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Aos vinte e três dias do mês de julho de dois mil e vinte, por videoconferência, 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; 

• Álvaro Miramar Botas Letra; 

• Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

• 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 Lara Marques Lino comunicou em 22/07/2020, 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 de índole pessoal estará ausente nesta reunião, pelo que solicitou a justificação da sua 
falta, sendo substituída pelo candidato imediatamente a seguir na lista da CDU – Coligação 
Democrática Unitária, Senhor Álvaro Miramar Botas Letra. 
 

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. ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA REMOÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 
COM AMIANTO NA SUA COMPOSIÇÃO, DA ESCOLA BÁSICA PROF. ALBERTO 
NERY CAPUCHO 
 

2. PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O INSTITUTO DA 
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.  E O MUNICÍPIO DA 
MARINHA GRANDE - EXECUÇÃO DA CICLOVIA ENTRE A ZONA INDUSTRIAL E A 
ER242 – TROÇO 4 – FREGUESIA DA MARINHA GRANDE 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
 

3. CONSTITUIÇÃO DE COOPERATIVA DO RAMO CULTURAL REDE CULTURA 2027 
LEIRIA – COOPERATIVA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 

 
4. DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS RELATIVOS AO 

EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019 
 

5. 14.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2020 - 2.ª REVISÃO 
 

6. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A 
ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS NOS TERMOS DO DISPOSTO NA 
ALÍNEA C) DO N.º 1 DO ARTIGO 6.º DA LEI N.º 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO, NA 
SUA REDAÇÃO ATUAL 

  
 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

 
7. APROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO AO PROJETO DE EXECUÇÃO DA “REABILITAÇÃO 

INTEGRAL DE EDIFÍCIO PARA APOIO AOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO 
PATRIMÓNIO STEPHENS” 
 

8. CICLOVIA ENTRE A ZONA INDUSTRIAL E A E.R. 242-2 -TROÇO 4 - CICLOVIA DO 
ACEIRO – APROVAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 
 
9. CICLOVIA ENTRE A ZONA INDUSTRIAL E A E.R. 242-2 – TROÇO 3 – CONCURSO 

PÚBLICO N.º 20/2020 – DELIBERAÇÃO INICIAL 
 

10. CICLOVIA ENTRE A RUA DOS CARREIRINHOS E O ESTÁDIO MUNICIPAL - 
CONCURSO PÚBLICO N.º 26/2020. DELIBERAÇÃO INICIAL 
 

11. PEDU - REABILITAÇÃO INTEGRAL DE EDIFÍCIO PARA APOIO AOS 
EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO PATRIMÓNIO STEPHENS - CONCURSO 
PÚBLICO N.º 28/2020. DELIBERAÇÃO INICIAL 
 

12. CICLOVIA ENTRE A ZONA INDUSTRIAL E A E.R. 242-2-TROÇO 4- CICLOVIA DO 
ACEIRO - CONCURSO PÚBLICO N.º 29/2020. DELIBERAÇÃO INICIAL 
 

13. REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO AZUL- S. PEDRO DE MOEL - CONCURSO 
PÚBLICO N.º 18/2020- ADJUDICAÇÃO 
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ORDEM DO DIA 
 

 
 

 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 
 
 

1. ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA REMOÇÃO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO, COM AMIANTO NA SUA COMPOSIÇÃO, DA ESCOLA BÁSICA 
PROF. ALBERTO NERY CAPUCHO 
 

469 - Presente minuta do Acordo de Colaboração para remoção de materiais de construção, 
com amianto na sua composição, da Escola Básica Prof. Alberto Nery Capucho, a celebrar 
entre o Estado e o Município da Marinha Grande. 
 
Presente informação jurídica sobre o assunto, datada de 15-07-2020. 
 
