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Aos sete dias do mês de setembro de dois mil e vinte, por videoconferência, reuniu 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 reunião pelas 15:03 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
 

Embora a reunião estivesse prevista para as 14:30 horas, verificou-se um ligeiro atraso no 
seu início devido ao facto de a Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho vir de um julgamento em 
Coimbra, e ainda devido a problemas técnicos com a entrada em direto da Sr.ª Vereadora Lara 
Lino. 
 

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. 

 

 
  

 
 

 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Intervenção dos membros do executivo 
 
 
 

ORDEM DO DIA 
 

 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 

1. Aprovação da ata n.º 19, da reunião ordinária do dia 01 de junho de 2020 
2. Aprovação da ata n.º 20, da reunião ordinária do dia 18 de junho de 2020 
3. Aprovação da ata n.º 21, da reunião extraordinária do dia 24 de junho de 2020 
4. Aprovação da ata n.º 22, da reunião ordinária do dia 29 de junho de 2020 
5. Aprovação da ata n.º 23, da 1.ª reunião extraordinária do dia 06 de julho de 2020  
6. Aprovação da ata n.º 24, da 2.ª reunião extraordinária do dia 06 de julho de 2020 
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GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO E AO EMPREENDEDORISMO 

7. Requerimento da Causa & Feito - Consultoria de Gestão, Lda. – Pedido de 
autorização para utilização duradoura de instalações do Centro Empresarial da 
Marinha Grande 

8. Requerimento da NJV – Contabilidade e Gestão, Lda. – Pedido de autorização para 
utilização duradoura de instalações do Centro Empresarial da Marinha Grande 

 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

9. Resumo de Tesouraria do dia 01 de setembro de 2020 
10. P.A. N.º 91/2020-AP/DDC – “Confeção, fornecimento e transporte de alimentação 

escolar e lanches, em regime de confeção local, refeições a quente e refeições em 
takeaway para os 3 agrupamentos de escolas do concelho da Marinha Grande no 
período de 14 de setembro a 31 de dezembro 2020” - Ratificação do despacho n.º 
324/CF/DAF/2020 de 20 de agosto. 

11. 17.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020. Ratificação do Despacho n.º 
351/CF/DAF/2020 de 2 de setembro 

12. P.A. N.º 105/2018-AP/DISU – “Fornecimento de energia elétrica em média tensão, 
baixa tensão especial e baixa tensão normal”. Aprovação de serviços a menos e 
liberação de cauções 

13. 18.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020-3.ª Revisão 
14. 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 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

15. Req.º nº 840/20, datado de 04/08/2020 - Proc.º n.º 287/14, datado de 14/08/2014 - 
Silvia Maria de Sousa Calado Gaspar 

16. Req.º nº 684/20, datado de 25/06/2020 - Proc.º n.º 239/18, datado de 26/06/20189 - 
Pelacerta - Investimentos Imobiliários, Lda. 

17. Req.º nº 530/20, datado de 18/05/2020 - Proc.º n.º 171/19, datado de 14/05/2019 – 
Solo e Betão – Compra e Venda de Imóveis Para Revenda e Construção Civil, Lda. 

18. Req.º nº 885/20, datado de 17/08/2020 - Proc.º n.º 80/19, datado de04/03/2019 - 
Maria Isabel do Vale Vieira, Miguel Joaquim Vieira Marques e Joana Salomé 
Fernandes Marques 

19. Req.º nº 798/20, datado de 24/07/2020 - Proc.º n.º 522/17, datado de 23/11/2017 – 
Joaquim Fragoso Ascenso André 

20. Req.º nº 882/20, datado de 17/08/2020 - Proc.º n.º 446/15, datado de 02/12/2015 – 
Carlos Alberto de Oliveira Gomes 

21. Req.º nº 640/20, datado de 17/06/2020 - Proc.º n.º 171/20, datado de 17/06/2020 – 
Cristina Maria Pedro Domingos 

22. Req.º nº 799/20, datado de 27/07/2020 - Proc.º n.º 239/20, datado de 27/07/2020 - 
António Manuel Ribeirete Feteira Parracho - Cabeça de Casal da Herança de 
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DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

23. “Instalação provisória do Mercado Municipal da Marinha Grande no Pavilhão 2 do 
PME – Consulta Prévia n.º 04/2020 – Aprovação do Plano de Segurança e Saúde 
para a execução da obra. 

 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

24. Oferta de livros de fichas de trabalho para distribuição aos alunos das escolas 
públicas do 1.º e 2.º ciclo do ensino básico do concelho da Marinha Grande, no ano 
letivo de 2020/2021 

 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

25. Atualização bienal do valor da renda mensal, correspondente à fração sita na Rua 
Bairro do Camarnal, n.43, Marinha Grande 

26. Atualização bienal do valor da renda mensal, correspondente à fração sita na Rua 
António Lopes, n.52, lote 37, Camarnal - Marinha Grande 

27. Atualização bienal do valor da renda mensal, correspondente à fração sita na Rua 
Bairro do Camarnal, n.48, Marinha Grande 

28. Celebração de acordo de regularização de dívida referente à arrendatária, residente 
na Avenida da Liberdade Bloco L, R/C Frente Direito, Casal de Malta, Marinha 
Grande 

29. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza social em 2020 – CRPI- 
Comissão de Reformados e Pensionistas e Idosos- Atividade 60+  

30. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza social em 2020- APD - 
Associação Portuguesa de Deficientes- Plano de Atividades 

 
INTERVENÇÃO CULTURAL 

31. Protocolo de parceria para o funcionamento da Orquestra Juvenil e da Big Band da 
Marinha Grande – Plano Anual de Atividades 2020 

 
ATIVIDADE FÍSICA 

32. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2020 - Grupo 
Desportivo Casa Águia Competição - Pesca competição e amadora 

 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

33. 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. Alegações em sede de audiência 
prévia – Decisão Final 

34. Rede de abastecimento de água da Amieira - Fase 1 - Concurso público n.º 03/2020. 
Alteração de diretor de fiscalização. 

35. Rede de abastecimento de água da Amieira - Fase 2 - Concurso público n.º 09/2020. 
Alteração de diretor de fiscalização. 

36. Rede de abastecimento de água de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira - Fase 3 - 
Concurso público n.º 12/2020. Alteração de diretor de fiscalização. 
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37. CONCURSO PÚBLICO 28/2020 “PEDU - Reabilitação Integral de Edifício para Apoio 
aos Equipamentos Instalados no Património Stephens – Prorrogação do prazo para 
apresentação de propostas- Ratificação de despacho 

38. REQUALIFICAÇÃO DA CANTINA ESCOLAR DA EMBRA” – Concurso Público n.º 
22/2018 - Aprovação de Trabalhos Complementares. Ratificação de despacho   

 

  

 

 

 
 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 
A Sr.ª Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram intenção de 
intervir. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro cumprimentou todos os que acompanham a 
reunião, e tendo em conta que remeteu a sua intervenção, passa-se a reproduzir o 
conteúdo da mesma. 
 
“1. Requerimento: Cópia da escritura de compra e venda de Imóvel na Freguesia da Moita, 
objeto de deliberação da reunião de 29.06.2020 (ponto 2 da agenda), supostamente 
assinada no dia 4 de setembro. 
  
2. Recolha de lixo em S. Pedro de Moel. Na passada semana recebemos informação por 
parte de diversos munícipes que reportam problemas na recolha de lixo dos caixotes que 
estão localizados junto ao café da praia. Para além do cheiro nauseabundo havia comida em 
putrefação, moscas… um verdadeiro atentado à saúde pública.    
  
3. O reforço das respostas sociais à população é uma prioridade do MpM. Por esta razão, 
atentos ao facto de ter sido criada a 3ª geração do Programa de Alargamento da Rede de 
Equipamentos Sociais, denominado PARES, propomos que a Câmara Municipal promova e 
apoie todas as candidaturas do concelho e assuma formalmente o compromisso de as 
comparticipar na totalidade da componente não elegível. Queremos um Município com uma 
boa cobertura de equipamentos e entendemos que esse é um compromisso municipal. Para 
além do apoio financeiro, entendemos que deve ser criada, no imediato, uma equipa 
multidisciplinar da área social, financeira e projeto para ajudar as instituições a instruírem os 
processos de candidatura.”   
  
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino cumprimentou todos os que acompanham esta reunião e 
referiu o seguinte: 
 

• Na última reunião questionou vários assuntos que a Sr.ª Presidente disse que ia 
enviar por escrito e não recebeu, nomeadamente: 

→ Despacho sobre as férias dos funcionários; 

→ Casa de Pessoal e motivo para encerramento e não apoio da Câmara, e se tem 
interesse em voltar a haver Casa de Pessoal; 
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→ Questões sobre o mercado municipal (má distribuição dos lugares, segundo os 
vendedores, piso degradado, falta de casas de banho e de um ponto de água, 
sugestão para mudança do mercado do levante). 
 

• Sobre estas questões do mercado a Sr.ª Vereadora Célia respondeu que a 
distribuição foi feita com os vendedores, e então, munida destas informações, foi 
falar com os vendedores e eles dizem que não souberam desta reunião.  
Se houve, quem foram os vendedores que lá estiveram? 
O que aqui traz foi aquilo que os vendedores disseram, pelo que pede que eles 
sejam ouvidos, nomeadamente sobre as questões de distribuição dos lugares e de 
higienização. 

• Também foi dito que está em preparação uma sala para o atendimento do público 
nas reuniões de Câmara. Como está? Está a ser divulgado? 

• O painel eletrónico colocado na rotunda do Atrium tem muita luz e encandeia quem 
circula de carro.  
Será que é possível regular a luminosidade, especialmente à noite? 

• Cemitério – como está a situação, nomeadamente sobre as campas partidas e 
abertas?  
O formulário já foi alterado no que diz respeito à questão de a taxa incluir ou não a 
reposição das campas? 

• Terminou deixando uma saudação a todas as associações que estão a organizar 
eventos nesta época de pandemia. 
Deu exemplos, conforme texto que leu e que se encontra disponível na página de 
internet do município, na gravação desta reunião. 

 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho cumprimentou todos os que assistem à reunião 
ou venham a ver a transmissão e pediu desculpa pelo seu atraso, que se ficou a dever 
a um compromisso profissional em Coimbra. 
 

• Perguntou sobre as questões da última reunião, porque não recebeu as respostas 
escritas, designadamente sobre: 

→ Cafetaria d’Arte; 

→ Café do Parque Mártires; 

→ Não marcação da reunião sobre as novas medidas Covid e sobre as 
associações, que tanto preocupam as Vereadoras da CDU.  
Esteve marcada, foi desmarcada, e até agora não há uma nova data. Espera 
que hoje seja remarcada, porque as várias associações precisam de uma 
resposta da autarquia. 
 

