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Aos seis dias do mês de julho de dois mil e vinte, na plataforma digital “zoom”, 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; 

• Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

• Aurélio Pedro Monteiro Ferreira; 

• Carlos Alexandre de Carvalho Caetano; 

• Célia Cristina Letra Faustino Guerra;  

• Lara Marques Lino. 
 

 
 
A Sr.ª Presidente abriu a reunião pelas 09:30 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 
 

 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 

1. DL 57/2019 de 30 abril: Transferência de novas competências para a Junta de 
Freguesia da Marinha Grande (n.º 2 do art.º 5º e art.º 6º) 

 
2. DL 57/2019 de 30 abril: Transferência de novas competências para a Junta de 

Freguesia de Vieira de Leiria (n.º 2 do art.º 5º e art.º 6º) 
 

3. DL 57/2019 de 30 abril: Transferência de novas competências para a Junta de 
Freguesia da Moita (n.º 2 do art.º 5º e art.º 6º) 

 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

4. COVID-19 - Medidas extraordinárias e de caráter urgente. 
Deliberação de Aclaração da Deliberação Camarária de 27-03-2020 sob a égide de 
“Regime extraordinário de suspensão das rendas de concessões adjudicadas pela 
Câmara Municipal da Marinha Grande” 
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CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

5. REQUALIFICAÇÃO DA ADUTORA / DISTRIBUIDORA PICOTES - MARINHA 
GRANDE – Concurso Público n.º 02/2020 – Adição de peça do procedimento em 
fase de concurso - Ratificação de despacho 

 
6. Reabilitação da Rua das Lagoinhas-Concurso público n.º 14/2020 Adjudicação 

 
7. Rede de Abastecimento de Águas na Amieira- Fase 1- Concurso público n.º 03/2020 

– Adjudicação 
 

8. REQUALIFICAÇÃO DA RUA E TRAVESSA DAS ANDORINHAS - Concurso público 
n.º 20/2016- Extinção parcial de caução. 
 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

9. 12.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020 
 
 
 

 

 
 
 

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 a Junta de 
Freguesia da Marinha Grande (n.º 2 do art.º 5º e art.º 6º) 

2. DL 57/2019 de 30 abril: Transferência de novas competências para a Junta de 
Freguesia de Vieira de Leiria (n.º 2 do art.º 5º e art.º 6º) 

3. DL 57/2019 de 30 abril: Transferência de novas competências para a Junta de 
Freguesia da Moita (n.º 2 do art.º 5º e art.º 6º) 

 
 

Foi colocada à discussão, em conjunto, os pontos 1, 2 e 3, dado tratar-se do processo de 
transferência de competências para as Juntas de Freguesia. 
 
Assim, sobre este assunto, os Srs. Vereadores do MpM questionaram o seguinte: 
 
“- Qual a grande mudança ocorrida face à situação atual e se isto não era já feito. 
 
- Como será feita a monitorização da execução destas transferências? 
 
- Onde está o mapa de transferência de recursos humanos? 
 
- Quais os valores unitários de 2020? 
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- Estas decisões são da competência dos executivos das Juntas ou das Assembleias de 
Freguesia? 
 
- Porque não foram enviados os pareceres técnicos respeitantes a este assunto? 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira chamou ainda a atenção para o erro de cálculo no mapa da 
Junta de Freguesia de Vieira de Leiria e solicitou que o mesmo fosse retificado. 
 
A Sra. Vereadora Alexandra disse que mais uma vez o assunto foi tratado deforma leviana, 
à pressa e isso é inadmissível e revela mais uma vez uma total incompetência. 
 
A Sra. Vereadora Ana Monteiro solicitou os pareceres jurídicos que sustentam estas 3 
deliberações e pediu para se voltar ao assunto e votar os pontos no final da ordem de 
trabalhos. 
 
 
Sobre o assunto, a Sra. Presidente respondeu o seguinte: 
 
- As transferências aqui visadas são exatamente as mesmas, com exceção da Junta da 
Marinha Grande que passa a ter os logradouros das escolas e também a totalidade da 
limpeza urbana, uma vez que a lei não permite a repartição de competências. Os espaços 
verdes e os jardins vão manter-se na Câmara. 
 