A Câmara Municipal analisou a minuta do Acordo de Colaboração do domínio técnico, 
para remoção de materiais de construção com amianto na sua composição, da Escola 
Básica Prof. Alberto Nery Capucho, a celebrar entre o Estado e o Município da Marinha 
Grande, e considerando que: 
 

- O referido Acordo define as condições de transferência para o Município das 
atribuições, designadamente a elegibilidade, enquanto entidade beneficiária, para a 
intervenção de requalificação para remoção de materiais de construção com amianto na 
referida escola, a executar no âmbito do Programa Operacional Regional Centro 2020; 
 
- De acordo com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 384/87, de 24 de dezembro, na 
sua redação atual, podem ser celebrados acordos de colaboração nos domínios técnico 
e financeiro entre municípios e departamentos da administração central para a 
realização de empreendimentos de natureza sectorial; 
 
- Nos termos do artigo 22.º-A, n.º 1, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua 
redação atual, que estabelece o Regime Financeiro das Autarquias Locais, os 
municípios podem colaborar com a Administração Central na prossecução de 
atribuições ou competências desta; 
 
- De acordo com o disposto no n.º 2 do Despacho n.º 6573-A/2020, publicado no Diário 
da República n.º 120/2020, 1º Suplemento, Série II de 23 de junho de 2020, que 
identifica os equipamentos escolares para intervenções de remoção e substituição do 
amianto, o Ministério da Educação celebra acordos de colaboração com os municípios 
em cujo território existem equipamentos a intervencionar que não se 2/2 encontram no 
âmbito das competências das autarquias locais, estabelecendo os termos da execução 
dessa medida; 
 
- A remoção de amianto nas escolas públicas é a resposta adequada a uma 
preocupação de saúde pública; 
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- É necessário designar um representante do Município para integrar a comissão de 
acompanhamento, prevista na cláusula 4.ª da referida minuta, a quem cabe coordenar a 
execução da empreitada com o desenvolvimento regular das atividades letivas, 
 

Delibera aprovar, nos termos da alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, a minuta do 
mencionado Acordo de Colaboração.  
 
Mais delibera designar para integrar a comissão de acompanhamento o Arquiteto 
Mauro Oliveira. 
 
Depois de assinado, o Acordo deve ser remetido para publicação na 2ª série do Diário 
da República. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 
 
 

2. PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O INSTITUTO DA 
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.  E O MUNICÍPIO DA 
MARINHA GRANDE - Execução da ciclovia entre a Zona Industrial e a ER242 – 
troço 4 – Freguesia da Marinha Grande 

 
470 - Presente protocolo de colaboração a celebrar entre o Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas, I.P.  e o Município da Marinha Grande, respeitante à execução da 
ciclovia entre a Zona Industrial e a ER242 – troço 4 – da Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande. 
 
Presente informação técnica, datada de 13-07-2020, sobre o assunto. 
 
A Câmara Municipal analisou o Protocolo a celebrar entre o Instituto da Conservação 
da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF, I.P.) e o Município da Marinha Grande e 
considerando que: 
 

- O mesmo visa estabelecer os termos de cooperação recíproca quanto à execução do 
projeto “Ciclovia entre a Zona Industrial e a ER242-2 - troço 4”, sito na freguesia e 
concelho da Marinha Grande com uma extensão total aproximada de 3 235 metros; 
 
- Na área da Mata Nacional de Leiria, o troço da ciclovia será implantado ao longo do 
aceiro exterior, do lado nascente, entre a Casa das Matas e a rua da Portela, numa 
extensão total de 638 metros, com largura total de 3,00 metros, o que implica a 
ocupação e afetação a esta infraestrutura de uma área total de 1 914 m2; 
 
- O Município pretende desenvolver uma rede contínua de ciclovias que valorize a 
inserção paisagística do Município, promovendo deste modo a mobilidade sustentável e 
favorecendo os espaços envolventes em termos ambientais e paisagísticos;  
 
- O ICNF, I. P. vê com interesse o desenvolvimento do projeto proposto pelo Município 
que se inscreve na respetiva linha de política de cooperação, agregação de esforços e 
parceria de atuação com agentes locais, tendo em vista a utilização sustentável dos 
espaços florestais, 
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Delibera, ao abrigo da alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de 
setembro, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, celebrar o referido 
Protocolo que estabelece os termos da cooperação recíproca das partes contratantes 
quanto à execução do projeto “Ciclovia entre a Zona Industrial e a ER242 – 2 – troço 
4”. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
 