• Entende que a ordem de trabalhos da reunião deve ser dada a conhecer antes de a 
reunião acontecer. É possível? 

• Falta de resposta aos Vereadores – a Sr.ª Presidente remete para os serviços, que 
depois não respondem, mas aquilo que quer é a resposta política, as instruções que 
deu aos serviços, aquilo que pretende fazer. 

• Cemitérios – o que se passa? 

• Processo do Sr. Artur de Oliveira – chegou a bom porto a possibilidade de se fazer 
parar o prazo? Como é que está? Cessou ou não a obrigação de pagar 600€/dia? Se 
não, em que pé se está? 

• Leu a justificação para esta forma de realizar esta reunião, mas discorda, porque há 
condições para realizar a reunião com toda a segurança, porque a lei não o impede.  
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Devem dar o exemplo aos munícipes, até porque hoje gostaria de consultar alguns 
processos. 
São 7 pessoas, numa sala enorme como a da Resinagem, e também não percebe a 
questão de os munícipes irem a uma sala, quando intervêm um a um, e não possam 
fazê-lo na sala da Resinagem. 
A Câmara tem todas as condições para cumprir a democracia, e por isso lamenta 
que o PS não queira cumprir a lei. Nada justifica que não se possa reunir 
presencialmente. 
Discorda e lamenta que não possa fazer nada, porque não podem, só podem propor! 

• Da mesma forma que só podem propor sobre as piscinas, mas não há interesse da 
Câmara, zero! 

• Assim como também já tinha proposto a criação de um Parque Aventura na zona 
não ardida de S. Pedro de Moel. Ainda agora abriu um em Leiria. S. Pedro tem um 
clima atípico, e isto era uma forma de ocupar os turistas. Aproveitem estas ideias, 
façam! 

• Há muitas outras coisas mais importantes, é verdade, como o saneamento, a 
adutora, que avançou e reforçou as verbas com a abstenção da CDU na votação do 
orçamento. 

• O turismo também devia ser um assunto importante para o concelho, não só pela 
aposta financeira, mas para a animação turística, não só para S. Pedro, mas 
também para a Praia da Vieira. 

• Por último deixou uma questão à Sr.ª Vereadora Célia Guerra: qual é a agenda 
cultural até final do ano? 
Não é a agenda da Casa da Cultura, que tanto repete os artistas, com tantos que há! 
Tem ideias, mas primeiro quer ouvir as da Câmara, e depois irá pedir mais 2 minutos 
para apresentar as propostas da CDU. 

 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira cumprimentou todos os que acompanham esta 
reunião, e tendo em conta que remeteu a sua intervenção, passa-se a reproduzir o 
conteúdo da mesma. 
 

1. Outros assuntos 
 

a)    Os espaços desportivos que foram requalificados em S. Pedro, ainda não estão a ser 
utilizados. Está a acabar o Verão, sem que as pessoas o possam usar. 
Afinal qual a razão para que tenham feito aquilo e não se deixe os cidadãos utilizar? 
  

b)     Sobre o processo judicial do Sr. Artur de Oliveira 
Este executivo permanente sabe que a Câmara não tem razão, as várias instâncias 
judiciais já há muito que assim sentenciaram, mas em vez de negociar com os 
munícipes preferem litigar, lesando o erário público e com elevados custos para os 
contribuintes. Já pagaram mais de 250.000€ e continua a contagem de 600€/dia porque 
irresponsavelmente não criaram as infraestruturas que o Tribunal ordenou. 
Em 2012, foi realizada uma reunião com o munícipe e o presidente Álvaro Pereira e 
vereadora Cidália. Desde então houve decisões judiciais na 1ª instância, Relação e 
Supremo; 
Em 2016 foi decidido em Tribunal a Câmara pagar IMI (aprox. 100.000€) e entregar 2 
lotes; 
Em maio 2019, o Supremo Tribunal de Justiça deu 6 meses para fazer o loteamento e a 
escritura, a partir dali a Câmara pagaria 600€/dia; 
Em dezembro passado aprovámos um loteamento, que não saiu do papel; 
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Posteriormente alteraram o trajeto da rua Soprem, mas só pintaram de preto com 
alcatrão a nova rua. Para fazerem as infraestruturas terão de demolir o que agora 
fizeram; 
A meio de agosto 2020 a Sra. Presidente convoca uma reunião extraordinária para dizer 
que a Câmara tem de pagar uma sansão de 156.000€, ou mais, e que a escritura seria 
marcada até 31 de agosto. Mas marcaram a escritura sem acordar com a outra parte, 
obviamente não se realizou, e o prazo não parou, ou seja, para cumprir a decisão do 
Tribunal a Câmara vai continuar a pagar 600€/dia. 
É muita irresponsabilidade e pouca competência para gerir este processo 
  

c)     SAP 
Mais uma semana que passou sem médico para as urgências do SAP entre as 20h e as 
8h da manhã durante a semana. Só existe médico nas urgências de sexta para sábado 
e sábado para domingo. As vítimas são os cidadãos que se tiverem uma urgência 
durante a noite não têm onde se dirigir na Marinha. 
Para além disso, sem médico, o que fazem durante a noite o enfermeiro, o 
administrativo, o auxiliar e o segurança?  
Tenho alertado inúmeras vezes deste problema e a resposta da Sra Presidente é que 
vai ver do que se trata. Mas então não sabe? Para que servem tantos relacionamentos 
e amizades que a Sra. Presidente diz ter, se não ajudam a resolver os problemas dos 
munícipes? 
  

d)    Continuamos sem respostas da Sra Presidente a inúmeras questões que interferem na 
vida das pessoas e teima em não resolver: 

• requalificação do Parque da Mobil; 

• localização do Terminal Rodoviário; 

• Reunião na Rua do Olheirão na Moita; 

• Lista de imóveis da Câmara em S. Pedro, e o seu estado; 

• Associativismo. As coletividades e clubes precisam de ajuda e este executivo 
permanente está intencionalmente a deixá-las ao abandono, provavelmente à 
espera que encerrem. 

• Até os apoios pedidos em setembro do ano passado, ou seja, há um ano, e que 
deviam ter sido já deliberados, continuam dentro duma gaveta. Se essa falta de 
atenção e desprezo que dão às associações não fosse suficiente, também lhes 
mentem. Vejamos o que aconteceu na reunião passada em que questionei sobre 
este assunto e a vereadora Célia afirmou que todos os apoios estavam prontos 
para vir à reunião de hoje, incluindo um caso em particular que eu tive acesso, 
da Associação “Os Vizinhos”. Afinal ainda não temos estes apoios na ordem de 
trabalhos de hoje. 
É lamentável esta maneira de atender as associações, as empresas, os 
munícipes.”  

 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente deu a palavra ao Sr. Vereador Carlos Caetano, que 
cumprimentou todos os que acompanham esta reunião e respondeu o seguinte: 
 

• Lixo em S. Pedro, junto ao estacionamento – o local é um ponto problemático, mas 
a Câmara tem vários molokes e irá reforçar esse local, que já estava referenciado, 
umas vezes porque os contentores estão cheios outras porque há má utilização dos 
mesmos. 
A Câmara, nos últimos dias, tem-se substituído à empresa em alguns locais e 
reforçado a limpeza onde tem informação, pelo que agradeceu o alerta da Sr.ª 
Vereadora. 
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• Campos de ténis, em S. Pedro – a obra está praticamente cumprida, mas há 
aspetos a corrigir, daí a Câmara ainda não a ter aceitado. Ex.: colocação das 
tabelas de basket (altura), a rede colocada não é a prevista no caderno de 
encargos.  
Não foi feita a receção provisória da obra, daí não se poder abrir ao público. A 
empresa tem um prazo curto para resolver, e por isso julga que ainda poderá abrir 
em setembro.  
Lamenta que não tenha sido possível utilizar os campos no verão, mas também 
poderão ser utilizados no outono. 

• Rua do Olheirão, na Moita, e marcação de reunião – está planeado fazer na 
semana de 21 de setembro, que é quando todos já estão disponíveis, já que nessa 
altura ninguém estará de férias. 

 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente deu a palavra à Sr.ª Vereadora Célia Guerra, que 
cumprimentou todos os que acompanham esta reunião e respondeu o seguinte: 
 

• Agradeceu a sugestão da Sr.ª Vereadora Ana Monteiro, e referiu que a Portaria foi 
enviada para todas as IPSS’s, mas que entende que se pode criar essa equipa de 
apoio para os ajudar. 

• Atendimento público – a sala do arquivo está pronta, falta ser testada e divulgada, se 
se entender fazer o atendimento nestes moldes. 

• Agenda cultural – há espetáculos quase todos os fins de semana na Casa da 
Cultura. Há 2 espetáculos repetidos porque já estavam agendados anteriormente. 
Há exposições no Museu do Vidro e no NAC até final do ano e também estão 
planeadas algumas para 2021. 
A 1 de outubro há um webinar, integrado na rede Cultural. 
A 24 de outubro, Roteiro de Experiências. 
Em outubro e novembro o Festival de Arte Urbana, com o centenário de Joaquim 
Correia. 
Já se está a preparar o Natal, com alternativas à pista de gelo, se esta não for 
possível. 
Também se estão a criar alternativas para os festejos da passagem de ano. 

• “Os Vizinhos” e os apoios – referiu que o Sr. Vereador Aurélio tem razão. 
Falou com esta associação, explicou-lhes que havia falta de verbas, daí que hoje 
venha à reunião uma modificação para reforçar as verbas para os poder apoiar, e os 
processos virão na próxima reunião. 

 
 
A Sr.ª Presidente deu a palavra à Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho, tal como já 
havia solicitado na sua intervenção, para referir o seguinte, relativamente às propostas 
culturais: 
 

• Entende que na área cultural haveria mais coisas a fazer, designadamente montar 
um palco no Parque da cerca e poder aí desenvolver todos os fins de semana uma 
calendarização de espetáculos com artistas da terra, com cadeiras, distanciamento e 
todas as medidas de segurança. 
Ex.: teatro do Sport Operário, espetáculos ao sábado à tarde para crianças, Cine-
Cerca (cinema ao ar livre), ginástica (por ex. zumba). 
Os artistas locais precisam e a população também, é saudável nesta época de 
pandemia. 
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Podia-se criar no parque da Cerca, é necessário para animar as pessoas e dar 
trabalho aos artistas da terra, com uma agenda rotativa aos fins de semana, e até 
final do ano. 
Esta é a proposta que as Vereadoras da CDU deixam! 