- Os trabalhadores que estão ao serviço das Juntas, são recursos humanos da Câmara 
Municipal, exceto na Moita. A partir de agora, as Juntas que querem ficar com os 
trabalhadores ficam, e passam a ter recursos humanos próprios. As que não querem, os 
trabalhadores regressam à Câmara. 
 
- As competências passam para as Juntas, logo a Câmara não faz a sua monitorização, 
confia no seu trabalho. No entanto, caso algo corra mal, poderá considerar reverter. 
 
- A Câmara informa a DGAL sobre as competências transferidas e a DGAL passa a fazer as 
transferências financeiras diretamente para as Juntas de Freguesia respeitantes a essas 
competências, incluindo os recursos humanos. 
 
- Sobre o mapa de recursos da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, confirmou que estava 
errado e solicitou a sua retificação. Confirmou que o valor base de cálculo por trabalhador é 
igual para qualquer Junta. Pediu aos serviços o envio dos pareceres sobre este assunto. 
 
A Sra. Presidente atendeu o pedido da Sra. Vereadora Ana Monteiro e, os pontos 1, 2 e 3 
serão votados no final da ordem do dia, depois do envio da documentação solicitada e da 
correção do mapa. Deu continuidade à ordem do dia. 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 
 

 
4. COVID-19 - Medidas extraordinárias e de caráter urgente. Deliberação de 

Aclaração da Deliberação Camarária de 27-03-2020 sob a égide de “Regime 
extraordinário de suspensão das rendas de concessões adjudicadas pela 
Câmara Municipal da Marinha Grande” 
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Os Srs. Vereadores do MpM questionaram se não se dão isenções a todas as concessões.  
A Sra Vereadora Ana Monteiro solicitou o envio do parecer técnico para poder votar o 
ponto. 
 
A Sra. Presidente respondeu que se trata apenas de uma aclaração da anterior deliberação, 
pois o que se pretende, não é suspender, mas sim, isentar todos os imóveis arrendados e 
concessionados. Solicitou aos serviços, o envio do parecer e informou que a sua votação 
passaria para o final da reunião, dando seguimento à ordem do dia. 
 
 
 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

 
5. REQUALIFICAÇÃO DA ADUTORA / DISTRIBUIDORA PICOTES - MARINHA 

GRANDE – Concurso Público n.º 02/2020 – Adição de peça do procedimento 
em fase de concurso - Ratificação de despacho 

 
 
443 - A Sr.ª Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente Despacho nº 226/2020, de 01 de julho, da Sr.ª Presidente da Câmara Municipal, 
com o seguinte teor: 
 
“Presente informação da DGT, com referência nº CS/33/2020, de 30 de junho, que se dá por 
integralmente reproduzida, pela qual se propõe a adição de peça do procedimento, a saber o 
estudo geológico e geotécnico do projeto, em fase de concurso, documento que pode ajudar 
os concorrentes a elaborar propostas mais ajustadas à realidade. 
Considerando que, nos termos do n.º 7 do artigo 50.º do Código dos Contratos Públicos, o 
órgão competente o órgão competente para a decisão de contratar pode proceder 
oficiosamente à junção de peças do procedimento; 
Considerando que não se trata de documento que implique com alterações dos aspetos 
fundamentais das peças do procedimento, pelo que a sua comunicação aos concorrentes 
não origina alguma prorrogação do prazo para apresentação das propostas, conforme o n.º 2 
do artigo 64.ºdo referido Código; 
Considerando que o prazo de apresentação de propostas continua a correr, 
independentemente da presença das situações previstas no artigo 50º do Código dos 
Contratos Públicos, terminando no dia 09 de julho de 2020 às 18h00h; 
Considerando que a decisão para a junção de peças ao procedimento é da competência da 
Câmara Municipal, mas que a tomada de decisão, a ocorrer na próxima reunião deste órgão, 
não permite alcançar os fins que se pretendem com a divulgação desta peça, por ocorrer no 
limite do prazo suprarreferido; 
Considerando que não é possível convocar, em tempo útil, uma reunião extraordinária do 
executivo municipal, atenta o estabelecido no nº2 do artigo 41º e nº 2 do artigo 53º do RJAL, 
aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação; 
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 no âmbito do n.º 5 do artigo 
50º e do nº 2 do artigo 64 º , todos do Código dos Contratos Públicos, decido : 
- Aprovar a junção da peça estudo geológico e geotécnico do projeto no presente 
procedimento de formação de contrato; 
- Não prorrogar o prazo para apresentação de propostas; 
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- A notificação desta decisão a todos os interessados, nos termos do n.º 4 do artigo 64.º do 
CCP, e a sua publicitação, de acordo com o n.º 8 do artigo 50.º do mesmo diploma legal, em 
plataforma eletrónica. 
O presente Despacho será objeto de ratificação na próxima reunião da Câmara Municipal da 
Marinha Grande.” 
 