 

3. CONSTITUIÇÃO DE COOPERATIVA DO RAMO CULTURAL REDE CULTURA 2027 
LEIRIA – COOPERATIVA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 
 

471 - Na sequência de reunião havida em 22 de fevereiro de 2019, que resultou na criação 
da REDE CULTURA 2027 e na qual foram equacionadas novas formas de gestão municipal 
conjunta no âmbito da educação pública, cultural e recreativa, plasmadas em manifesto 
subscrito pelos 26 municípios da Rede, propõe-se que seja deliberada a criação da 
cooperativa denominada REDE CULTURA 2027, atendendo a que: 
 

I. Um dos aspetos salientes da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, reflete-se nas importantes atribuições 
municipais no domínio cultural, nomeadamente as que se retiram do artigo 23.º, n.º 
2, alínea e) da referida lei; 

II. É hoje inquestionável a importância das atividades de índole cultural, quer para o 
crescimento económico, quer para o desenvolvimento sustentado da sociedade, não 
sendo menos verdade que o sucesso das iniciativas a levar a efeito pelas 
organizações de natureza pública ou privada deve ser potenciado através da criação 
de alianças estratégicas de cooperação; 

III. No prosseguimento de tais atribuições, exige-se dos municípios um esforço 
acentuado, quer ao nível da gestão, quer ao nível organizacional, suscetível de 
proporcionar ganhos de economia, eficiência e eficácia; 

IV. Com tal objetivo, os representantes dos municípios constantes do manifesto (Anexo 
1) pretendem continuar a afirmar o seu território como um polo de dinamização da 
oferta de serviços públicos - principalmente no que toca ao desenvolvimento cultural 
- e neste âmbito pretendem desenvolver a sua ação para o bem-estar das 
populações que servem, oferecendo-lhes o melhor desenvolvimento cultural, social e 
económico possível; 

V. Nesta linha de entendimento, foram equacionadas novas formas de gestão municipal 
conjunta no âmbito da educação pública, cultural e recreativa, plasmadas em 
manifesto subscrito em 22 de fevereiro de 2019, documento pelo qual foi criada a 
REDE CULTURA 2027; 

VI. Com essa rede, pretende-se essencialmente a promoção da partilha de criações e 
recursos artísticos e culturais no território abrangido pelos municípios subscritores, 
visando-se ainda, como fim ulterior, a preparação da candidatura da cidade de Leiria 
a Capital Europeia da Cultura, em 2027, através de uma estrutura com um quadro 
colaborativo mais amplo; 
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VII. A estratégia de exploração dos municípios e outras entidades subscritoras do 

referido manifesto baseia-se na pretensão de ser desenvolvido outro ritmo de gestão 
na atividade cultural, através de um modelo assente no desempenho de interesse 
público por entidade especializada, com uma gestão mais eficiente, menos onerosa 
e com ganhos de escala e de gama; 

VIII. Os valores da universalidade e da qualidade do serviço, da autossustentabilidade e 
da proteção dos valores culturais, bem como da racionalidade económica crêem-se 
bem defendidos com a criação e constituição de uma cooperativa de interesse 
público, também designada por régies cooperativa, moldura retirada da comparação 
com outros modelos associativos ou participativos e cuja valia se encontra 
demonstrada em estudo técnico fundamentada e independente (Anexo 2); 

IX. A satisfação de necessidades coletivas assentes nos objetivos que se propõem, 
encontra enquadramento constitucional nos artigos 61.º, números 2, 3 e 4, e 82.º, n.º 
4, alínea a) e no disposto no artigo 58.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, que 
aprova o Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações 
Locais, e no Código Cooperativo, aprovado pela Lei n.º 119/2015, de 31 de agosto, 
aplicável por força do Decreto-Lei n.º 31/84, de 21 de janeiro. 

X. Com efeito, nos termos do artigo 2.º do supracitado Código, as cooperativas são 
pessoas coletivas autónomas de livre constituição que através da cooperação e 
entreajuda dos seus membros visam a satisfação das necessidades e aspirações 
económicas, sociais ou culturais. 
 

