tribunal de Contas, Lei n.º 97/98, de 26 de agosto, cuja aprovação de contas dependa de 
deliberação de um órgão colegial, podem remetê-las ao Tribunal de Contas até 30 de junho 
de 2020, em substituição do prazo referido no n.º 4 do artigo 52.º da mesma lei.  
 
A Câmara Municipal, após apreciação dos documentos indicados e no cumprimento 
da alínea i), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua 
redação atual, delibera aprovar os Documentos de Prestação de Contas do ano de 
2019 e submetê-los à apreciação e votação da Assembleia Municipal, para 
cumprimento do preceituado na alínea l), do n.º 2, do artigo 25º, do mesmo diploma. 
 
Mais delibera, nos termos do ponto 2.7.3.1 das Considerações Técnicas do POCAL, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação atual, propor 
à Assembleia Municipal que aprove a aplicação do Resultado Líquido do Exercício de 
2019, no montante de 2.179.076,61 euros da seguinte forma: 
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• 5% sob a forma de reservas legais, tal como estipula o ponto 2.7.3.5. do referido 
diploma, no montante de 108.953,83 euros; 

• o restante, no montante de 2.070.122,78 euros, seja aplicado na conta 59 de 
resultados transitados. 

 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções das Sr.ªs 
Vereadoras da CDU, Alexandra Dengucho e Lara Lino, que proferiram a seguinte 
declaração de voto:  
"Após a análise da prestação de contas relativas ao exercicio económico do ano de 2019, 
cumpre-nos tecer as seguintes considerações.  
Nada temos a apontar à forma como as contas são apresentadas. Embora extensos, os 
documentos apresentam-se sobejamente detalhados, permitindo uma clara e inequívoca 
leitura dos contas do ano transato.  
Tratando-se de um documento que reflete a execução do orçamento e sucessivas 
modificações, as nossas considerações e criticas irão recair, obviamente, sobre a execução 
orçamental. 
Analisando a execução orçamental da receita, temos, por um lado, a receita corrente, com 
um valor de 98,6% tal como, aliás, seria de esperar, já que se trata de receitas idênticas e 
esperadas de ano para ano. Já na receita de capital apenas ficamos apenas pelos 34,90% 
de execução, revelando que o capital ficou aquém do previsto em Orçamento isto é, 
nomeadamente na rubrica transferências de capital como se pode concluir da leitura dos 
documentos.  
Analisando as despesas correntes, temos uma taxa de execução que ascende a 85,70%, o 
que seria também expectável. Na verdade, tratando-se de despesas perfeitamente 
identificadas, na sua maioria fixas e com poucas oscilações, seria de esperar uma boa 
execução orçamental, o que se verificou. No entanto, ainda assim, consideramos que havia 
rubricas que, pela sua importância para o desenvolvimento do Concelho, poderiam ter uma 
execução orçamental superior. A exemplo disso temos a rubrica INSTITUIÇÕES SEM FINS 
LUCRATIVOS que ficou com um saldo final superior a 185 mil euros, valor que podia e devia 
ter sido investido no movimento associativo.  
Por outro lado, as despesas de capital apresentam uma execução orçamental de 35,96%. 
Esta baixíssima taxa de execução orçamental é inversamente proporcional às necessidades 
do Concelho!  
Destacamos, de seguida, algumas rubricas, as quais revelam que a intenção orçamental, 
não passa do papel, e as obras não são, infelizmente, uma realidade neste Concelho! Os 
investimentos e obras que não foram feitas (e daí a baixa taxa de execução), e este 
Executivo Permanente do Partido Socialista, deixa, mais uma vez, por concretizar os muitos 
investimentos tão necessárias e imprescindiveis à nossa cidade:  
 