A Câmara Municipal, de acordo com os artigos 33.º, n. º1, alínea f) e artigo 35.º, n.º 3, 
ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, delibera ratificar o despacho transcrito. 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

6. Reabilitação da Rua das Lagoinhas-Concurso público n.º 14/2020 Adjudicação 
 
444 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada de “Reabilitação da Rua 
das Lagoinhas”, em que se integram os relatórios preliminar e final, propondo a adjudicação 
da empreitada à proposta apresentada pelo concorrente SOCITOP, Unipessoal, Ld.ª, pelo 
valor de 135.265,80 € (cento e trinta e cinco mil e duzentos e sessenta e cinco euros e 
oitenta cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 90 dias. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar aqueles documentos e concordando com os 
fundamentos de facto e de direito dos mesmos, e tendo sido realizada audiência 
prévia, delibera adjudicar a empreitada de “Reabilitação da Rua das Lagoinhas” à 
proposta apresentada pelo concorrente SOCITOP, Unipessoal, Ld.ª, pelo valor de 
135.265,80 € (cento e trinta e cinco mil e duzentos e sessenta e cinco euros e oitenta 
cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 90 dias, de 
acordo com os artigos 148.º, 73.º n.º 1 e 36.º, n.º 1, todos do Código dos Contratos 
Públicos, em conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 08 de Junho e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
 
Delibera ainda, aprovar a minuta do contrato a celebrar, nos termos do artigo 98.º, n.º 
1, do Código dos Contratos Públicos, que se dá por integralmente reproduzida. 
 
Mais delibera designar como diretora de fiscalização a Eng.ª Edite Moniz coadjuvada 
pela Eng.ª Sara Vidal, nos termos do artigo 344.º, n.º 2, do Código dos Contratos 
Públicos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

7. Rede de Abastecimento de Águas na Amieira- Fase 1- Concurso público n.º 
03/2020 – Adjudicação 

 
445 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada de “Rede de Abastecimento 
de Águas na Amieira- Fase 1”, em que se integram os relatórios preliminar e final, propondo 
a adjudicação da empreitada à proposta apresentada pelo Consórcio PINTO & BRAZ, LDA / 
CIVIBÉRICA - OBRAS CIVIS, S.A. pelo valor de 314.476,77 € (Trezentos e quatorze mil  
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quatrocentos e setenta e seis euros e setenta e sete cêntimos), acrescidos de IVA à taxa 
legal em vigor e prazo de execução de 5 meses. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar aqueles documentos e concordando com os 
fundamentos de facto e de direito dos mesmos, e tendo sido realizada audiência 
prévia, delibera adjudicar a empreitada de “Rede de Abastecimento de Águas na 
Amieira- Fase 1” à proposta apresentada pelo Consórcio PINTO & BRAZ, LDA / 
CIVIBÉRICA - OBRAS CIVIS, S.A, pelo valor de 314.476,77 € (Trezentos e quatorze mil 
quatrocentos e setenta e seis euros e setenta e sete cêntimos), a que acresce IVA à 
taxa legal em vigor e prazo de execução de 5 meses, de acordo com os artigos 148.º, 
73.º n.º 1 e 36.º, n.º 1, todos do Código dos Contratos Públicos, em conjugação com o 
artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho e com o artigo 
33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. 
 
Delibera ainda, aprovar a minuta do contrato a celebrar, nos termos do artigo 98.º, n.º 
1, do Código dos Contratos Públicos, que se dá por integralmente reproduzida. 
 