Assim, demonstrados os objetivos e a vontade expressa no manifesto assinado por todos os 
interessados, bem como elaboradas minutas dos necessários documentos de suporte à 
constituição da REDE CULTURA 2027 LEIRIA – Cooperativa Cultural de Responsabilidade 
Limitada, pode a mesma ser constituída por escritura pública, após as necessárias 
deliberações dos órgãos executivos e deliberativos municipais e a obtenção de visto por 
parte do Tribunal de Contas. 
 
O valor da participação a considerar para o Município da Marinha Grande é de € 14.460,00 
correspondente a uma participação de 3,73% na entidade a constituir, representada por 
1.446 títulos de € 10,00 cada. 
 
A presente despesa tem o cabimento n.º 1025/2020. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, e considerando o interesse 
municipal da proposta apresentada, ao abrigo do disposto nas alíneas e) e m) do n.º 2 
do artigo 23.º e alíneas u) e ff) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, delibera: 
 

a) Concordar com a criação da cooperativa denominada REDE CULTURA 2027 
LEIRIA - Cooperativa Cultural de Responsabilidade Limitada; 

b) Submeter à Assembleia Municipal, esta proposta, acompanhada dos 
documentos descritos, para deliberar sobre a criação da cooperativa, tendo em 
conta o disposto nos artigos 33.º, n.º 1, alínea ccc) e 25.º, n.º 1, alínea n), 
ambos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, bem como o previsto 
no artigo 53.º, n.º 1, ex vi o disposto no artigo 56.º, n.º 3, da Lei n.º 50/2012, de 
31 de agosto, sendo posteriormente sujeita a fiscalização prévia pelo Tribunal 
de Contas, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 56.º, n.º 2 do 
mesmo Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações 
Locais;  
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c) Solicitar à Assembleia Municipal que a sua deliberação seja aprovada em 
minuta, 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; 

d) Incumbir a Senhora Presidente da Câmara Municipal para outorgar a 
competente escritura pública no uso de competência própria prevista na alínea 
f) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
conforme minuta em anexo, sem prejuízo da concentração e desenvolvimento 
de todo o processo de constituição da cooperativa pela Câmara Municipal de 
Leiria, inclusive o envio da  documentação respetiva para o Tribunal de Contas. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.  

 
 
4. DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS RELATIVOS AO 

EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019 
 

472 - Presentes os Documentos de Prestação de Contas Consolidadas relativos ao exercício 
económico de 2019, constituídos por: 
 
- Balanço Consolidado 
- Demonstração de Resultados Consolidada 
- Mapa de fluxos de caixa consolidados de operações orçamentais  
- Relatório de Gestão que integra o anexo às demonstrações financeiras consolidadas 
- Certificação Legal das Contas consolidadas 
 
Conforme o preconizado no n.º 7 do art.º 75.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, na 
redação dada pela Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, os quais se encontram integralmente 
elaborados, estão presentes nesta reunião camarária e serão posteriormente arquivados na 
Área de Contabilidade, estando disponíveis para consulta, quando para tal for solicitado. 
 
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 Consolidadas 
do exercício económico 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 e atendendo ao preceituado no art.º 7.º-C da Lei n.º6/2020 de 10 de 
abril, na redação dada pela Lei n.º 12/2020 de 7 de maio. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
5. 14.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2020 - 2.ª REVISÃO 

 
473 - Presente proposta da 14.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020, 2.ª 
Revisão, acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
2ª Revisão ao Orçamento da Receita para 2020, no valor de 560.824,20 euros nas 
anulações em 2020 e reforço de idêntico montante em 2021, considerando reescalonamento 
da despesa e receita prevista; 
 
2ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2020, no valor de 560.824,20 euros nas 
anulações; 
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2ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2020, no valor de 157.140 euros 
nos reforços e 717.964,20 euros nas anulações, e com reforço de dotação em 2021 no valor 
de 612.315,00 euros; 
 
2ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais para 2020, no valor de 80.955 euros no 
ano de 2020 e com anulação de dotação em 2021 no valor de 51.490,80 euros. 
 