 

• Referiu ainda que esta semana visitou o Centro Empresarial, e é urgente arranjar o 
parque de estacionamento e ajardinar à volta, assim como também o arranjo do ar 
condicionado. 
Gostou do que viu e espera que seja um ponto de confluência de empresas.  

 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra pediu também a palavra, para dar a seguinte informação: 
 

• Até final de setembro há candidaturas para as câmaras Municipais, e a CMMG 
candidatou-se a duas. Uma delas é para “À mesa também se canta”, em conjunto 
com outras Câmaras Municipais e que visa valorizar o património natural e local, e 
tem também o aspeto gastronómico e a troca com os outros municípios, e grande 
parte dos artistas têm de ser locais. 
Deu exemplos dos espetáculos previstos, que contemplam intercâmbio entre os 
artistas locais das várias Câmaras Municipais que estão no projeto. 
Estas duas candidaturas estão a ser desenvolvidas, no âmbito da parceria 
Programação Cultural em Rede – Projeto “À mesa também se canta” e “Portugal 
Acústico – nos braços do Património”. 

 
 
A Sr.ª Presidente agradeceu as propostas dos Srs. Vereadores e respondeu o 
seguinte: 
 

• Vai enviar as respostas por escrito, com as quais se comprometeu, e vai enviar o e-
mail que ainda não enviou porque aguardava ainda informações, designadamente 
sobre os imóveis e a escritura, feita na última sexta-feira. 

• Férias dos trabalhadores – este ano foi atípico, e por isso fez uma reunião com os 
Chefes de Divisão, e chegou-se à conclusão que seria benéfico reparti-las, tendo 
em conta o tempo que os serviços estiveram fechados. Depois, verificou-se um 
entendimento diferente, e por isso teve de fazer um despacho, que vai enviar para 
todos no intervalo. 

• Casa de Pessoal – não tem mais informações. Sabe que não houve candidatura à 
direção, e o que a Câmara fez foi manter os dois espaços dos bares abertos 
(edifício e estaleiros). 

• Cafetaria d’Arte e Café do Parque Mártires – os processos estão em tramitação na 
Divisão Jurídica. Não é só uma questão política, é também técnica, e aguarda a 
vinda de férias da Chefe da Divisão Jurídica para o assunto vir à Câmara. 

• Cadernos de encargos – a Sr.ª Vereadora Alexandra sugeriu incluir uma cláusula 
referente à experiência de pelo menos 3 anos. Foi verificar e não é possível incluir 
essa cláusula. 

• Não pode dar algumas das informações agora, e por isso terá de as dar por escrito. 

• Marcação da reunião de trabalho – não conseguiram ainda agendar, por razões 
profissionais, mas espera que se combine hoje.  

• Processo do Sr. Artur de Oliveira – a Sr.ª Vereadora Alexandra disse que o assunto 
estava nos advogados e que aguardava a marcação da escritura, que já esteve 
marcada para dezembro/2019. Quer lembrar que este assunto está há 40 anos para 
ser resolvido, e há aspetos que tem de salvaguardar. Não vai aqui fazer 
esclarecimentos em pormenor, porque os assuntos estão a ser tratados. 
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Em 31/dezembro/2019 não foi possível a vinda do Sr. Artur para fazer a escritura e 
adiou-se. 
Os tempos são difíceis, mas a Câmara fez o loteamento, e teve o cuidado de ter 
todas as infraestruturas necessárias nos lotes do Sr. Artur e que lhe permitem fazer 
nos lotes tudo aquilo que ele pretende. 
Na altura da entrega, o Sr. Artur disse que passava num deles uma estrada 
alcatroada, que ele não queria, e então a Câmara começou a fazer uma nova 
estrada, para não prejudicar os munícipes, e retirou o caminho do lote. 
Depois, o Sr. Artur disse que não recebia os lotes sem os marcos e sem a limpeza, 
e a Câmara assim fez, entendendo, por isso, que estavam reunidas todas as 
condições para a marcação da escritura. 
Foi feito um documento para apreciação do Sr. Artur, com quem reuniu no dia 1 de 
setembro, e está a aguardar até ao dia 8 de setembro. 

• Reuniões presenciais – há legislação adequada, a CMMG foi das primeiras 
Câmaras a tomar medidas de segurança nesta área, e se estiverem todos 
disponíveis para as fazer presencialmente falarão sobre isso. Mas terão de ser 
todos. 
Quer lembrar que se irá entrar em contingência em 15 de setembro, e por isso 
aguarda para ver o evoluir da situação. Se temos poucos casos no concelho é 
porque se tomaram as medidas adequadas. 

• Aposta no turismo – na Praia da Vieira, com a Arte Xávega, já se está a alavancar o 
turismo, e há ideias para pôr no terreno, mas a Câmara tem de ver sempre a 
possibilidade de realizar as ações com a APA e o ICNF. 
A Sr.ª Vereadora Alexandra falou do Parque Aventura, em S. Pedro, sabe que é um 
sonho seu, mas o território não é da CMMG, é do ICNF, e não é tão fácil assim. 
Para a semana vai ter uma reunião com a nova Diretora do ICNF e vai apresentar-
lhe esta proposta. 

• Piscinas de S. Pedro – está disponível para falarem todos e encontrarem as 
soluções possíveis, dado que até aqui ainda havia esperanças de que o proprietário 
ali fizesse alguma coisa. 

• Centro Empresarial – tem gosto que no dia da inauguração ali estejam todos. 

• O que a Sr.ª Vereadora Alexandra falou é verdade, aquele parque envergonha a 
todos, mas ainda não se conseguiu arranjar. Tem vindo a falar disto com o 
Vereador, e como há uma possibilidade de uma candidatura a um Parque de 
Ciência e Tecnologia naquele local está a ser visto com os serviços a forma de 
enquadrar esse arranjo nesta candidatura. Seguidamente mostrou uma planta, que 
foi analisada por todos. 

 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho questionou se o Sr. Artur aceita os lotes sem 
serem infraestruturados. 
 
A Sr.ª Presidente disse que é um processo em que está a trabalhar e não vai adiantar mais 
pormenores nesta reunião, tal como já tinha informado antes. 
 
 
 

 

 
 
A Sr.ª Presidente interrompeu a reunião nesta altura, para um breve intervalo, das 16:25 
horas às 16:50 horas. 
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ORDEM DO DIA 
 
 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 
 
 

1. Aprovação da ata n.º 19, da reunião ordinária do dia 01 de junho de 2020 
 
579 - Presente a ata n.º 19, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 01 de 
junho de 2020, cuja leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída. 
 
A Câmara delibera, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a sua redação final. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 

2. Aprovação da ata n.º 20, da reunião ordinária do dia 18 de junho de 2020 
 
580 - Presente a ata n.º 20, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 18 de 
junho de 2020, cuja leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída. 
 
A Câmara delibera, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a sua redação final. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 

3. Aprovação da ata n.º 21, da reunião extraordinária do dia 24 de junho de 2020 
 
581 - Presente a ata n.º 21, da reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada no dia 
24 de junho de 2020, cuja leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída. 
 
A Câmara delibera, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a sua redação final. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 6 votos a favor e 1 abstenção da Sr.ª 
Vereadora Ana Alves Monteiro, por não ter estado presente nesta reunião. 
 
 

4. Aprovação da ata n.º 22, da reunião ordinária do dia 29 de junho de 2020 
 
582 - Presente a ata n.º 22, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 29 de 
junho de 2020, cuja leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída. 
 
A Câmara delibera, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a sua redação final. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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5. Aprovação da ata n.º 23, da 1.ª reunião extraordinária do dia 06 de julho de 
2020  

 
583 - Presente a ata n.º 23, da 1.ª reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada no 
dia 06 de julho de 2020, cuja leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída. 
 
A Câmara delibera, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a sua redação final. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 

6. Aprovação da ata n.º 24, da 2.ª reunião extraordinária do dia 06 de julho de 
2020 

 
584 - Presente a ata n.º 24, da 2.ª reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada no 
dia 06 de julho de 2020, cuja leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída. 
 
A Câmara delibera, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a sua redação final. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
 
GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO E AO EMPREENDEDORISMO 

 
 

7. Requerimento da Causa & Feito - Consultoria de Gestão, Lda. – Pedido de 
autorização para utilização duradoura de instalações do Centro Empresarial da 
Marinha Grande 

 
585 - Presente requerimento da sociedade Causa & Feito, Consultoria de Gestão, Lda., com 
o NIPC 503958158 com sede na Avenida do Vidreiro, Lote 13 nº 134, 1º Esquerdo, 2430-174 
Marinha Grande, com registo de entrada E/8142/2020, solicitando a concessão de 
autorização de utilização da “Fração E”, com uma área de 267mts2, do Centro Empresarial 
da Marinha Grande, pelo prazo de 5 anos, com possibilidade de prorrogação automática  e 
sucessiva por igual período, para instalação do seu escritório principal e da sua sede. 
 
Presente informação nº I/1398/2020, datada de 10/08/2020, do GAEE-Gabinete de Apoio ao 
Empresário e Empreendedorismo da autarquia, que apreciou e enquadrou o pedido nas 
normas regulamentares ínsitas no Regulamento de Utilização do Centro Empresarial da 
Marinha Grande, aprovado pela Assembleia Municipal em sua sessão de 28-02-2020 e 
publicado em Diário da República de 25 de março de 2020 e propõe, na eventualidade de 
deferimento, que o período de utilização seja limitado ao máximo de três anos, renovável 
anualmente, de modo a manter «algum equilíbrio e tratamento idêntico ao que já foi 
praticado em pedidos anteriores». 
 
A Câmara Municipal apreciou e concordando, na íntegra, com a informação técnica n.º 
I/1398/2020, do GAEE, que aqui se dá por integralmente reproduzida e que fica anexa à 
ata, e no uso da competência conferida pelo n.º 5 do art.º 11.º do Regulamento de 
Utilização do Centro Empresarial da Marinha Grande, adiante designado apenas por 
RUCE, delibera conceder à sociedade Causa & Feito – Consultoria de Gestão, Lda.,  
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titular do NIPC 503958158, com sede na Avenida do Vidreiro, Lote 13 nº 134, 1º 
Esquerdo, 2430-174 Marinha Grande, autorização para a utilização da “Fração E” 
composta por 8 gabinetes e uma sala de arquivo, com uma área de 267mts2, do Centro 
Empresarial da Marinha Grande, para nela instalar o seu escritório sede e ali 
desenvolver a sua atividade junto das empresas, nas seguintes condições previstas 
no citado Regulamento Municipal: 
 
Primeira - A utilização tem caráter duradouro, vigora pelo período inicial de três anos e 

é suscetível de prorrogação, automática e sucessiva, por iguais períodos, 
salvo pedido de cessação da requerente ou revogação pelo Município. 