EDIFÍCIOS 
 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS  
  Dotação incial/corrigida: 125.761,00 € 
  Saldo final: 120.705,16 € 
  Grau de Execução orçamental: 4.02% 
 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS  
  Dotação incial/corrigida: 482.919,00 € 
  Saldo Final: 431.588,32 € 
  Grau de Execução orçamental: 10.63% 
 MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA  
  Dotação incial/corrigida: 51.704,00 €  
  Saldo final: 51.704,00 € 
  Grau de Execução orçamental: 0% 
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 CRECHES  
  Dotação incial/corrigida: 515.116,00 €  
  Saldo final: 513.116,00  € 
  Grau de Execução orçamental: 0,39% 
 ESCOLAS   
  Dotação incial/corrigida: 1.226.978,00 €  
  Saldo final: 637.101,0 € 
  Grau de Execução orçamental: 48,08 % 
 
CONSTRUÇÕES DIVERSAS  
 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 
  Dotação incial/corrigida: 285.570,00 € 
  Saldo final:  243.361,50 € 
  Grau de Execução orçamental: 14,78 % 
 CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
  Dotação incial/corrigida: 736.876,00 € 
  Saldo final:  568.834,41 € 
  Grau de Execução orçamental: 22,80 % 
 
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS 
 VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES 
  Dotação incial/corrigida: 4.564.728,26 € 
  Saldo final:   2.912.767,02 € 
  Grau de Execução orçamental: 36,19 % 
 ESGOTOS  
  Dotação incial/corrigida: 2.074.577,00 € 
  Saldo final:  1.352.775,85 € 
  Grau de Execução orçamental: 34,79% 
 
Realçamos estes exemplos pois o que estamos a analisar são valores que estão 
orçamentados e que têm como suporte um projeto, uma intenção, que convergiria, num 
plano estratégico e integrado, para o desenvolvimento do Municipio! Ora, o que se conclui é 
que esse plano não está a ser concretizado, em áreas tão importantes como as que 
destacámos acima, o que revela a incompetência deste Executivo Permanente.  
Também nas despesas de capital, a rubrica INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , 
termina o ano com um saldo que ascende a 106.559,00€, ficando a execução orçamental 
nos 70,40%.  
Consideramos, mais uma vez, que este valor deveria ter sido investido nas nossas 
Instituições, tanto mais que estava previsto para o efeito, isto é, estava orçamentado e não 
foi gasto, não foi entregue às Instituições para a prestação de serviços públicos tão 
necessários! Estamos a falar de uma concretização de cerca de 1/3 do que seria esperado!!! 
Em suma, e à semelhança dos anos anteriores, assisitimos a uma baixa execução 
orçamental no orçamento da despesa de capital, que prejudica o desenvolvimento do 
Concelho pois, praticamente a finalizar o 3º ano deste mandato, não se concretizam as obras 
pelas quais a nossa população tanto anseia.“  
 
Os Srs. Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e António Santos, proferiram a seguinte 
declaração de voto:  
"Gostaríamos de elogiar a forma cuidada como estão elaborados os documentos de 
prestação de contas apresentadas nos relatórios de gestão.  
Infelizmente para a nossa terra, eles revelam uma falta de orientação e de capacidade de 
execução na concretização de projectos por parte deste executivo permanente.  
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Alguns factos registados nos documentos:  
- A taxa de execução da despesa de capital em 2018 tinha sido muito baixa (45%), mas este 
ano ainda baixou mais 19%, situando-se no final em 36%. Tinham cerca de 17 milhões de 
euros para fazer obra e realizaram apenas 6 milhões, praticamente um terço. É poucochinho 
!!!  
- Os saldos de gerência continuam elevadíssimos, receberam de 2018 cerca de 12,7 milhões 
de euros e chegamos ao final de 2019 com 11,6 milhões, demonstrando a incapacidade de 
gerir correctamente um orçamento e sobretudo a impotência para realizar obra, algumas tão 
necessárias;  
- A subsidiação à TUMG continua a aumentar, em 2018 acresceu 6%, para um montante de 
483.443,00 €;  
- Gastaram € 144.000,00 em comunicações e expediente de correio; 
- Temos 12,4M€, em depósitos bancários;  
Avaliando estes dados podemos concluir o seguinte:  

• O Município da Marinha Grande não está endividado, o que é, per si, é um bom 
sinal;  