Considerando que de acordo com a alínea b) do n.º 1 do art.º 17.º do Decreto Lei n.º 
192/2015, de 11 de setembro, que aprova o SNC-AP, é disposto que não é revogado o ponto 
8.3.1. do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, na sua 
redação atual, o qual estabelece as regras das Modificações do Orçamento. 
 
Considerando que o art.º 46.º B da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na redação dada pela 
Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto que a republicou, preceitua que as modificações do Plano 
Plurianual de Investimentos se consubstanciam em alterações e revisões, e que o mesmo 
conceito se deve aplicar ao Plano de Atividades Municipais, no qual constam as despesas 
com as atividades mais relevantes da gestão autárquica. 
 
Atentos os elementos apresentados e no cumprimento do disposto no ponto 8.3 do POCAL, 
aprovado pelo Decreto – Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação atual, e na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em 
anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro ,a Câmara Municipal, depois de analisar a 
proposta, delibera submeter à aprovação da Assembleia Municipal a proposta da 14.ª 
Modificação ao Orçamento da Despesa de 2020, sob a forma de revisão, constituída 
pela 2.ª Revisão ao Orçamento da Receita, 2.ª Revisão ao Orçamento da Despesa, 2.ª 
Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos, 2.ª Revisão ao Plano de Atividades 
Municipais, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 25.º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua 
redação atual. 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 
 

6. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A 
ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS NOS TERMOS DO DISPOSTO NA 
ALÍNEA C) DO N.º 1 DO ARTIGO 6.º DA LEI N.º 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO, NA 
SUA REDAÇÃO ATUAL 

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

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

económicos seguintes ao da sua contratação e o prazo de execução de três anos. 
 
Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 
fevereiro, na sua redação atual, adiante designada por LCPA, que aprova as regras 
aplicáveis à assunção de Compromissos e aos Pagamentos em Atraso, se dispõe que a 
assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo 
novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de  
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cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias público-privadas, está sujeita, 
no que respeita às entidades da administração local, a autorização prévia da Assembleia 
Municipal. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do artigo 3.º da LCPA, são 
compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 
 
Considerando que algumas ações apresentam dotações em anos seguintes insuficientes 
para os encargos que se perspetivam agora assumir tendo por base procedimentos de 
contratação pública que se pretendem iniciar, de bens, serviços e de empreitadas de obras 
pública, tendo sido proposto o reforço das dotações em anos seguintes na proposta da 14.ª 
Modificação aos Documentos Previsionais de 2020 – 2.ª Revisão, a ser presente na sessão 
extraordinária da Assembleia Municipal de julho de 2020. 
 
Considerando que o Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual, que 
aprova as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da 
LCPA, preceitua no seu artigo 12.º que: 
“(…) 1 – Para efeitos da aplicação da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da LCPA, a autorização 
prévia para a assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação pelo órgão 
deliberativo competente pode ser conferida aquando da aprovação das Grandes Opções do 
Plano. 
2 – Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que a reprogramação dos 
compromissos plurianuais implique aumento da despesa (…)”. 
 
Considerando que na sessão da Assembleia Municipal de 16/12/2019, aquando da 
aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2020, foi concedida autorização 
genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do 
artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, que seja solicitada à Assembleia 
Municipal da Marinha Grande: 
 

1. Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais até ao limite 
máximo das dotações corrigidas, propostas na 2.ª Revisão aos Documentos 
Previsionais de 2020, para os anos de 2021, 2022 e 2023, para efeitos do 
cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 
21 de fevereiro, na sua redação atual. 

2. Autorização para a abertura de procedimentos que consubstanciem a 
assunção de encargos em mais de um ano económico para cumprimento do 
preceituado na alínea b), do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 
de junho, quando os encargos excedam o limite de 99.759,58 euros, nos anos 
de 2021, 2022 e 2023, até ao limite máximo das dotações corrigidas, propostas 
na 2.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2020. 