Mais delibera designar como diretor de fiscalização o Eng.º Luis Silva coadjuvado pelo 
Eng.º Antero Faria, nos termos do artigo 344.º, n.º 2, do Código dos Contratos 
Públicos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

8. REQUALIFICAÇÃO DA RUA E TRAVESSA DAS ANDORINHAS- Concurso 
público n.º 20/2016- Extinção parcial de caução. 

 
446 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
O Decreto-Lei 111-B/2017 de 31 de agosto, através do artigo 295.º, veio estabelecer o 
regime de liberação das cauções prestadas para garantia da execução dos contratos de 
empreitadas de obras públicas, com vista a diminuir os custos e os sacrifícios acrescidos 
para as estruturas financeiras das empresas. Nos termos dos n.ºs 8 e 9 do artigo 295.º, do 
Decreto-Lei 111-B/2017 de 31 de agosto, a extinção parcial das cauções prestadas no 
âmbito de um contrato de empreitada de obras públicas depende da realização de vistoria, 
da qual se lavra auto que deve declarar, se for o caso, que não existem defeitos da obra da 
responsabilidade do empreiteiro. 
 
A Câmara Municipal, de acordo com o n.º 5, do artigo 295.º, do Decreto-Lei 111- B/2017 
de 31 de agosto e tendo em conta o teor do respetivo auto de vistoria, delibera 
autorizar a liberação parcial da caução prestada no âmbito da empreitada de 
“Requalificação da Rua e Travessa das Andorinhas - Concurso público n.º 20/2016”, 
em 30% do seu valor. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
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9. 12.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020 
 

Sobre este ponto, os Srs. Vereadores do MPM disseram que mais uma vez não lhes foi 

remetida a documentação necessária, atempadamente, para poderem votar o ponto em 

consciência, reiteraram o pedido de envio e solicitaram, ainda, esclarecimentos sobre a 

remodelação do mercado municipal. 

 

A Sra. Presidente referiu que desde o princípio que tem consciência da necessidade da 

requalificação do espaço do “atual” mercado. 

 

A Sra. Presidente pediu a intervenção do arquiteto Miguel Figueiredo, que prestou 

informações e esclarecimentos sobre as condições do pavilhão 2, a sua adaptação ao 

mercado e o que se propõe é uma consulta prévia, com um prazo estimado de 45 dias para 

a realização da obra. 

 

A pedido da Sra. Vereadora Ana Monteiro, a Sra. Presidente concedeu um pequeno 

intervalo pelas 12h30. 

 

A reunião foi retomada pelas 12h50. 

 

 

A Sra. Vereadora Lara Lino questionou se já há um calendário para a construção do 

mercado definitivo, dado que estamos a fazer agora um investimento deste montante para 

um mercado “dito” provisório. 

 

A Sra. Presidente disse que essa é uma decisão de todos e reiterou a sua disponibilidade 

imediata para agendar uma reunião sobre o local e construção do “mercado municipal” e 

colocou o ponto 9 à votação. 

 

 

447 - Presente proposta da 12.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
11.ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2020 no valor de 167.000 euros nos 
reforços e de 167.000 euros nas anulações. 
9.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2020 no valor de 130.000,00 
euros nos reforços e 130.000,00 euros nas anulações. 
7.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipal para 2020 no valor de 37.000,00 euros 
nos reforços e 33.630,00 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. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 
12.ª Modificação ao Orçamento da Despesa de 2020, sob a forma de alteração, 
constituída pela 9.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 7.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 3 votos a favor e 4 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM e as Sras. Vereadoras da CDU. 
 
 
Os Srs. Vereadores do MpM, Ana Alves Monteiro e Aurélio Ferreira proferiram a 
seguinte declaração de voto: 
 

“Relativamente a este processo consideramos que este investimento significa mais uma vez 

o gastar de dinheiro público em espaços provisórios, não concordamos com este esbanjar de 

dinheiro público em soluções temporárias que se eternizam.  

 

Voltamos a reiterar o que é urgente é fazer o novo Mercado.  