 
Segunda – A requerente deve informar, por escrito, com a antecedência mínima de 

oito dias úteis, a data em que pretende iniciar a utilização, devendo esta 
ocorrer no prazo máximo de 60 dias contados da data de notificação deste 
ato autorizativo. 

 
Terceira – O pagamento da taxa devida pela utilização do espaço, prevista no art.º 33.º, 

n.º 3, ”Utilização de Imóveis Municipais e Sob Gestão Municipal – Para Fins 
Comerciais” da Tabela de Taxas Municipais no valor de 9,70€/dia e 
3.540,50€/ano, deve efetuar-se anualmente, nas seguintes condições: a 
primeira anualidade, no valor de 3.540,50€, deve ser paga no prazo máximo 
de 15 dias a contar da data do recebimento da notificação desta deliberação 
e as restantes, de igual valor, nos 15 dias imediatamente anteriores ao 
termo do prazo da respetiva anualidade. 

 
Quarta – A requerente comparticipa nas despesas de funcionamento e manutenção 

geral do edifício, em função da respetiva área de ocupação (permilagem), 
nos termos do previsto no art.º 14.º do RUCE. 

 
Quinta - Esta autorização pode cessar, a todo o tempo, por pedido fundamentado da 

requerente, apresentado com a antecedência mínima de 60 dias 
relativamente à data da cessação pretendida. 

 
Sexta – A Câmara Municipal pode revogar esta autorização de utilização, por razões de 

interesse público, devidamente justificadas, ou por incumprimento de 
disposições do RUCE, fixando o prazo da consequente desocupação do 
espaço. 

 
Sétima – A revogação da autorização de utilização produz efeitos a contar da data da 

respetiva notificação à requerente, efetuada por carta registada com aviso 
de receção. 

 
Oitava – O incumprimento do prazo de desocupação do espaço confere o Município o 

direito de promover a mesma e de considerar abandonados, a seu favor, os 
bens móveis nele existentes se, após o decurso do prazo de 30 dias da 
tomada de posse da fração, não forem reclamados junto do GAEE. 

 
Nona –   Esta autorização de utilização é intransmissível a terceiros, sob quaisquer 

formas jurídicas. 
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Décima – A Câmara Municipal não é responsável, em qualquer circunstância, pelo 

cumprimento de obrigações fiscais, laborais, sociais, comerciais, 
financeiras ou outras, que constituam encargos assumidos pela requerente, 
perante fornecedores, colaboradores ou entidades terceiras. 

 
Décima Primeira – Em tudo o omisso na presente deliberação, designadamente em 

matéria de direitos, deveres, obrigações, proibições e onerações, são 
aplicáveis os respetivos preceitos do RUCE que aqui se dá, para todos os 
legais efeitos, por integralmente reproduzido. 

 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

8. Requerimento da NJV – Contabilidade e Gestão, Lda. – Pedido de autorização 
para utilização duradoura de instalações do Centro Empresarial da Marinha 
Grande 

 
586 - Presente requerimento da sociedade NJV – Contabilidade e Gestão, Lda., com o NIPC 
510081371 e sede na Avenida 1º de Maio, nº 191, 2430-210 Marinha Grande, com registo de 
entrada E/8304/2020, solicitando a concessão de autorização de utilização da “Fração A” ou, 
em alternativa, a “Fração B”, com uma área, respetivamente, de 231,51mts2 e de 
126,22mts2, do Centro Empresarial da Marinha Grande, pelo prazo de 5 anos, com 
possibilidade de prorrogação automática e sucessiva por igual período, para instalação do 
seu escritório e sede. 
 
Presente informação nº I/1409/2020, datada de 12/08/2020, do GAEE-Gabinete de Apoio ao 
Empresário e Empreendedorismo da autarquia, que apreciou e enquadrou o pedido nas 
normas regulamentares ínsitas no Regulamento de Utilização do Centro Empresarial da 
Marinha Grande, aprovado pela Assembleia Municipal em sua sessão de 28-02-2020 e 
publicado em Diário da República de 25 de março de 2020 e propõe, na eventualidade de 
deferimento, que o período de utilização seja limitado ao máximo de três anos, renovável 
anualmente, de modo a manter «algum equilíbrio e tratamento idêntico ao que já foi 
praticado em pedidos anteriores». 
 
A Câmara Municipal apreciou e concordando, na íntegra, com a informação técnica n.º 
I/1409/2020 do GAEE, que aqui se dá por integralmente reproduzida e que fica anexa à 
ata, e no uso da competência conferida pelo n.º 5 do art.º 11.º do Regulamento de 
Utilização do Centro Empresarial da Marinha Grande, adiante designado apenas por 
RUCE, delibera conceder à sociedade NJV – Contabilidade e Gestão, Lda., titular do 
NIPC 503958158, com sede na Avenida 1º de Maio, nº 191, 2430-210 Marinha Grande, 
autorização para a utilização da “Fração B” composta por 5 gabinetes e uma sala de 
arquivo, com uma área de 126,22mts2, do Centro Empresarial da Marinha Grande, para 
nela instalar o seu escritório sede e ali desenvolver a sua atividade junto das 
empresas, nas seguintes condições previstas no citado Regulamento Municipal: 
 
Primeira - A utilização tem caráter duradouro, vigora pelo período inicial de três anos e 

é suscetível de prorrogação, automática e sucessiva, por iguais períodos, 
salvo pedido de cessação da requerente ou revogação pelo Município. 

 
Segunda – A requerente deve informar, por escrito, com a antecedência mínima de 

oito dias úteis, a data em que pretende iniciar a utilização, devendo esta 
ocorrer no prazo máximo de 60 dias contados da data de notificação deste 
ato autorizativo. 
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Terceira – O pagamento da taxa devida pela utilização do espaço, prevista no art.º 33.º, 

n.º 3, ”Utilização de Imóveis Municipais e Sob Gestão Municipal – Para Fins 
Comerciais” da Tabela de Taxas Municipais no valor de 9,70€/dia e 
3.540,50€/ano, deve efetuar-se anualmente, nas seguintes condições: a 
primeira anualidade, no valor de 3.540,50€, deve ser paga no prazo máximo 
de 15 dias a contar da data do recebimento da notificação desta deliberação 
e as restantes, de igual valor, nos 15 dias imediatamente anteriores ao 
termo do prazo da respetiva anualidade. 

 
Quarta – A requerente comparticipa nas despesas de funcionamento e manutenção 

geral do edifício, em função da respetiva área de ocupação (permilagem), 
nos termos do previsto no art.º 14.º do RUCE. 

 
Quinta - Esta autorização pode cessar, a todo o tempo, por pedido fundamentado da 

requerente, apresentado com a antecedência mínima de 60 dias 
relativamente à data da cessação pretendida. 

 
Sexta –   A Câmara Municipal pode revogar esta autorização de utilização, por razões 

de interesse público, devidamente justificadas, ou por incumprimento de 
disposições do RUCE, fixando o prazo da consequente desocupação do 
espaço. 

 
Sétima – A revogação da autorização de utilização produz efeitos a contar da data da 

respetiva notificação à requerente, efetuada por carta registada com aviso 
de receção. 

 
Oitava – O incumprimento do prazo de desocupação do espaço confere o Município o 

direito de promover a mesma e de considerar abandonados, a seu favor, os 
bens móveis nele existentes se, após o decurso do prazo de 30 dias da 
tomada de posse da fração, não forem reclamados junto do GAEE. 

 
Nona –    Esta autorização de utilização é intransmissível a terceiros, sob quaisquer 

formas jurídicas. 
 
Décima – A Câmara Municipal não é responsável, em qualquer circunstância, pelo 

cumprimento de obrigações fiscais, laborais, sociais, comerciais, 
financeiras ou outras, que constituam encargos assumidos pela requerente, 
perante fornecedores, colaboradores ou entidades terceiras. 

 
Décima Primeira – Em tudo o omisso na presente deliberação, designadamente em 

matéria de direitos, deveres, obrigações, proibições e onerações, são 
aplicáveis os respetivos preceitos do RUCE que aqui se dá, para todos os 
legais efeitos, por integralmente reproduzido. 

 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

 
 

9. Resumo de Tesouraria do dia 01 de setembro de 2020 
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Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia um de setembro de dois mil e 
vinte, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Total de Disponibilidades”: 
13.468.877,36€ (treze milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e setenta e 
sete euros e trinta e seis cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 

10. P.A. N.º 91/2020-AP/DDC – “Confeção, fornecimento e transporte de 
alimentação escolar e lanches, em regime de confeção local, refeições a 
quente e refeições em takeaway para os 3 agrupamentos de escolas do 
concelho da Marinha Grande no período de 14 de setembro a 31 de dezembro 
2020” - Ratificação do despacho n.º 324/CF/DAF/2020 de 20 de agosto. 

 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“Estamos em setembro e ainda não fizemos o concurso para a alimentação escolar. Daqui a 
uma semana vai iniciar o ano letivo e este executivo permanente não garantiu a alimentação 
para as crianças. 
Fizemos uma reunião extraordinária a 30/7, em que na documentação tinha o mail da Sandra 
Paiva para Pedro Jerónimo a 27/7/2020: “Cumpre referir, que mais uma vez, nos é entregue 
um processo desta natureza em cima da hora da necessidade da sua contratação, sem 
qualquer conversa prévia sobre as alterações que o serviço pretendia introduzir e introduziu 
no mesmo.” 
Aqui estava o que tínhamos alertado. Fizemos o concurso demasiado tarde e ficou vazio, 
agora não há ainda adjudicação para a alimentação escolar. 
O relatório final foi apresentado em 20/8 e este despacho da Sra. Presidente de não 
adjudicação dos serviços é datado de 20/8. Tivemos uma reunião a 24/8 e a Sra. Presidente 
nem nos informou. Fazemos tantas reuniões extraordinárias com pontos sem qualquer 
urgência, por que razão não fizemos uma reunião extraordinária logo no dia 24, tendo em 
conta a urgência de contratar alimentação escolar?” 
 