• Continua a aumentar os lucros com milhões de euros em depósitos bancários, sem 
revelar capacidade de investimento e criar serviços que melhorem a qualidade de 
vida das pessoas;  

• Os munícipes e as empresas continuam a pagar elevados impostos, sem que isto 
correspondam a uma melhoria efetiva da prestação de serviços;  

• Uma taxa de execução de despesa de capital de 36%,  
 

Em conclusão da análise ao relatório de gestão podemos afirmar que existe uma deficiente 
gestão da Câmara, onde os munícipes e as empresas continuam a pagar cada vez mais 
impostos, mas a Câmara não devolve esse dinheiro na forma de investimentos estruturantes 
que aumentem a qualidade de vida aos cidadãos.  
 
Quanto à apresentação das contas, o relatório dos auditores e a certificação legal das contas 
referem que estão apresentadas de acordo com as leis e regulamentos em vigor. No entanto, 
fazem recomendações e enfases que devem ser tidas em conta, para mais que algumas são 
repetidas dos anos anteriores.  
 
Dado o parecer técnico favorável por parte dos auditores às contas do Município da Marinha 
Grande, votamos favoravelmente.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 
 
 

9. Admissão de candidatura para atribuição de apoio ou benefícios a entidades 
de natureza cultural - SPM – Associação para a Promoção do Turismo de S. 
Pedro de Moel – Verão cultural de São Pedro de Moel 2020 

 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“A Protur tem um orçamento de 79.000€, pede de apoio 79.997,00€, e a Câmara dá 50.000€. 
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Quais as bandas contratadas? Estamos na pandemia, por isso as dinâmicas deviam ser 
acauteladas a que sejam contratados artistas locais, sobretudo os que vivem em exclusivo 
da música. 
Qual a programação da Vieira? 

Porque não é a Câmara a coordenar estes serviços? 

Abstenção com declaração de voto.” 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho referiu que a DGS não proíbe, mas impõe que se 
cumpram determinadas regras, e aqui a Protur vai cumprir as regras, e é preciso que as 
autoridades e até a Câmara acautelem e acompanhem o cumprimento dessas regras. 
Questão diferente é o modelo que se instituiu para o Verão em S. Pedro, em que a Câmara 
entrega o dinheiro.  
Na Vieira é diferente, porque a Câmara giza o programa com as instituições. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra informou que este ano o modelo é diferente. A época cultural 
de S. Pedro já vai ter iniciativas da Protur e também da Câmara, é um modelo misto. 
Hoje de manhã recebeu o regulamento para a realização das festas, e aguarda-se o parecer 
da Delegada de Saúde. 
Em S. Pedro o controle é mais fácil, porque é no parque do vale. Na Vieira é mais difícil, 
porque o espaço é mais aberto. 
Logo que tenha a versão definitiva do regulamento das regras, bem como da programação 
da época cultural nas praias, vai enviar para todos. 
Grande parte dos artistas são locais, não são todos, mas é um número considerável. 
 
A Sr.ª Presidente disse que concorda com o que foi dito pelo Sr. Vereador Aurélio e pela 
Sr.ª Vereadora Alexandra, falou hoje de manhã com a Sr.ª Vereadora Célia sobre essas 
matérias, que também a preocupam, até porque a Câmara deu o exemplo contratando 
artistas locais durante esta fase. 
 
Seguidamente foi colocada a votação a seguinte proposta: 
 
421 - Presente grelha de classificação e relatório da Comissão de Apreciação das 
Candidaturas a Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou outra, nomeada pelo Despacho n.º 13/2019 de 1 de fevereiro de 2019 da 
Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, relativa à candidatura a seguir 
mencionada, nos termos dos artigos 13.º e 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou 
Outra, adiante designado por Regulamento. 
 