 

Por isso, porque respeitamos os cidadãos, os vendedores que estão sem o seu trabalho, 

vamos abster-nos com a clara convicção de que não é este tipo de Mercado que o MpM quer 

para a sua terra. “ 

 

 

As Sras. Vereadoras da CDU, Alexandra Dengucho e Lara Lino proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
 
“Abstivemo-nos porque entendemos que o que deveríamos estar a votar seria o MERCADO 

DEFINITIVO e não esbanjar dinheiro para algo que é, mais uma vez, provisório.  

 

Passados quase três anos deste mandato do PS, continuamos com paliativos e com 

soluções provisórias para um problema antigo e a carecer de solução.  

 

Este e os anteriores Executivos do PS, aos comandos da Autarquia há muitos e muitos anos, 

não conseguiram pôr de pé uma obra tão ansiada pelos Marinhenses, como é o Novo 

Mercado. Para nos alinharmos na localização e projecto do novo Mercado, é necessário um 

dinamismo e pró-actividade do Executivo Permanente que, infelizmente, neste caso, como 

em tantos outros, não tem existido. A Srª Presidente tem-se mostrado incapaz de responder 

à altura da necessidade de resolver esta questão, deitando as culpas, como é seu apanágio, 

para a Oposição!  

 

Estamos aqui a votar mais um investimento avultado, para algo que é provisório, e cujo 

investimento não será aproveitado em qualquer solução futura. E só o facto de 

compreendermos que temos que criar melhores condições para os vendedores que as não 

têm ainda, e também para os compradores, nos levou a deixar passar mais esta solução 

provisória, e daí termos optado pela abstenção. Urge fazer a discussão sobre o novo 

Mercado, porque um novo mercado deveria ser uma realidade, há muito, na Marinha Grande 

e só não é dada a manifesta incompetência deste Executivo PS.” 
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A Sra. Presidente da Câmara proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

“Se houve pessoas que desde o início do mandato tentaram resolver a localização do 

mercado e a possibilidade de rapidamente haver um projeto para que a Marinha Grande 

tivesse as condições adequadas ao mesmo, essa pessoa fui eu. 

 

Pelo que, quando me é imputada a responsabilidade de que ele ainda não esteja em 

construção, renego em absoluto essa acusação. 

 

Tomei como princípio executar uma deliberação de Câmara do mandato anterior, por isso 

mesmo reforço o que já afirmei várias vezes, que fiz todas as diligências para obter a 

resposta da viabilidade da construção do mercado num espaço onde ele funcionou durante 

13 anos e até à situação da pandemia. 

 

A proposta que levei à Câmara de modificação do orçamento para esse efeito, de cerca de 

56 000 mil euros, não foi, nesse dia, viabilizada. 

 

Havia que procurar nova solução que nos parecesse a todos mais adequada, consentânea 

com aquilo que é o entendimento de uma dinâmica para o Centro da Marinha Grande e por 

isso, foram apresentadas outras soluções. 

 

Com o Sr. Presidente da Assembleia Municipal agendámos uma reunião para que de uma 

forma mais alargada fosse discutido o local, nessa mesma reunião, não se obteve qualquer 

consenso, por isso, não é a mim que me vão imputar responsabilidades que têm sido de 

todos. 

 

Estou disponível para agendarmos uma reunião com os Srs. Vereadores, discutir o local e o 

melhor para o Concelho e espero que, finalmente saia uma decisão que sirva os melhores 

interesses do povo da Marinha Grande. 

 

Também não posso aceitar que se refira que a Câmara está a esbanjar dinheiro público com 

as obras urgentes que se impõem realizar para que existam condições adequadas, quer para 

as pessoas que vendem no mercado, quer para todos aqueles que lá vão fazer as suas 

compras.” 

 

Esta deliberação foi aprovada em minuta.      
 
 
 
Entregues aos Srs. Vereadores os pareceres técnicos solicitados e o mapa de recursos da 
Junta de Freguesia de Vieira de Leiria já retificado, a Sra. Presidente colocou à votação os 
pontos 1, 2, 3 e 4 da ordem do dia: 
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1. DL 57/2019 de 30 abril: Transferência de novas competências para a Junta de 
Freguesia da Marinha Grande (n.º 2 do art.º 5º e art.º 6º) 

 
 
448 - 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. 
 