A Sr.ª Presidente deu a palavra à Sr.ª Vereadora Célia Guerra, que explicou o seguinte: 
 

O relatório é de 20/08 e a documentação da reunião foi enviada no dia 19/08, mas pode 
garantir que as refeições estão garantidas até final de outubro. O contrato já está assinado. 
O que se passou foi que o concurso foi lançado tarde, e com os preços do ano passado, 
embora haja aqui coisas diferentes (serviço takeaway e descartáveis).  
Pensou-se avançar para o concurso internacional mais tarde, para ver o que a situação 
dava, e agora já está pronto para avançar e começar em novembro. 
O concurso caiu porque os preços são muito mais elevados do que o valor base, mas o 
assunto está resolvido e os meninos vão ter refeições. Como os preços eram muito mais 
elevados, o concurso é só para setembro e outubro, e entretanto vai ser lançado o concurso 
internacional, que já está em curso. 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino disse que analisaram o processo com cuidado e também já 
tinham alertado há algum tempo, e causa-lhe espanto porque é que os preços são tão 
díspares do caderno de encargos 
Se já se sabia que as condições do concurso foram alteradas e que os preços iam subir, 
porque é que se fez o concurso? Com que propósito? E depois em outubro, a meio do 
período escolar, vai-se mudar de empresa. É uma instabilidade atroz para os serviços 
escolares. 
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Deveria ser lançado para o ano todo, como sempre têm defendido, e repetidamente vem 
sendo feito desta maneira, tal como para as AAAF’s e CAF’s. E ainda se se alterasse em 
janeiro, no fim do 1.º período, tudo bem, mas não, vai ser a meio do ciclo escolar. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho referiu que é uma situação lamentável e de uma 
incompetência atroz. E é sempre aqui que isto acontece, com concursos feitos em cima do 
joelho, instruções dadas tarde, é lamentável! 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra disse que estão em causa 20.000 refeições em takeaway, 
que poderá não correr bem, e daí ter sido opção repartir até dezembro. É a primeira vez que 
é assim. O preço da refeição é que aumentou, com o transporte. 
 
Seguidamente, a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
587 - Presente o despacho n.º 324/CF/DAF/2020, datado de 20 de agosto, da Presidente da 
Câmara Municipal, que se transcreve na íntegra: 
 
“Considerando que em reunião camarária de 30 de julho de 2020, foi deliberada a abertura do 
P.A. N.º 91/2020-AP/DDC, com o objeto “Confeção, fornecimento e transporte de alimentação 
escolar e lanches, em regime de confeção local, refeições a quente e refeições em takeaway 
para os 3 agrupamentos de escolas do concelho da Marinha Grande no período de 14 de 
setembro a 31 de dezembro 2020”, através de procedimento de concurso público, nos termos 
dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c) e artigo 20.º, n.º 1, alínea b), para os efeitos do disposto no 
artigo 38.º, todos do Código dos Contratos Públicos.  
  
Considerando que a 31 de julho de 2020 o procedimento foi publicado na 2.ª série do Diário 
da República e que  a 11 de agosto de 2020, o júri publicou o relatório preliminar, que se 
anexa, onde propõe a não adjudicação do P.A. N.º 91/2020-AP/DDC – “Confeção, 
Fornecimento e Transporte de Alimentação Escolar e Lanches, em Regime de Confeção 
Local, Refeições a Quente e Refeições em Takeaway Para os 3 Agrupamentos de Escolas 
do concelho da Marinha Grande no período de 14 de setembro a 31 de dezembro 2020”, nos 
termos do artigo 79º n.º 1 alínea b) do Código dos Contratos Públicos, pelo facto de todas as 
propostas apresentadas terem sido excluídas, por ultrapassarem o preço base do 
procedimento. 
 
Considerando o preceituado no artigo 147º do Código dos Contratos Público, o júri, a 11 de 
agosto de 2020, enviou aos concorrentes, o relatório preliminar, para se pronunciarem, por 
escrito, no prazo de cinco dias úteis, ao abrigo do direito de audiência prévia, cujo prazo 
terminou às 17:40 do dia 18 de agosto de 2020. 
 
Considerando que não foram apresentadas pronúncias em sede de audiência prévia, o júri, 
disponibilizou o relatório final a 20 de agosto de 2020, mantendo a proposta de não 
adjudicação do P.A. N.º 91/2020-AP/DDC – “Confeção, Fornecimento e Transporte de 
Alimentação Escolar e Lanches, em Regime de Confeção Local, Refeições a Quente e 
Refeições em Takeaway Para os 3 Agrupamentos de Escolas do concelho da Marinha 
Grande no período de 14 de setembro a 31 de dezembro 2020”, nos termos do artigo 79º n.º 
1 alínea b) do Código dos Contratos Públicos, pelo facto de todas as propostas terem sido 
excluídas, por ser ultrapassado o preço base do procedimento. 
 
Considerando que o órgão competente para a determinar a não adjudicação do P.A. N.º 
91/2020-AP/DDC – “Confeção, Fornecimento e Transporte de Alimentação Escolar e 
Lanches, em Regime de Confeção Local, Refeições a Quente e Refeições em Takeaway  
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Para os 3 Agrupamentos de Escolas do concelho da Marinha Grande no período de 14 de 
setembro a 31 de dezembro 2020” é a Câmara Municipal da Marinha Grande. 
 
Considerando que nos termos do n.º 2 do artigo 41.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, as 
reuniões extraordinárias têm de ser convocadas com, pelo menos, dois dias de 
antecedência e que não é possível na presente data proceder ao seu agendamento, por ter 
sido agendada ontem dia 19 de agosto de 2020 uma reunião ordinária para o dia 24 de 
agosto de 2020, não constando este assunto na ordem do dia e considerando que tem de 
ser garantida a abertura imediata de novo procedimento de contratação publica com 
carácter de urgência por forma a garantir, o início do fornecimento de refeições, no dia 14 
de setembro de 2020, sendo necessário proceder de imediato à notificação da não 
adjudicação do P.A. N.º 91/2020-AP/DDC, por forma a serem repostas as dotações nas 
respetivas ações do Plano de Atividades Municipais e ser determinada, no imediato, a 
abertura de novo procedimento de contratação pública para o efeito.  
 
Considerando que face exposto anteriormente é legalmente admissível a emissão do 
presente despacho, que deve ser ratificado na próxima reunião da Câmara Municipal, de 
acordo com o 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.  
 
Assim, nos termos do artigo 79º n.º 1 alínea b) do Código dos Contratos Públicos, na 
qualidade de Presidente da Câmara Municipal e em representação do Município da Marinha 
Grande, no exercício de competência prevista no artigo 35º 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, determino a não adjudicação dos serviços de “Confeção, fornecimento e 
transporte de alimentação escolar e lanches, em regime de confeção local, refeições a 
quente e refeições em takeaway para os 3 agrupamentos de escolas do concelho da 
Marinha Grande no período de 14 de setembro a 31 de dezembro 2020”, no âmbito do 
processo de aquisição n.º 91/2020 – AP/DDC, pelo facto de todas as propostas 
apresentadas terem sido excluídas. 
 
Mais determino que o presente despacho seja presente à próxima reunião de Câmara 
Municipal da Marinha Grande para ratificação” 
 
A Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 35º n.º 3, do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação 
atual, ratificar o despacho n.º 324/CF/DAF/2020 de 20 de agosto da Sr.ª Presidente da 
Câmara Municipal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

11. 17.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020. Ratificação do 
Despacho n.º 351/CF/DAF/2020 de 2 de setembro 

 
588 - Presente o despacho n.º 351/CF/DAF/2020, datado de 02/09/2020, da Presidente da 
Câmara Municipal, que se transcreve na íntegra: 
 
“(…)Presente a informação n.º MO/16/2020 de 27.08.2020 dos serviços da DGT, recebida e 
despachada no dia 1 de setembro de 2020, na qual é proposta a aprovação de trabalhos 
complementares em circunstâncias não previstas a preços acordados no âmbito da  
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empreitada do Concurso Público N.º 22/2018- Requalificação da Cantina Escolar da Embra, 
no montante de 6.881,32 euros, acrescidos de IVA à taxa de 6% e a fixação do prazo de 
execução dos trabalhos em 11 dias, com a consequente prorrogação do prazo de execução 
inicial da empreitada no mesmo período. 
 
Considerando que a presente informação se encontra visada pela Chefe da Divisão Jurídica. 
 
Considerando que nos termos de informação da Chefe da DAF, na presente data não existe 
dotação disponível nos Documentos Previsionais de 2020 para se fazer face à assunção da 
despesa proposta pelos serviços da DGT, por a dotação disponível na ação 2015/I/45 ser 
insuficiente. 
 
Considerando que é urgente reunir condições orçamentais para a aprovação dos referidos 
trabalhos considerando que a abertura do ano letivo está prevista na semana de 14 de 
setembro de 2020 e que nessa data têm de estar reunidas as condições para a abertura da 
Cantina Escolar da Embra de modo a ser garantido o acesso dos alunos ao referido espaço 
para que lhes seja garantido o serviço de refeições escolares na abertura do ano letivo. 
 
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 a aprovação dos 
trabalhos proposto na informação n.º MO/16/2020 de modo que a execução dos mesmos 
seja assegurada até ao início do ano letivo. 
 
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 proceder à aprovação de trabalhos 
complementares importa proceder à aprovação de uma modificação orçamental aos 
Documentos Previsionais de 2020. 
 
Assim, aprovo a 17.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: 
 
✓ 15.ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2020 no valor de 1.823,00 euros nos 

reforços e de 1.823,00 euros nas anulações. 
✓ 11.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2020 no valor de 1.823,00 

euros nos reforços e de 1.823,00 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 do presente despacho.(…)” 
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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 351/CF/DAF/2020 datado de 2 de setembro de 2020.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

12. P.A. N.º 105/2018-AP/DISU – “Fornecimento de energia elétrica em média 
tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal”. Aprovação de serviços a 
menos e liberação de cauções 

 
589 - Considerando que na sequência do P.A. n.º 105/2018-AP/DISU - Fornecimento de 
energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal, foram 
celebrados: 
 
✓ o contrato n.º 02/2019, para o Lote 1 - Fornecimento de energia elétrica em média 

tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal, com a empresa Endesa 
Energia, SA - Sucursal em Portugal, no valor global de 244.270,19€ (duzentos e 
quarenta e quatro mil, duzentos e setenta euros e dezanove cêntimos), acrescido de 
IVA à taxa legal em vigor. 

 
✓ o contrato n.º 03/2019, para os Lote 2 e 3 - Fornecimento de energia elétrica em 

média tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal, com a empresa Galp 
Power, SA, no valor global de 477.574,63€ (quatrocentos e setenta e sete mil, 
quinhentos e setenta e quatro euros e sessenta e três cêntimos), acrescido de IVA à 
taxa legal em vigor. 

