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Aos seis dias do mês de julho de dois mil e vinte, na plataforma digital “teams”, reuniu 
extraordinariamente, a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência da Presidente, 
Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

• Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 

• Aurélio Pedro Monteiro Ferreira; 

• Carlos Alexandre de Carvalho Caetano; 

• Lara Marques Lino; 

• Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

• Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 

 
A Sr.ª Presidente abriu a segunda reunião pelas 13:15 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

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

 

 
  

 
 

ORDEM DO DIA 
 

 

DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO  
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS  

1. REQUALIFICAÇÃO DA CANTINA ESCOLAR DA EMBRA- Concurso público n. º 22/2018. 
Aprovação de trabalhos complementares, trabalhos a menos e retificação de peças do 
Projeto de arquitetura  
 
APOIO JURÍDICO  

2. Concessão de Exploração de Espaço Destino à Prestação de Serviços Desportivos na 
Área da Manutenção da Condição Física-Centro Empresarial-Zona Industrial da Marinha 
Grande - Concurso público n.º 04/2019.  
Entrega intempestiva dos Documentos de Habilitação  
Caducidade da adjudicação – Audiência Prévia  
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CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS  
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1. REQUALIFICAÇÃO DA CANTINA ESCOLAR DA EMBRA- Concurso público n. º 
22/2018. Aprovação de trabalhos complementares, trabalhos a menos e 
retificação de peças do Projeto de arquitetura  
 

 
452 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente informação com referência MO/14/2020 de 12 de junho de 2020, que se dá por 
integralmente reproduzida, relativa à empreitada de “Requalificação da Cantina Escolar da 
Embra” adjudicada à empresa A Encosta - Construções, SA, na qual se propõe: 
 
- a aprovação de trabalhos complementares de natureza não prevista, a preços acordados, 
no valor de 2.279,43 € (dois mil duzentos e setenta e nove euros e quarenta e três cêntimos), 
acrescidos de IVA à taxa legal; 
- a aprovação de trabalhos a menos, no valor de 14.102,10 € (catorze mil cento e dois euros 
e dez cêntimos) acrescidos de IVA à taxa legal; 
- a prorrogação do prazo da obra em 17 (dezassete) dias seguidos; 
- a aprovação de Projeto Arquitetura retificado - Desenhos nº 02-07B e n.º 02-14ª 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e no uso 
das competências previstas do artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação 
atual, em articulação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 
de junho, e nos termos dos artigos 370.º nº2, 373.º, 374.º, 378.º e 379º, todos do Código 
dos Contratos Públicos, no âmbito do contrato de empreitada de “Requalificação da 
Cantina Escolar da Embra”, delibera : 
 

a) a aprovação de trabalhos complementares de natureza não prevista, a preços 
acordados, no valor de 2.279,43 € (dois mil duzentos e setenta e nove euros e 
quarenta e três cêntimos, acrescidos de IVA à taxa legal, nos termos do nº 2 do art.º 
370º do Código dos Contratos Públicos; 
b) a aprovação de trabalhos a menos, no valor de 14.102,10 € (catorze mil cento e 
dois euros e dez cêntimos), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo 
com o artº 379º do Código dos Contratos Públicos; 
c) A fixação do prazo de execução em 17 dias e a consequente prorrogação do 
prazo de execução inicial da empreitada pelo mesmo período; 
d) a aprovação de Projeto Arquitetura retificado - Desenho n.º 02-07B e n.º 02-14A. 
e) aprovar a minuta de contrato adicional a celebrar, em anexo. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 
 
APOIO JURÍDICO 
 

2. Concessão de Exploração de Espaço Destino à Prestação de Serviços 
Desportivos na Área da Manutenção da Condição Física-Centro Empresarial-
Zona Industrial da Marinha Grande - Concurso público n.º 04/2019.    
Entrega intempestiva dos Documentos de Habilitação  
Caducidade da adjudicação – Audiência Prévia  
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453 - Presente informação I/1010/2020, de 15-06-2020, com o seguinte teor: 
 
“Seguido o procedimento de Concurso Público sobredito nos termos e nos meios legalmente 
exigidos, a 04 de maio de 2020 deliberou a Câmara Municipal adjudicar a Concessão de 
Exploração de Espaço Destino à Prestação de Serviços Desportivos na Área da Manutenção 
da Condição Física-Centro Empresarial -Zona Industrial da Marinha Grande, à proposta 
apresentada pela concorrente Mónica Cristina Das Serradas Salgueiro, pelo valor de 82.980, 
00 euros para o período de duração de contrato, ou seja, 461,00 euros mensais, acrescidos 
de IVA à taxa legal em vigor. 
 
Notificada a adjudicatária, em conformidade com o art.º 77º do CCP, da decisão de 
adjudicação e do prazo para apresentação dos documentos de habilitação exigidos e da 
caução para garantia do cumprimento das obrigações, - dez dias úteis a contar da referida 
notificação, conforme o definido nos art.º 15º e 16º do programa do procedimento, uma vez 
que não existe período legalmente definido para esta entrega -, a data limite para receção 
dos mesmos terminou no dia 09/06/2020 às 18:00 h. 
 
Sucede que a entidade adjudicatária submeteu os documentos pelas 18:09h desse dia, ou 
seja, após o termos do prazo concedido, ocorrência que lhe sendo imputável, nos termos da 
alínea a) do nº 1 do art.º 86º do CCP, origina a caducidade da adjudicação. 
 
Porém, esta caducidade não pode advir sem que previamente o órgão competente para a 
decisão de contratar notifique a adjudicatária, fixando-lhe um prazo, não superior a 5 dias, 
para que se pronuncie, por escrito, ao abrigo do direito de audiência prévia, sobre a intenção 
dessa caducidade, conforme dispõe o nº2 do art.º 86º do CCP. 
 
Só após esta diligência legal, a entidade adjudicante poderá decidir se se operou, ou não, a 
caducidade da adjudicação, e em caso afirmativo, adjudicar a proposta classificada em 
segundo lugar. 
Assim, proponho que, no uso da competências previstas do art.º 33.º, n.º 1, alíneas g) e ee), 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação mais atual, em articulação com o art.º 
36º, nº 2 do Código dos Contratos Públicos, a Câmara Municipal delibere notificar a 
adjudicatária Mónica Cristina Das Serradas Salgueiro da intempestividade da entrega dos 
documentos de habilitação e da caução para garantia do cumprimento das obrigações 
fixando-lhe um prazo, de 5 dias seguidos, para que se pronuncie, por escrito, ao abrigo do 
direito de audiência prévia.” 
 
A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos da informação 
I/1010/2020, de 15-06-2020, nos termos conjugados do artigo 36.º, n.º 2, do Código dos 
Contratos Públicos e do art.º 33.º, n.º 1, alíneas g) e ee), da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação mais atual, delibera, ao abrigo do disposto no artº 86º e ss 
do Código dos Contratos Públicos notificar a adjudicatária Mónica Cristina Das 
Serradas Salgueiro da intempestividade da entrega dos documentos de habilitação e 
da caução para garantia do cumprimento das obrigações e da intenção de operar a 
caducidade da adjudicação, fixando-lhe um prazo de 5 dias seguidos, para, querendo 
se pronunciar, por escrito, ao abrigo do direito de audiência prévia. 
 
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 13:20 horas. 

 
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. 

 
 