Em 24 junho pp. a Câmara Municipal, deliberou submeter à Assembleia Municipal o pedido 
para manter no seu domínio parte das competências previstas no n.º 2 do artigo 2º do 
supracitado Decreto-Lei, por estas serem indispensáveis e estruturantes para o 
município e para a execução de missões de interesse geral e comum para o município, 
e fazer a transferência daquelas que já se encontram delegadas por Acordos de Execução 
celebrados com cada uma das Juntas de Freguesia, conforme minuta em anexo e que se dá 
por integralmente reproduzida.  
 
Depois de ouvida a Junta de Freguesia da Marinha Grande sobre a proposta aprovada pela 
Câmara Municipal, a Presidente da Câmara Municipal, propõe à Câmara Municipal que 
delibere, ao abrigo e para os efeitos do disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 
57/2019, de 30 de abril, que seja proposto à Assembleia Municipal que delibere 
aprovar: 

1. a transferência para a Junta de Freguesia da Marinha Grande das competências 
previstas nas seguintes alíneas do artigo 2º do Decreto-Lei 57/2019 de 30 de abril: 
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; 

2. o mapa de recursos financeiros e humanos que acompanha a transferência de 
competências para o ano de 2021 e que deve ser comunicado à DGAL, nos termos 
do artigo 8º do Decreto-Lei 57/2019 de 30 de abril; 

3. a minuta do Auto de transferência de competências a celebrar entre a Câmara 
Municipal e a Junta de Freguesia nos termos do n.º 1 do artigo 6º do Decreto-Lei 
57/2019 de 30 de abril. 

 
A Câmara Municipal, depois de apreciada a proposta, no uso da sua competência 
própria 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, e para os efeitos do disposto no artigo 6º do 
Decreto-Lei 57/2019, de 30 de abril, delibera submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal: 

1. a transferência para a Junta de Freguesia da Marinha Grande das 
competências previstas nas alíneas: 
b) A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; 
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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; 

2. o mapa de recursos financeiros e humanos que acompanha a transferência de 
competências para o ano de 2021 e que deve ser comunicado à DGAL, nos 
termos do artigo 8º do DL 57/2019, de 30 de abril; 

3. a minuta do Auto de transferência de competências a celebrar entre a Câmara 
Municipal e a Junta de Freguesia nos termos do n.º 1 do artigo 6º do DL 
57/2019 de 30 de abril. 

 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
Os Srs. Vereadores do MPM proferiram a seguinte declaração de voto: 
 
“Temos reservas sobre o processo de transferência de competências. Receamos que, sem 
acompanhamento do município, possa comprometer-se a uniformização da execução destes 
trabalhos em todos os locais do concelho.  
 
Vamos dar o voto confiança às juntas de freguesia no processo de transferência de 
competências pelo facto de serem estruturas mais próximas da população. Contudo, 
recomendamos que deve haver um planeamento da execução destas competências de 
forma a garantir que as mesmas são executadas de forma uniforme em todo o concelho.” 
 
 
 

2. DL 57/2019 de 30 abril: Transferência de novas competências para a Junta de 
Freguesia de Vieira de Leiria (n.º 2 do art.º 5º e art.º 6º) 
 

 
449 - 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. 
 
Em 24 junho pp. a Câmara Municipal, deliberou submeter à Assembleia Municipal o pedido 
para manter no seu domínio parte das competências previstas no n.º 2 do artigo 2º do 
supracitado Decreto-Lei, por estas serem indispensáveis e estruturantes para o 
município e para a execução de missões de interesse geral e comum para o município, 
e fazer a transferência daquelas que já se encontram delegadas por Acordos de Execução 
celebrados com cada uma das Juntas de Freguesia, conforme minuta em anexo e que se dá 
por integralmente reproduzida.  
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Depois de ouvida a Junta de Freguesia da Vieira de Leiria sobre a proposta aprovada pela 
Câmara Municipal, a Presidente da Câmara Municipal, propõe à Câmara Municipal que 
delibere, ao abrigo e para os efeitos do disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 
57/2019, de 30 de abril, que seja proposto à Assembleia Municipal que delibere 
aprovar: 

1. a transferência para a Junta de Freguesia de Vieira de Leiria as competências 
previstas nas alíneas: 

a) A gestão e manutenção de espaços verdes; 
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; 

2. o mapa de recursos financeiros que acompanha a transferência de competências 
para o ano de 2021 e que deve ser comunicado à DGAL, nos termos do artigo 8º do 
DL 57/2019, de 30 de abril; 

3. a minuta do Auto de transferência de competências a celebrar entre a Câmara 
Municipal e a Junta de Freguesia nos termos do n.º 1 do artigo 6º do DL 57/2019 de 
30 de abril. 