 
✓ o contrato n.º 04/2019 e adenda ao contrato n.º 09/2019, para o Lote 4 - 

Fornecimento de energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial e baixa 
tensão normal, com a empresa LUZBOA - Comercialização de Energia, Lda, no valor 
global de 620.918,83€ (seiscentos e vinte mil, novecentos e dezoito euros e oitenta e 
três cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

 
Considerando que a globalidade dos contratos terminaram a 31/01/2020 e que a DQV - 
Divisão de Qualidade de Vida, através de informação TF-2020/09 de 11/5/2020, informou 
que estão concluídos os procedimentos de mudança de comercializador em relação a cada 
um dos locais de consumo, no âmbito dos contratos celebrados na sequência do P.A. N.º 
107/2019-AP/DQV, e que as quantidades contratadas para os diversos lotes são superiores 
às efetivamente fornecidas e que por esses factos propõe a aprovação de serviços a menos, 
no valor de: 6.371,90€ para o Lote 1, de 12.167,69€ para o Lote 2, de 36.303,45€ para o 
Lote 3 e de 31.465,83€ para o lote 4, todos os valores com IVA incluído à taxa legal em 
vigor, por já terem sido recebidas e registadas todas as faturas devidas, pelos anteriores 
comercializadores Endesa Energia, SA - Sucursal em Portugal, Galp Power, SA e  LUZBOA - 
Comercialização de Energia, Lda. 
 
Considerando que a DQV, informa também que as cauções prestadas pelos co contratante 
no âmbito do P.A. N.º 105/2018-AP/DISU – “Fornecimento de energia elétrica em média 
tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal” reúnem condições para serem 
libertadas. 
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Considerando que atendendo à informação da DQV está concluída a execução física dos 
contratos celebrados entres as partes e que a execução financeira foi concluída tendo sido 
efetuada a reconciliação das contas correntes junto dos co-contratantes, estando assim 
reunidas as condições para se proceder liberação das cauções prestadas pelos co 
contratantes nos termos do artigo 295.º do Código dos Contratos Públicos. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisado o processo, concordando com a informação 
da DQV - Divisão de Qualidade de Vida, delibera proceder à aprovação de serviços a 
menos do P.A. N.º 105/2018-AP/DISU – “Fornecimento de energia elétrica em média 
tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal”, de acordo com o artigo 379.º, nº. 
1 aplicável por remissão do artigo 454.º, n.º 6, ambos do Código dos Contratos 
Públicos, nos seguintes montantes, por lote:  
✓ Lote 1 - Fornecimento de energia em Média Tensão, no valor total de 6.371,90€, 

IVA incluído à taxa legal em vigor; 
✓ Lote 2 - Fornecimento de energia em Baixa Tensão Especial, no valor total de 

12.167,69€, IVA incluído à taxa legal em vigor; 
✓ Lote 3 - Fornecimento de energia em Baixa Tensão Normal, no valor total de 

36.303,45€, IVA incluído à taxa legal em vigor; 
✓ Lote 4 - Fornecimento de energia de Iluminação Pública, no valor total de 

31.465,83€, IVA incluído à taxa legal em vigor. 
 
Mais delibera autorizar, de acordo com o artigo 295.º do Código dos Contratos 
Públicos, a liberação da caução prestada, no âmbito do P.A. N.º 105/2018-AP/DISU, 
pelos co contratantes: 
✓ Endesa Energia, SA - Sucursal em Portugal, caução prestada no valor de 

12.213,51 euros, mediante garantia bancária, 0431608, emitida pelo Bankinter, 
SA. 

✓ Galp Power, SA, caução prestada no valor de 23.878,74 euros, mediante seguro 
caução, apólice n.º 100019882/200, emitida pela COSEC - Companhia de Seguro 
de Crédito, SA. 

✓ LUZBOA - Comercialização de Energia, Lda, caução prestada no valor de 
31.045,94 euros, mediante seguro caução, apólice n.º 19-00000028-003, emitida 
pela ABARCA - Companhia de Seguros, S.A. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

13. 18.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020-3.ª Revisão 
 
Os Srs. Vereadores colocaram questões relativas às verbas inscritas em algumas rubricas, 
nomeadamente para o apoio às candidaturas na área do desporto e da cultura e para o 
lançamento do projeto da piscina, que foram esclarecidas pela Sr.ª Presidente e pelos Srs. 
Vereadores com pelouros. 
 
Seguidamente foi colocada a votação a seguinte proposta: 
 
590 - Presente proposta da 18.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020, 3.ª 
Revisão, acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações:  
 
3ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2020, no valor de 145.537 euros nos reforços 
e anulações;  
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3ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2021, no valor de 
358.660,75 euros nos reforços e nas anulações e para o ano de 2022 no valor de 29.982 
euros nos reforços;  
 
3ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais para 2020, no valor de 145.537 euros nos 
reforços e anulações, no ano de 2021 no valor de 235.000 euros nos reforços e nas 
anulações e no ano de 2022 no valor de 118.044,89 euros em 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, 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 18.ª Modificação ao Orçamento da Despesa de 2020, sob a forma de 
revisão, constituída pela 3.ª Revisão ao Orçamento da Despesa, 3.ª Revisão ao Plano 
Plurianual de Investimentos, 3.ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais, nos 
termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 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. 
 
 

14. 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  
 

591 - 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 existem ações que apresentam dotações em anos seguintes insuficientes 
para os encargos que se perspetivam agora assumir tendo por base procedimentos de 
contratação pública que se pretendem iniciar, de bens, serviços e de empreitadas de obras 
públicas, tendo sido proposto o reforço das dotações em anos seguintes na proposta da 18.ª 
Modificação aos Documentos Previsionais de 2020 – 3.ª Revisão, a ser presente na próxima 
sessão da Assembleia Municipal.  
  
Considerando que o Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual, que 
aprova as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da 
LCPA, preceitua no seu artigo 12.º que:  
“(…) 1 – Para efeitos da aplicação da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da LCPA, a autorização 
prévia para a assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação pelo órgão 
deliberativo competente pode ser conferida aquando da aprovação das Grandes Opções do 
Plano.  
2 – Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que a reprogramação dos 
compromissos plurianuais implique aumento da despesa (…)”.  
  
Considerando que na sessão da Assembleia Municipal de 16/12/2019, aquando da 
aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2020, foi concedida autorização 
genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais.  
  
Assim, a Câmara Municipal delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do 
artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual, que seja solicitada à Assembleia Municipal 
da Marinha Grande:  
 

1. Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais até ao limite 
máximo das dotações corrigidas das ações 2018/A/69, 2018/A/77, 2016/I/167 e 
2018/I/28, propostas na 3.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2020, para 
os anos de 2021 e 2022, 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 e 2022, nas ações referidas no ponto anterior.  

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 e 2022, no valor das dotações corrigidas aprovadas com a 18.ª 
Modificação aos Documentos Previsionais de 2020 – 3.ª Revisão, nas ações 
referidas no ponto 1.  

  
A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 18.ª Modificação 
aos Documentos Previsionais de 2020 – 3.ª Revisão, podendo posteriormente ser  
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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 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

 
 

15. Req.º nº 840/20, datado de 04/08/2020 - Proc.º n.º 287/14, datado de 14/08/2014 - 
Silvia Maria de Sousa Calado Gaspar 

 
592 - Presente pedido com o registo n.º 840/20, datado de 04/08/2020, relativo a legalização 
de um edifício destinado à prestação de serviços (oficina), sito na rua das Carregueiras, 
Garcia, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o 
n.º 19884 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 20267-P da freguesia e 
concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 287/14, com 
data de entrada de 14/08/2014, apresentado por Silvia Maria de Sousa Calado Gaspar, 
com o NIF 134 712 986, residente na rua das Carregueiras, n.º 57, Garcia, freguesia e 
concelho da Marinha Grande, cujo projeto de arquitetura foi aprovado em reunião de Câmara 
de 08/04/2019;  
 
Presente informação técnica, datada de 04/08/2020, que atesta encontrarem-se os projetos 
de especialidade apresentados em condições de serem aceites. 
  
Presente informação técnica, datada de 24/08/2020, que atesta encontrar-se o processo em 
condições de ser deferido.  
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera:  
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o pedido de licenciamento relativo à 
legalização de um edifício destinado a prestação de serviços (oficina), sito na rua 
das Carregueiras, Garcia, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da 
Marinha Grande sob o n.º 19884 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
n.º 20267-P da freguesia e concelho da Marinha Grande, que se reporta ao processo de 
licenciamento n.º 287/14, com data de entrada de 14/08/2014, apresentado por Silvia 
Maria de Sousa Calado Gaspar, com o NIF 134712986, residente na rua 
das Carregueiras, n.º 57, Garcia, freguesia e concelho da Marinha Grande.  
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte:  
1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um 
ano a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários.  
2 - Nos termos do artigo 80.º-A do mesmo diploma legal deverá, até 5 dias antes do 
início dos trabalhos, informar a câmara municipal dessa intenção, comunicando 
também a identidade da pessoa, singular ou coletiva, encarregada da execução dos 
mesmos, ficando esta obrigada à execução exata dos projetos e ao respeito pelas 
condições do licenciamento.  
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3 – Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 57.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande (RMEUMMG), a concessão 
da respetiva autorização de utilização, ficará dependente da realização de prévia 
vistoria municipal.  
4.- Deve assegurar a gestão de resíduos da construção e demolição (RCD), de acordo 
com o constante no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. Para o efeito, deverá 
efetuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de resíduos 
de construção e demolição, nos termos do disposto na alínea f) do art. 11.º do referido 
diploma, de acordo com o modelo constante no seu Anexo II.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

16. Req.º nº 684/20, datado de 25/06/2020 - Proc.º n.º 239/18, datado de 26/06/20189 
- Pelacerta - Investimentos Imobiliários, Lda. 

 
593 - Presente requerimento n.º 684/20, datado de 2020/06/25, constante do processo 
camarário n.º 239/18, subscrito por Pelacerta - Investimentos Imobiliários, Lda., com o 
NIPC 507064755, com sede em rua Direita, n.º 5, Casal Novo, freguesia de Amor, concelho 
de Leiria, referente ao pedido de licenciamento da obra de construção de “Edifício de 
Habitação Multifamiliar (3 fogos)”, a incidir sobre um prédio rústico, sito na rua da Fé à 
Direita, lugar de Pedra de Cima, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 8328 e inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo número 6733, dispondo de projeto de arquitetura aprovado por 
deliberação camarária datada de 2020/02/10. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/07/21, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ele 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento da obra de construção 
de “Edifício de Habitação Multifamiliar (3 fogos)”, a incidir sobre um prédio rústico, 
sito na rua da Fé à Direita, lugar de Pedra de Cima, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 8328 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 6733, com os 
seguintes condicionalismos: 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente uma gare de estacionamento e um passeio ao longo da estrema 
confinante com a rua da Fé à Direita, em blocos de betão com as dimensões de 
0,10mx0,20mx0,06m, após execução de camada de base em tout-venant com 0,15m 
de espessura. O lancil deverá ser em betão pré-fabricado com uma largura de 0,15m 
e na zona da entrada deverá ser utilizado lancil de rampa com 0,40m de largura e 
lancil lateral com cantos de acabamento.  