3. Que nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 
8 de junho, se fixe o limite máximo dos encargos nos anos económicos de 
2021, 2022 e 2023, no valor das dotações corrigidas aprovadas com a 14.ª 
Modificação aos Documentos Previsionais de 2020 – 2.ª Revisão. 
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A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 14.ª Modificação 
aos Documentos Previsionais de 2020 – 2.ª Revisão, podendo posteriormente ser 
tomada a deliberação na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em 
epígrafe. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
 
7. Aprovação de alteração ao projeto de execução da “REABILITAÇÃO INTEGRAL 

DE EDIFÍCIO PARA APOIO AOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO PATRIMÓNIO 
STEPHENS” 
 

475 - Presente Informação n.º MF/31/2020, da Divisão de Gestão do Território, datada de 17 
de julho de 2020, que se dá por integralmente reproduzida e fica anexa, propondo a 
aprovação de alteração do projeto de execução para a “REABILITAÇÃO INTEGRAL DE 
EDIFÍCIO PARA APOIO AOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO PATRIMÓNIO 
STEPHENS”, localizada na freguesia e concelho da Marinha Grande; 
 
No termos da informação supra, foi detetada a ausência da menção “ou equivalente” no 
descritivo de dois artigos do mapa de trabalhos e Quantidades e no Orçamento após as 
especificações técnicas por referência a marcas nos artigos 1.6.1 e 1.12.1, constituindo uma 
desconformidade do projeto aprovado em reunião de Câmara de 13-07-2020 com o previsto 
no n.º 13 do artigo 49.º do CCP. 
 
Procedeu-se à correção desta desconformidade, alterando a redação dos referidos artigos: 
 

- artigo 1.6.1, acrescentando no texto a menção "ou equivalente" depois da marca 
GRAZIMAC e; 
 
- artigo 1.12.1, acrescentando no texto a menção "ou equivalente" depois da marca 
CLIMALIT. 
 

Deste modo, a Câmara Municipal analisou a informação anexa e todos os elementos 
apresentados, e acordo com o disposto no artigo 33º, n.º 1, alínea f) da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual, delibera aprovar a Alteração ao Projeto de 
Execução da “REABILITAÇÃO INTEGRAL DE EDIFÍCIO PARA APOIO AOS 
EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO PATRIMÓNIO STEPHENS”, localizada na freguesia 
e concelho da Marinha Grande. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
8. CICLOVIA ENTRE A ZONA INDUSTRIAL E A E.R. 242-2 -TROÇO 4 - CICLOVIA DO 

ACEIRO – Aprovação do Projeto de Execução 
 

476 - Presente informação n.º CS/38/2020, da Divisão de Gestão do Território, datada de 15 
de Julho de 2020, que se anexa à presente deliberação e que se dá por integralmente 
reproduzida, propondo a aprovação do Projeto de Execução da Ciclovia entre a Zona  
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Industrial e a E.R. 242-2 - Troço 4 - Ciclovia do Aceiro, localizada na freguesia da Marinha 
Grande, concelho da Marinha Grande.  
 
Presente igualmente Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Instituto de Conservação e 
Natureza das Florestas (ICNF) e o Município da Marinha Grande. 
 
O projeto de execução referente à Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 - Troço 4 
foi aprovado na Reunião de Câmara de 21/12/2018, aquando do seu término e entrega e 
contempla o troço entre o Parque da Cerca à E.R. 242-2 (Ciclovia da Estrada de São Pedro), 
atravessando a Rua da Portela e o aceiro exterior das Matas Nacionais, com uma extensão 
total de 3235 metros.  
 
No decorrer dos contactos de cedência para a Requalificação da Portela, verificou-se a 
impossibilidade de obter acordo com muitos dos proprietários para alargamento da via. Na 
impossibilidade de alargamento da faixa de rodagem, o troço da ciclovia a realizar na Rua da 
Portela em faixa partilhada não se pode construir nesta fase.  
 