 
 
Considerando: 
⚫ Que a classificação das candidaturas apenas releva para efeitos da avaliação do pedido 

de apoio e consequente admissão ou exclusão, não interferindo na definição dos apoios 
ou benefícios a conceder, conforme definido nos nºs 4 e 5, do artigo 13º do Regulamento; 

⚫ Que nos termos do n.º 6 do artigo 13.º do regulamento, só são admitidas as candidaturas 
que tiverem obtido uma pontuação global igual ou superior a 25 pontos; 
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⚫ Que as candidaturas admitidas ficam selecionadas para a fase de definição do tipo de 

apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas da 
entidade concedente, conforme o disposto pelo n.º 5 do artigo 14.º e n.º 1 do artigo 15.º 
do regulamento, estando o mesmo limitado pela previsão em rubrica orçamental própria e 
pelas disponibilidades financeiras reais, em função dos compromissos totais assumidos 
pela entidade concedente, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro;  

⚫ Que é proposto pela comissão de apreciação das candidaturas a Apoios ou Benefícios a 
Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, relatório e 
grelhas de avaliação com a pontuação parcial e classificação final, bem como cópia do 
despacho de nomeação da comissão de avaliação em anexo. 

⚫ Que nos termos do n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento, a decisão final sobre a exclusão 
e admissão de candidaturas é tomada pela Câmara Municipal; 

 
Propõe-se, atendendo à classificação final obtida em sede de avaliação, a ADMISSÃO da 
candidatura abaixo referidas: 
 

 
A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual, e do n.º 4 e 6 do 
artigo 13.º e ainda do n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa 
ou Outra, admitir a candidatura acima referida, ficando a mesma selecionada para a 
fase de definição do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das 
disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e António Santos, que proferiram a seguinte 
declaração de voto:  
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
  
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a revisão 
do processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro 
(DSAJAL 1211/17, de 4.08.2017) que alerta para o facto do normativo sobre o qual as 
candidaturas são apreciadas já não está actualizado.  
    
Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada 
associação mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura 
para que seja clara a imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que 
todas as candidaturas admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em 
processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será 
pago o apoio. A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve 
ocorrer antes da realização dos eventos. Naturalmente que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas. 
 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO 

E/5747/2020  
de 2 de junho 

de 2020 
Cultural 

SPM - Associação para a Promoção do 
Turismo de S. Pedro de Moel (Protur) 

Organização do “Verão Cultural 
de São Pedro de Moel-2020” 

34,8 pontos 



 

Página 19 de 24 

Reunião extraordinária da 
Câmara Municipal da Marinha 
Grande realizada no dia 
24/06/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
Somos incondicionalmente favoráveis a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. 
Representa a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento 
de um grupo de pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem 
desenvolver funções de particular relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do 
que queremos para o nosso concelho, continuamos a insistir na subjectividade e no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos. 
  
Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não 
temos um regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao 
cumprimento dos mesmos e obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de 
avaliação, garantindo que o acto salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  
  
Por essa razão entendemos abster-nos nesta votação.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

10. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2020 – 
Área cultural - SPM - Associação para a Promoção do Turismo de S. Pedro de 
Moel (PROTUR) - Verão cultural de São Pedro de Moel 2020  

 
422 - Presente deliberação na qual a Câmara Municipal decidiu, ao abrigo da alínea o) do n.º 
1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e do n.º 4 e 6 do artigo 13.º, e do n.º 4 
do artigo 14.º, do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios ou Benefícios a Entidades 
de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, admitir a candidatura abaixo 
indicada, ficando a mesma selecionada para a fase de definição do tipo de apoios ou 
benefícios a atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas da entidade 
concedente:  
 
Atividade pontual:  
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Presente informação com n.º de registo I/940/2020 de 5 de junho, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade SPM - Associação para a promoção do turismo de S. Pedro de Moel 
(Protur) preenche os requisitos previstos no art.º 6.º do Regulamento, propondo a atribuição 
de apoio financeiro, para a organização do Verão Cultural de S. Pedro de Moel 2020. 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento, o montante dos apoios a atribuir a cada 
candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da educação, 
cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento, nos termos da alínea f), do 
n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro na sua redação atual, que  
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conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para apoiar as atividades 
de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e outras de interesse municipal, bem como 
para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos termos das 
alíneas u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/168; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de 
Atividades Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro 
a atribuir;  
 