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 144,34m2, ao 
longo da frente do prédio confinante com a rua da Fé à Direita, conforme 
configuração constante da peça gráfica correspondente à “PLANTA DE 
CEDÊNCIAS PARA O DOMÍNIO PÚBLICO”, com o número “01.02”, datada de 
“ABRIL 2018”, entregue a coberto do requerimento n.º 1173/18, datado de 
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2018/06/26, ficando a emissão da Autorização de Utilização, condicionada à 
apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial, 
devidamente atualizada. 

 
Mais delibera informar a firma requerente que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 
76.º do RJUE, deverá, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a 
emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios 
necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

17. Req.º nº 530/20, datado de 18/05/2020 - Proc.º n.º 171/19, datado de 14/05/2019 – 
Solo e Betão – Compra e Venda de Imóveis para Revenda e Construção Civil, 
Lda. 

 
594 - Presente processo de Licenciamento referente à obra de construção de “Edifício com 
dois fogos para habitação, garagens e muros de vedação”, subscrito por SOLO E 
BETÃO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PARA REVENDA E CONSTRUÇÃO CIVIL, 
LDA., com o NIPC 504583875, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua da Fé, freguesia 
e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 16748 e inscrito na matriz sob o artigo número 20702-P, para a qual 
foi emitido o Alvará de Obras de Construção n.º 21/20, datado de 2020/02/05. 
 
Presente requerimento pelo qual é solicitada a emissão de certidão comprovativa de que o 
edifício em causa, satisfaz os requisitos legais para a sua constituição em regime de 
Propriedade Horizontal, nos termos previstos no n.º 3 do art. 66.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/08/25, que atesta estarem 
preenchidos os requisitos legais necessários à sujeição do edifício ao Regime de 
Propriedade Horizontal. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara delibera: 
 
DEFERIR e MANDAR EMITIR a certidão requerida, para que o edifício, localizado em 
rua da Fé, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 16748 e inscrito na matriz sob o 
artigo número 20702-P, para o para o qual foi emitido o Alvará de Obras de Construção 
n.º 21/20, datado de 2020/02/05, possa ser submetido ao Regime de Propriedade 
Horizontal, nos termos previstos no art. 1414.º e seguintes do Capítulo VI (Propriedade 
Horizontal) do Código Civil em vigor. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

18. Req.º nº 885/20, datado de 17/08/2020 - Proc.º n.º 80/19, datado de04/03/2019 - 
Maria Isabel do Vale Vieira, Miguel Joaquim Vieira Marques e Joana Salomé 
Fernandes Marques 
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595 - Presente requerimento com o n.º 885/20, datado de 17/08/2020, a solicitar a 
autorização de utilização para o edifício destinado a estacionamento, sito na Rua Alfredo 
Batista, Picassinos, freguesia e concelho de Marinha Grande, objeto de legalização e 
licenciamento de obras de alteração, titulada pelo alvará de obras de legalização e alteração 
n.º 1/20, emitido em 03/07/2020. 
 
Presente parecer técnico datado de 02/09/2020, bem como despacho do Vereador do 
Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada 
pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, a determinar a 
realização da vistoria prevista no n.º 6 do artigo 57.º do Regulamento Municipal de Edificação 
e Urbanização do Município da Marinha Grande, em vigor. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria ao edifício sito em Rua do Bico, n.º 73, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, propriedade Maria Isabel do Vale Vieira, com o NIF 
114426040, de Miguel Joaquim Vieira Marques, com o NIF 206044631 e de Joana 
Salomé Fernandes Marques, com o NIF 256985820, com a seguinte composição: 
  

1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Carlos Duarte 
 

2) Membros suplentes 
Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Nuno Fernandes 
Fiscal Álvaro Letra  
 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

19. Req.º nº 798/20, datado de 24/07/2020 - Proc.º n.º 522/17, datado de 23/11/2017 – 
Joaquim Fragoso Ascenso André 

 
596 - Presente requerimento com o n.º 798/20, datado de 24/07/2020, a solicitar a 
autorização de utilização para o edifício destinado a habitação, sito na Rua da Cerca, 
Passagem, freguesia de Vieira de Leiria e concelho de Marinha Grande, objeto de 
legalização, titulada pelo alvará de obras de legalização n.º 32/20, emitido em 17/07/2020. 
 
Presente parecer técnico datado de 02/09/2020, bem como despacho do Vereador do 
Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada 
pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, a determinar a 
realização da vistoria prevista no n.º 6 do artigo 57.º do Regulamento Municipal de Edificação 
e Urbanização do Município da Marinha Grande, em vigor. 
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A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria ao edifício sito em Rua da Cerca, Passagem, 
freguesia de Vieira de Leiria e concelho de Marinha Grande, propriedade de Joaquim 
Fragoso Ascenso André, com o NIF 180992058, com a seguinte composição: 
 

1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Carlos Duarte 
 

2) Membros suplentes 
Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Nuno Fernandes 
Fiscal Álvaro Letra  
 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

20. Req.º nº 882/20, datado de 17/08/2020 - Proc.º n.º 446/15, datado de 02/12/2015 – 
Carlos Alberto de Oliveira Gomes 

 
597 - Presente requerimento com o n.º 882/20, datado de 17/08/2020, a solicitar a 
autorização de utilização para o edifício destinado a habitação, sito na Rua da Portela, n.º 
131, freguesia e concelho de Marinha Grande, objeto de legalização e de licenciamento de 
obras de alteração, ampliação e de construção de muro e demolição de anexo, titulada pelo 
alvará de obras de alteração, ampliação, legalização e construção n.º 100/18, emitido em 
04/06/2019. 
 
Presente parecer técnico datado de 02/09/2020, bem como despacho do Vereador do 
Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada 
pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, a determinar a 
realização da vistoria prevista no n.º 6 do artigo 57.º do Regulamento Municipal de Edificação 
e Urbanização do Município da Marinha Grande, em vigor. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria ao edifício sito em Rua da Portela, n.º 131, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, propriedade de Carlos Alberto de Oliveira Gomes, com o 
NIF 180338773, com a seguinte composição: 
  
1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Carlos Duarte 
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2) Membros suplentes 
Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Nuno Fernandes 
Fiscal Álvaro Letra  
 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

21. Req.º nº 640/20, datado de 17/06/2020 - Proc.º n.º 171/20, datado de 17/06/2020 – 
Cristina Maria Pedro Domingos 

 
598 - Presente requerimento com o n.º 640/20, datado de 17/06/2020, a solicitar a 
autorização de utilização para o edifício destinado a habitação, sito na Rua Direita, n.º 27, 
freguesia de Moita e concelho de Marinha Grande, cuja construção terá sido licenciada pela 
Câmara Municipal de Alcobaça, através do processo n.º 487/1985, co alvará de construção 
n.º 803/1986, emitido em 19/05/1986. 
 
Presente parecer técnico datado de 14/08/2020, bem como despacho do Vereador do 
Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada 
pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, a determinar a 
realização da vistoria prevista na alínea a) do n.º2 do artigo 64.º do RJUE - Regime Jurídico 
de Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação 
dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, por se ter verificado que o presente pedido de 
concessão de autorização de utilização não se encontra instruído com termo de 
responsabilidade subscrito pelo diretor de obra ou por técnico habilitado a ser autor de 
projeto respeitante à conclusão da obra, conformidade da utilização com normas legais e 
regulamentares e idoneidade do edifício para a sua utilização, nos termos do n.º 1 e n.º 2 do 
art.º 63.º do RJUE - Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria ao edifício sito na Rua Direita, n.º 27, freguesia de 
Moita e concelho de Marinha Grande, propriedade de Cristina Maria Pedro Domingos, 
com o NIF 176437622, com a seguinte composição: 
 
1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Carlos Duarte 
 
2) Membros suplentes 
Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Nuno Fernandes 
Fiscal Álvaro Letra  
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Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

22. Req.º nº 799/20, datado de 27/07/2020 - Proc.º n.º 239/20, datado de 27/07/2020 - 
António Manuel Ribeirete Feteira Parracho - Cabeça de Casal da Herança de 

 
599 - Presente requerimento com o n.º 799/20, datado de 27/07/2020, a solicitar a 
autorização de utilização para o edifício destinado a habitação, sito na Rua Joaquim Tomé 
Feteira, n.º 38, freguesia de Vieira de Leiria e concelho de Marinha Grande, cuja construção 
terá sido licenciada através do processo n.º 1765/1962, com alvará de construção n.º 
577/1962, emitido em 04/10/1962, com anexo licenciado no âmbito do processo camarário 
n.º 1271/1973, com alvará de construção n.º 31/1974, de 15/01/1974. 
 
Presente parecer técnico datado de 14/08/2020, bem como despacho do Vereador do 
Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada 
pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, a determinar a 
realização da vistoria prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 64.º do RJUE - Regime Jurídico 
de Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação 
dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, por se ter verificado que o presente pedido de 
concessão de autorização de utilização não se encontra instruído com termo de 
responsabilidade subscrito pelo diretor de obra ou por técnico habilitado a ser autor de 
projeto respeitante à conclusão da obra, conformidade da utilização com normas legais e 
regulamentares e idoneidade do edifício para a sua utilização, nos termos do n.º 1 e n.º 2 do 
art.º 63.º do RJUE - Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria ao edifício sito em Rua Joaquim Tomé Feteira, n.º 38, 
freguesia de Vieira de Leiria e concelho de Marinha Grande, propriedade da herança 
aberta por óbito de António Manuel Ribeirete Feteira Parracho, a que corresponde o 
NIF 741331756 representado por Maria do Carmo Destefani Parracho, com o NIF 
265333091, com a seguinte composição: 
 
1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Carlos Duarte 
 
2) Membros suplentes 
Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Nuno Fernandes 
Fiscal Álvaro Letra  
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Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 
 
 

23. “Instalação provisória do Mercado Municipal da Marinha Grande no Pavilhão 2 
do PME – Consulta Prévia n.º 04/2020 – Aprovação do Plano de Segurança e 
Saúde para a execução da obra. 

 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu no seguinte: 
“A Sra. Presidente anunciou aos vendedores e Clientes do mercado que iriam ficar no 
Pavilhão 1 durante 3 meses e depois iriam para o Pavilhão 2. 
Esse tempo já passou. Quando é que efetivamente se dará a mudança que prometeu? 
Aproveito para voltar a alertar a necessidade de se olhar e discutir com os vendedores do 
mercado de levante, as condições em que estão, desde a falta de água, WC, o chão que 
ocupam. E analisar se aquele é o local apropriado para o mercado de levante.” 
 