 
A Câmara Municipal, depois de apreciada a proposta, no uso da sua competência 
própria 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, e para os efeitos do disposto no artigo 6º do 
Decreto-Lei 57/2019, de 30 de abril, delibera submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal: 
 

1. a transferência para a Junta de Freguesia da Vieira de Leiria das competências 
previstas nas alíneas: 

a) A gestão e manutenção de espaços verdes; 
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; 

2. o mapa de recursos financeiros que acompanha a transferência de competências 
para o ano de 2021 e que deve ser comunicado à DGAL, nos termos do artigo 8º do 
DL 57/2019, de 30 de abril; 

3. a minuta do Auto de transferência de competências a celebrar entre a Câmara 
Municipal e a Junta de Freguesia nos termos do n.º 1 do artigo 6º do DL 57/2019 de 
30 de abril. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
Os Srs. Vereadores do MPM reiteraram o conteúdo da declaração de voto do ponto 1. 
 
 
      3. DL 57/2019 de 30 abril: Transferência de novas competências para a Junta de 
Freguesia da Moita (n.º 2 do art.º 5º e art.º 6º) 
 
 
450 - 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.  
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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. 
 
Em 24 junho pp. a Câmara Municipal, deliberou submeter à Assembleia Municipal o pedido 
para manter no seu domínio parte das competências previstas no n.º 2 do artigo 2º do 
supracitado Decreto-Lei, por estas serem indispensáveis e estruturantes para o 
município e para a execução de missões de interesse geral e comum para o município, 
e fazer a transferência daquelas que já se encontram delegadas por Acordos de Execução 
celebrados com cada uma das Juntas de Freguesia, conforme minuta em anexo e que se dá 
por integralmente reproduzida.  
 
Depois de ouvida a Junta de Freguesia da Moita sobre a proposta aprovada pela Câmara 
Municipal, a Presidente da Câmara Municipal, propõe à Câmara Municipal que delibere, 
ao abrigo e para os efeitos do disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 
de abril, que seja proposto à Assembleia Municipal que delibere aprovar:  

1. a transferência para a Junta de Freguesia da Moita as competências previstas nas 
alíneas: 

a) A gestão e manutenção de espaços verdes; 
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; 

2. o mapa de recursos financeiros que acompanha a transferência de competências 
para o ano de 2021 e que deve ser comunicado à DGAL, nos termos do artigo 8º do 
DL 57/2019, de 30 de abril; 

3. a minuta do Auto de transferência de competências a celebrar entre a Câmara 
Municipal e a Junta de Freguesia nos termos do n.º 1 do artigo 6º do DL 57/2019 de 
30 de abril. 

 
A Câmara Municipal, depois de apreciada a proposta, no uso da sua competência 
própria 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, e para os efeitos do disposto no artigo 6º do 
Decreto-Lei 57/2019, de 30 de abril, delibera submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal: 

1. a transferência para a Junta de Freguesia da Moita das competências previstas nas 
alíneas: 

a) A gestão e manutenção de espaços verdes; 
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; 

2. o mapa de recursos financeiros que acompanha a transferência de competências 
para o ano de 2021 e que deve ser comunicado à DGAL, nos termos do artigo 8º do 
DL 57/2019, de 30 de abril; 

 



 

Página 15 de 18 

Reunião extraordinária da 
Câmara Municipal da Marinha 
Grande realizada no dia 
06/07/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 23 

 
 
 
 
 
 
 

3. a minuta do Auto de transferência de competências a celebrar entre a Câmara 
Municipal e a Junta de Freguesia nos termos do n.º 1 do artigo 6º do DL 57/2019 de 
30 de abril. 