Atendendo a que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária 
e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da Marinha 
Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea u) do nº 1, do artigo 33.º da Lei nº 75/2013 de 12 
de setembro, na redação atual e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição 
de Apoios e Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou Outra, delibera conceder o seguinte apoio financeiro:  
 

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

 
 

11. “Alteração do traçado da rua da Soprem” – Concurso Público n.º 06/2020 – 
Aprovação de Trabalhos Complementares. Ratificação do Despacho nº 
190/2020, de 19 de junho 

 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
A Rua da Soprem existia há muito e era uma rua muito movimentada, com facilidade de 
acesso quem se deslocava da zona da estação para sul e vice-versa. 
É lamentável que sem terem feito a alteração do traçado tenham eliminado a que existia, de 
modo a que hoje não há nem a antiga nem a nova rua Soprem. 
Como se não fosse suficiente esta obra há semanas que está parada. 
Lamento também que não tenhamos uma visão a médio prazo de modo a que se faça um 
planeamento para aquela zona e estejamos a fazer uma nova Rua Soprem sem 
infraestruturas. Quando se fizer um projeto para aquele local, vamos ter de destruir esta rua 
que estamos agora a fazer. 
É uma visão redutora do ordenamento do território, é muito poucochinho.”  
 
 
423 - Presentes informação com referência RV/14/2020 de 12 de junho de 2020, proveniente 
da DGT, e informação com referência I/1020/2020, de 16 de junho de 2020, proveniente da 
DJA, que se dão por integralmente reproduzidas; 
 
Presente Despacho nº 190/2020, de 19 de junho, da Sr.ª Presidente da Câmara Municipal, 
com o seguinte teor integral: 
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“Considerando: 
- A necessidade de aprovar trabalhos complementares de natureza não prevista, a preços 
acordados, no valor de 3.558,00 € (três mil e quinhentos e cinquenta e oito euros), 
acrescidos de IVA à taxa legal, e o prazo de execução em 5 dias bem como a consequente 
prorrogação do prazo de execução inicial da empreitada, pelo mesmo período, conforme 
informação com referência RV/14/2020, de 12 de junho de 2020, relativa à empreitada de 
“Alteração do traçado da rua da Soprem” adjudicada à empresa Matos e Neves, Lda.; 
- Que não foi possível agendar atempadamente esta proposta na ordem do dia da reunião do 
órgão executivo municipal do dia 18 de junho pp; 
- Que a conclusão desta obra é urgente para que o Município da Marinha Grande possa dar 
cumprimento à sentença judicial decorrente do Proc. n.º 1721/12.0TBMGR e evitar a 
aplicação de sanções pecuniárias compulsórias; 
- As circunstâncias excecionais e os motivos de urgência em presença, 
Assim, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 35º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a sua atual redação, no uso da 
competência prevista no artigo 33.º, n.º 1, alínea f) da mesma lei, em articulação com o artigo 
18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de junho e ao abrigo dos artigos 370.º 
nº2, 373.º, 374.º e 378.º , todos do Código dos Contratos Públicos, decido : 
a) a aprovação de trabalhos complementares de natureza não prevista, a preços acordados, 
no valor de 3.558,00 € (três mil e quinhentos e cinquenta e oito euros), acrescidos de IVA à 
taxa legal, nos termos do nº 2 do art.º 370º do Código dos Contratos Públicos; 
b) a fixação do prazo de execução em 5 dias e a consequente prorrogação do prazo de 
execução inicial da empreitada pelo mesmo período; 
c) aprovar a minuta de contrato adicional a celebrar, em anexo. 
O presente Despacho será objeto de ratificação na próxima reunião da Câmara Municipal da 
Marinha Grande. 
 
Marinha Grande, 19 de junho de 2020.” 
 