Em face da necessidade de avançar com procedimento concursal, sob pena de perder 
financiamento alvo de candidatura, pois o término para apresentação da mesma é até ao 
próximo dia 31 de julho, e não podendo o troço da Rua da Portela avançar de imediato, 
solicitou-se ao projetista a apresentação do projeto de execução da Ciclovia entre a zona 
industrial e a E.R. 242-2 – troço 4 em dois projetos autónomos: 
 

- Projeto da ciclovia do Aceiro, que contempla o troço de ciclovia no aceiro exterior das 
Matas Nacionais até à E.R. 242-2 (Ciclovia da Estrada de São Pedro), com uma 
extensão total de 638 metros; 
 
- Projeto da ciclovia na Rua da Portela, que contempla o troço de ciclovia que liga o 
Parque da Cerca atravessando a Rua da Portela até ao aceiro exterior das Matas 
Nacionais, com uma extensão total de 1300 metros. 
 

O preço base do concurso é de 215.660,90 € (Duzentos e quinze mil seiscentos e sessenta 
euros e noventa cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal em vigor, com um prazo de 150 
dias. 
 
Mais se informa, que este Projeto de Execução observa as normas legais e regulamentares 
aplicáveis à operação urbanística em análise e que o mesmo contempla os elementos 
descritos no artigo 43º do Código de Contratos Públicos, assim como o estipulado na portaria 
n.º 701-H/2008 de 29 de Julho. 
 
Deste modo, a Câmara Municipal analisou a informação anexa e todos os elementos 
apresentados, e delibera, nos termos do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 33º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação atual, aprovar o Projeto de 
Execução da Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 -Troço 4 - Ciclovia do 
Aceiro, localizada na freguesia da Marinha Grande, concelho da Marinha Grande. 

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

CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 
9. CICLOVIA ENTRE A ZONA INDUSTRIAL E A E.R. 242-2 – TROÇO 3 – Concurso 

Público n.º 20/2020 –Deliberação Inicial  

477 - Presente informação com a ref.ª CS/32/2020, de 25/06/2020 e projeto de execução, 
cuja coordenação foi assegurada pela Divisão de Gestão do Território, composto por peças 
desenhadas e peças escritas, nomeadamente projeto de execução, memória descritiva e 
justificativa, caderno de encargos (cláusulas técnicas cláusulas gerais), programa de 
procedimento, mapa de quantidades e orçamento, plano de gestão de resíduos e Plano de 
Segurança e Saúde referentes à obra em epígrafe. 
 
O preço base do concurso é de 61.181,75 € (sessenta e um mil cento e oitenta e um euros e 
setenta e cinco cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal em vigor e o prazo de execução é 
de 90 dias. 
 
A Câmara Municipal, nos termos conjugados da alínea c) do n°. 1 do artigo 16º; artigo 
18°; alínea b) do artigo 19º; alínea b) do art.º 22º; nº 1 do art.º 36.º; art.º 38.º; alínea c) do 
nº 1 e nº 2, ambos do art.º 40º; nº 1 do art.º 67.º e n.º 2 do art.º 69º , todos do Código 
dos Contratos Públicos, e no uso da competência prevista na alínea f)do  n.º 1 do art.º 
33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, em conjugação com a alínea b), do nº 1 do art.º 18.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho, delibera: 
 

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

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

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

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

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 
 

10. CICLOVIA ENTRE A RUA DOS CARREIRINHOS E O ESTÁDIO MUNICIPAL – 
Concurso público n.º 26/2020. Deliberação Inicial 
 

478 - Presente informação com a ref.ª CS/35/2020, de 14/07/2020 e projeto de execução, 
cuja coordenação foi assegurada pela Divisão de Gestão do Território, composto por peças  
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desenhadas e peças escritas, nomeadamente projeto de execução, memória descritiva e 
justificativa, caderno de encargos (cláusulas técnicas cláusulas gerais), programa de 
procedimento, plano de segurança e saúde, mapa de quantidades e orçamento, plano de 
prevenção e gestão de resíduos referentes à obra em epígrafe. 
 
O preço base do concurso é de 833.566,12 euros e o prazo de execução é de 12 meses. 
 
A Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 19.º, 
alínea b), 36.º, n.º 1, 38.º, 40.º, n.º2 46-A nº2 e 67.º, n.º 1 e 69º nº 2,  todos do Código dos 
Contratos Públicos, em conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei 
n.º 197/99, de 08 de Junho e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, delibera: 
 

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

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

c) a não contratação por lotes com os fundamentos constantes da informação 
com a ref.ª CS/35/2020 ;  

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

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

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

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

A presente deliberação fica condicionada, e apenas produz efeitos no dia útil seguinte, 
à aprovação  pela Assembleia Municipal da 14.ª Modificação aos Documentos 
Previsionais de 2020 – 2.ª Revisão, e à autorização para a assunção de compromissos 
plurianuais, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, 
de 21 de fevereiro, na sua redação atual, a conceder pelo mesmo órgão e após o 
cabimento dos serviços financeiros. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
11. PEDU - REABILITAÇÃO INTEGRAL DE EDIFÍCIO PARA APOIO AOS 

EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO PATRIMÓNIO STEPHENS – Concurso público 
n.º 28/2020. Deliberação Inicial 

 
479 - Presente informação com a ref.ª MF/28/2020, de 14/07/2020 e projeto de execução, 
cuja coordenação foi assegurada pela Divisão de Gestão do Território, composto por peças 
desenhadas e peças escritas, nomeadamente projeto de execução, memória descritiva e 
justificativa, caderno de encargos (cláusulas técnicas cláusulas gerais), programa de 
procedimento, plano de segurança e saúde, mapa de quantidades e orçamento, plano de 
prevenção e gestão de resíduos referentes à obra em epígrafe. 
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O preço base do concurso é de 852.671,33 euros e o prazo de execução é de 240 dias. 
 
A Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 19.º, 
alínea b), 36.º, n.º 1, 38.º, 40.º, n.º2 46-A nº2 e 67.º, n.º 1 e 69º nº 2,  todos do Código dos 
Contratos Públicos, em conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei 
n.º 197/99, de 08 de Junho e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, delibera: 
 

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

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

c) a não contratação por lotes com os fundamentos constantes da 
informação com a ref.ª MF/28/2020 ;  

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

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

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

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

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
12. CICLOVIA ENTRE A ZONA INDUSTRIAL E A E.R. 242-2-TROÇO 4- CICLOVIA DO 

ACEIRO – Concurso público n.º 29/2020. Deliberação Inicial  
 
480 - Presente informação com a ref.ª CS/39/2020, de 15/07/2020 e projeto de execução, 
cuja coordenação foi assegurada pela Divisão de Gestão do Território, composto por peças 
desenhadas e peças escritas, nomeadamente projeto de execução, memória descritiva e 
justificativa, caderno de encargos (cláusulas técnicas cláusulas gerais), programa de 
procedimento, plano de segurança e saúde, mapa de quantidades e orçamento, plano de 
prevenção e gestão de resíduos referentes à obra em epígrafe. 
 
O preço base do concurso é de 215.660,90 euros e o prazo de execução é de 150 dias. 
 
A Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 19.º, 
alínea b), 36.º, n.º 1, 38.º, 40.º, n.º2, 67.º, n.º 1 e 69º nº 2,  todos do Código dos Contratos 
Públicos, em conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 08 de Junho e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 
delibera: 
 

a) tomar a decisão de contratar, com vista à satisfação das necessidades 
identificadas; 
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b) escolher o procedimento de concurso público, em função do valor 
estimado do contrato, de acordo com o orçamento que integra o projeto 
de execução; 

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

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

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

 
13. REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO AZUL- S. PEDRO DE MOEL – Concurso público 

n.º 18/2020 - Adjudicação 
 

481 - Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada de “Requalificação do 
Centro Azul- S. Pedro de Moel”, em que se integram os relatórios preliminar e final, propondo 
a adjudicação da empreitada à proposta apresentada pelo concorrente VALEIXA - 
CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA, pelo valor de 171.186,10 € (cento e setenta e um mil cento e 
oitenta e seis euros e dez cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor e prazo de 
execução de 120 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 “Requalificação do Centro Azul- S. Pedro de 
Moel” à proposta apresentada pelo concorrente VALEIXA - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA, 
pelo valor de 171.186,10 € (cento e setenta e um mil cento e oitenta e seis euros e dez 
cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 120 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 Ludmila Ferreira, 
coadjuvada pelo Eng.º Telmo 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. 
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E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 15:20 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. 

 
 