 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
Os Srs. Vereadores do MPM reiteraram o conteúdo da declaração de voto do ponto 1. 
 

 
4. COVID-19 - Medidas extraordinárias e de caráter urgente. Deliberação de 

Aclaração da Deliberação Camarária de 27-03-2020 sob a égide de “Regime 
extraordinário de suspensão das rendas de concessões adjudicadas pela 
Câmara Municipal da Marinha Grande” 

 
451 - No contexto do surto pandémico decorrente do vírus SARS-CoV-2, das medidas 
excecionais adotadas pelo estado português para fazer face à propagação de casos 
registados de contágio do COVID19, considerando os impactos económicos advenientes do 
surto epidémico e procurando mitigar o impacto económico da Pandemia, no que 
especificamente respeita aos imóveis arrendados e às concessões adjudicadas pela Câmara 
Municipal da Marinha Grande, a Câmara Municipal,  no uso da competência prevista na 
alínea ee) do nº 1 do artigo 33º do RJAL - Regime Jurídico das Autarquias Locais - aprovado 
em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, deliberou, em 27-03-
2020, isentar as rendas de abril a dezembro 2020, das seguintes concessões:  
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Considerando a desarmonia do título da deliberação “… de suspensão das rendas de 
concessões adjudicadas pela Câmara Municipal da Marinha Grande” com o que 
efetivamente foi deliberado, “isentar as rendas de abril a dezembro 2020 das seguintes 
concessões”; 
 
Considerando que no mapa da deliberação está referido o Local CINE TEATRO ACTOR 
ÁLVARO EM VIEIRA DE LEIRIA, entidade Vera Lúcia Freitas da Silva Fernandes, com valor 
a isentar (abril a dezembro de 2020) de 3.684,24 euros, que não se trata de uma concessão, 
mas de um arrendamento;  
 
Considerando que a intenção da Câmara Municipal é isentar e não meramente suspender o 
pagamento das rendas bem como abranger todos os contratos de todos os imóveis 
arrendados e concessionados; 
 
A Câmara Municipal delibera aclarar a deliberação supra identificada, que passa a ter a 
seguinte redação: 
 
COVID-19 - Medidas extraordinárias e de caráter urgente. 
Regime extraordinário de isenção de rendas dos contratos relativos aos imóveis 
arrendados e concessionados pela Câmara Municipal da Marinha Grande 
 
- Considerando a emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela 
Organização Mundial de Saúde no dia 30 de janeiro de 2020, decorrente do vírus SARS-
CoV-2 bem como a sua classificação como pandemia, no dia 11 de março de 2020; 
 
- Considerando o Decreto Presidencial nº 14-A/2020, de 18 de março que decretou o estado 
de emergência em Portugal, para fazer face à situação excecional em curso e à propagação 
de casos registados de contágio de COVID19; 
 
- Considerando as medidas extraordinárias e de caráter urgente de restrição de direitos e 
liberdades determinadas, em especial no que respeita aos direitos de circulação e às 
liberdades económicas, com vista a prevenir a transmissão do vírus; 
 
- Considerando os impactos económicos advenientes do surto epidémico; 
 
- Considerando procurar mitigar o impacto económico da Pandemia, no que especificamente 
respeita aos imóveis arrendados e concessionados pela Câmara Municipal da Marinha 
Grande, importa determinar um regime extraordinário de isenção das rendas por todo o 
período em que as mesmas estejam encerradas devido à situação epidemiológica do novo 
Coronavírus — COVID 19. 
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A Câmara Municipal no uso da competência prevista na alínea ee) do nº 1 do artigo 33º 
do RJAL - Regime Jurídico das Autarquias Locais - aprovado em anexo à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, delibera: 
 
Isentar as rendas, de abril a dezembro 2020, dos seguintes contratos, relativos aos 
imóveis arrendados e concessionados pela Câmara Municipal da Marinha Grande: 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 13h14m. 
 

No final foi elaborada esta ata, que eu, Paula Cristina Ascenso Moreira, técnica superior, 
vou assinar, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na redação atual. 

 
 
 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 
 
 

 
A Secretária da reunião, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

O conteúdo desta reunião encontra-se registado em suporte digital. 

 
 