A Câmara Municipal, de acordo com  artigo 35.º, n.º 3 do  Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação 
atual, delibera ratificar o despacho n.º 190/2020, de 19 de junho,  proferido no uso da 
competência prevista no artigo 33.º, n. º1, alínea f) do RJAL, aprovado pela Lei supra 
citada, em articulação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 
08 de junho. 
  
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

12. “Concurso Público n.º 02/2020 - REQUALIFICAÇÃO DA ADUTORA / 
DISTRIBUIDORA PICOTES - MARINHA GRANDE - Aprovação de peça escrita e 
desenhada, mapa de quantidades final e alteração do preço base. Prorrogação 
de prazo. Ratificação do Despacho nº 191/2020, de 19 de junho 

 
424 - Presentes informação da DGT, com referência CS/30/2020, de 16 de junho, e 
informação da DJA, com referência I/1209/2020 de 18 de junho de 2020, que se dão por 
integralmente reproduzidas; 
 
Presente Despacho nº 191/2020, de 19 de junho, da Sr.ª Presidente da Câmara Municipal, 
com o seguinte teor integral: 
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“Presente informação da DGT, com referência CS/30/2020, de 16 de junho que se dá por 
integralmente reproduzida, pela qual se apreciam as listas de erros e omissões apresentadas 
e se aceitam, e se propõe a aprovação de um novo mapa de quantidades final, a alteração 
do preço base, a aprovação de nova peça desenhada a aditar ao projeto de execução; 
Presente informação da DJA, com referência I/1209/2020, de 18 de junho, na qual se propõe 
a aprovação dos trabalhos supracitados por se verificarem as circunstâncias excecionais e 
os motivos de urgência exigidos pelo nº 3 do artigo 35 º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro para a tomada da decisão; 
Considerando que o prazo de apresentação de propostas continua a correr, 
independentemente da tomada de decisão sobre a lista de erros e omissões e que a 
ausência de resposta implica a sua rejeição; 
Tendo em conta que a apresentação de listas de erros e omissões pelos interessados 
constitui um dever e representa uma forma de participação na definição objetiva e rigorosa 
dos termos do projeto de execução e da sua conformidade com a obra a realizar; 
Atendendo a que estas listas têm ainda um propósito de controlo de custos prevenindo 
eventuais acréscimos futuros de trabalhos na execução da obra; 
Considerando que a alteração do preço base, em consequência da aceitação de erros e 
omissões, constitui a alteração de um aspeto fundamental do caderno de encargos, o que 
motiva a prorrogação do prazo fixado para a apresentação das propostas em período 
idêntico ao já decorrido; 
Considerando que a realização da obra é urgente em função dos propósitos constantes da 
respetiva memória descritiva; 
Decido, ao abrigo do nº 3 do art.º 35º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, no uso da competência 
prevista da alínea f) do nº 1º do artigo 33º do referido regime jurídico em conjugação com 
alínea b) do nº 1, do art.º 18º DL n.º 197/99, de 08 de Junho, e para os efeitos dos artigos 
50.º e 64.º, n.º 2 do Código dos Contratos Públicos: 
 
a) Aprovar o mapa de trabalhos e quantidades final; 
b) Alterar o preço base para 1.966.282,00 € (Um milhão novecentos e sessenta e seis mil 
duzentos e oitenta e dois euros), a que acresce IVA à taxa legal; 
c) Aprovar a peça desenhada Peça Desenhada n.º EO.01 – Pormenor de murete. 
d) Prorrogar por 20 dias o prazo fixado para a apresentação das propostas, a contar da data 
de publicação do anúncio no Diário da República; 
O presente despacho deve ser ratificado pela Câmara Municipal na sua próxima reunião. 
 
Marinha Grande, 19 de junho de 2020.” 
 
A Câmara Municipal, de acordo com  artigo 35.º, n.º 3 do  Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação 
atual, delibera ratificar o despacho n.º 190/2020, de 19 de junho,  proferido no uso da 
competência prevista no artigo 33.º, n. º1, alínea f) do RJAL, aprovado pela Lei supra 
citada, em articulação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 
08 de junho. 
  
A presente 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 16:50 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. 

 
 