A Sr.ª Presidente informou que os vendedores mudam quando a obra estiver pronta. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano informou que a obra é de 60 dias, e que talvez seja 
possível mudarem para o início do mês de novembro. 
 
Seguidamente foi colocada a votação a seguinte proposta: 
 
600 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária 
“BRITALFLOR, L.DA”, para a execução da obra designada por “INSTALAÇÃO PROVISÓRIA 
DO MERCADO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE NO PAVILHÃO 2 DO PME”. 
 
Presente informação da DQV, com a ref.ª 18PG2020, de 27 de agosto de 2020, que se dá 
por integralmente reproduzida, que atesta a conformidade do Plano de Segurança e Saúde 
apresentado à estrutura estipulada no ponto 2. do art. 11º do Decreto - Lei N.º 273/03, de 29 
de outubro, e às restantes exigências legais aplicáveis. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, 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, e do art. 12º, 
n.º 1, do Decreto – Lei N.º 273/03, de 29 de outubro, no âmbito da empreitada de 
“INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DO MERCADO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE NO 
PAVILHÃO 2 DO PME”, em que é cocontratante a firma “BRITALFLOR, L.DA”, delibera 
aprovar o Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra. 
 
Mais delibera designar como Coordenador de Segurança o técnico Pedro Gomes, de 
acordo com o artigo 9º n.º 2 do Decreto – Lei N.º 273/03, de 29 de outubro. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

 
 

24. Oferta de livros de fichas de trabalho para distribuição aos alunos das escolas 
públicas do 1.º e 2.º ciclo do ensino básico do concelho da Marinha Grande, no 
ano letivo de 2020/2021 

 
Assunto retirado da ordem do dia. 
 
 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  
 
 

25. Atualização bienal do valor da renda mensal, correspondente à fração sita na 
Rua Bairro do Camarnal, n.43, Marinha Grande 

 
601 - Presente informação n.º 1119 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
26 de agosto, do corrente ano, a dar conta da necessidade de proceder à atualização do 
valor da renda da habitação em epígrafe.   
 
Considerando que, de acordo com o n.º1 do art.º 27.º do Regulamento de atribuição, de 
gestão e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, o montante 
da renda é atualizado, bienalmente, em função da variação do rendimento mensal corrigido 
do agregado familiar, nos termos do previsto no n.º3 do art 23.º da Lei n.º81/2014, de 19 de 
dezembro. 
 
Considerando que a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual estabelece o 
novo regime do arrendamento apoiado para habitação de fim social; 
 
Considerando que o seu artigo 21.º, prevê que o valor das rendas em regime do 
arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento 
mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o valor arredondado à 
milésima, que resulta da seguinte fórmula:  
T= 0,067 x (RMC/I.A.S.) em que: 
T= Taxa de esforço 
RMC = Rendimento Mensal Corrigido do Agregado Familiar 
I.A.S. = Indexante dos Apoios Sociais (438,81€)” 
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha da inquilina e 
que têm por base os documentos facultados pela própria. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n.º1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março e, em conformidade com o 
artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual proceder à 
atualização do valor da renda da inquilina residente na fração identificada em epígrafe, 
sendo o valor a aplicar o constante do quadro seguinte: 
 

MORADOR CASA DATA 
CONTRATO 

RENDA/20 
(agosto) 

RENDA/20 
(outubro) 

 
Rua Bairro do Camarnal 

 
43 

 
19/03/2014 

 
49,00€ 

 
50,65€ 
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Mais delibera, em conformidade com o n.º 6 do art.º 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro, na sua redação atual que a aplicação da referida renda entre em vigor a 
partir do 1.º dia útil do mês de outubro de 2020. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

26. Atualização bienal do valor da renda mensal, correspondente à fração sita na 
Rua António Lopes, n.52, lote 37, Camarnal - Marinha Grande 

 
602 - Presente informação n.º 1126 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
26 de agosto, do corrente ano, a dar conta da necessidade de proceder à atualização do 
valor da renda da habitação em epígrafe.   
 
Considerando que, de acordo com o n.º1 do art.º 27.º do Regulamento de atribuição, de 
gestão e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, o montante 
da renda é atualizado, bienalmente, em função da variação do rendimento mensal corrigido 
do agregado familiar, nos termos do previsto no n.º3 do art 23.º da Lei n.º81/2014, de 19 de 
dezembro. 
 
Considerando que a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual estabelece o 
novo regime do arrendamento apoiado para habitação de fim social; 
 
Considerando que o seu artigo 21.º, prevê que o valor das rendas em regime do 
arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento 
mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o valor arredondado à 
milésima, que resulta da seguinte fórmula:  
T= 0,067 x (RMC/I.A.S.) em que: 
T= Taxa de esforço 
RMC = Rendimento Mensal Corrigido do Agregado Familiar 
I.A.S. = Indexante dos Apoios Sociais (438,81€)” 
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha da inquilina e 
que têm por base os documentos facultados pela própria. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n.º1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março e, em conformidade com o 
artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual proceder à 
atualização do valor da renda da inquilina residente na fração identificada em epígrafe, 
sendo o valor a aplicar o constante do quadro seguinte: 
 

MORADOR CASA DATA 
CONTRATO 

RENDA/20 
(agosto) 

RENDA/20 
(outubro) 

 
Rua António Lopes 

 
52, lote 37 

 
04/11/2004 

 
9,68€ 

 
10,65€ 

 
Mais delibera, em conformidade com o n.º 6 do art.º 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro, na sua redação atual que a aplicação da referida renda entre em vigor a 
partir do 1.º dia útil do mês de outubro de 2020. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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27. Atualização bienal do valor da renda mensal, correspondente à fração sita na 
Rua Bairro do Camarnal, n.48, Marinha Grande 

 
603 - Presente informação n.º 1125 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
26 de agosto, do corrente ano, a dar conta da necessidade de proceder à atualização do 
valor da renda da habitação em epígrafe.   
 
Considerando que, de acordo com o n.º1 do art.º 27.º do Regulamento de atribuição, de 
gestão e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, o montante 
da renda é atualizado, bienalmente, em função da variação do rendimento mensal corrigido 
do agregado familiar, nos termos do previsto no n.º3 do art 23.º da Lei n.º81/2014, de 19 de 
dezembro. 
 
Considerando que a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual estabelece o 
novo regime do arrendamento apoiado para habitação de fim social; 
 
Considerando que o seu artigo 21.º, prevê que o valor das rendas em regime do 
arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento 
mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o valor arredondado à 
milésima, que resulta da seguinte fórmula:  
T= 0,067 x (RMC/I.A.S.) em que: 
T= Taxa de esforço 
RMC = Rendimento Mensal Corrigido do Agregado Familiar 
I.A.S. = Indexante dos Apoios Sociais (438,81€)” 
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha da inquilina e 
que têm por base os documentos facultados pela própria. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n.º1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março e, em conformidade com o 
artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual proceder à 
atualização do valor da renda da inquilina residente na fração identificada em epígrafe, 
sendo o valor a aplicar o constante do quadro seguinte: 
 

MORADOR CASA DATA 
CONTRATO 

RENDA/20 
(agosto) 

RENDA/20 
(outubro) 

 
Rua Bairro do Camarnal 

 
48 

 
01/08/2004 

 
12,59€ 

 
10,65€ 

 
Mais delibera, em conformidade com o n.º 6 do art.º 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro, na sua redação atual que a aplicação da referida renda entre em vigor a 
partir do 1.º dia útil do mês de outubro de 2020. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

28. Celebração de acordo de regularização de dívida referente à arrendatária, 
residente na Avenida da Liberdade Bloco L, R/C Frente Direito, Casal de Malta, 
Marinha Grande 

 
604 - Presente requerimento com o registo de entrada E/8744/2020, datado de 17 de agosto, 
do corrente ano, em nome da inquilina residente no fogo sito na Avenida da Liberdade, bloco  
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L, R/C Frt Dto, a solicitar o pagamento da dívida existente referente a rendas em atraso, em 
24 prestações mensais. 
 
Presente informação n.º 1484 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania – D.D.C - datada 
de 27 de agosto de 2020, através da qual se expõe a situação da referida arrendatária e as 
circunstâncias que levaram à existência da presente dívida por parte desta, e propõe a 
celebração de um acordo de regularização de dívidas do montante que se encontra por 
liquidar, no valor de 1.147,30€, em 24 prestações mensais, a partir de outubro do corrente 
ano. 
 
Considerando que a inquilina não reúne, presentemente, condições económicas que lhe 
permitam liquidar integralmente o montante em causa; 
 
Considerando a intenção manifestada pela mesma em liquidar a dívida que tem para com o 
Município da Marinha Grande, no valor de 1.147,30€ (mil cento e quarenta e sete euros e 
trinta cêntimos); 
 
Considerando a proposta apresentada para pagamento da dívida, em 24 prestações 
mensais; 
 
Considerando que a Lei nº 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual, 
designadamente no nº4, do artigo 20º prevê que, em caso de mora, pode ser celebrado um 
acordo de liquidação de dívida e ainda, de acordo com o Regulamento de Atribuição, de 
Gestão e de Utilização das Habitações Sociais do Município da Marinha Grande estabelece 
na alínea K, do nº1, do artigo 29, que em caso de atraso no pagamento da renda ou 
acumulação de vários meses em dívida, e de forma a evitar a resolução do contrato de 
arrendamento, possa vir a ser celebrado um acordo prestacional, com vista à regularização 
da dívida. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso de competência prevista na 
alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, conjugada com a alínea k) do n.º 1 do artigo 29.º do Regulamento de Atribuição, 
Gestão e Utilização das Habitações Sociais do Município da Marinha Grande, 
concordar com o pagamento da dívida, no valor de 1.147,30€ (mil cento e quarenta e 
sete euros e trinta cêntimos) em 24 prestações mensais, sendo 23 prestações, no valor 
unitário de 47,80€ (quarenta e sete euros e oitenta cêntimos) e a 24.ª, no valor de 
47,90€ (quarenta e sete euros e noventa cêntimos) com entrada em vigor a partir de 
outubro, do corrente ano. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

29. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza social em 2020 – 
CRPI- Comissão de Reformados e Pensionistas e Idosos- Atividade 60+  

 
605 - Presente deliberação de 9 de dezembro de 2019, na qual a Câmara Municipal 
deliberou, ao abrigo das alíneas o) e 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 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:  
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Atividade Anual:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/10389/2019  506171795 
Comissão de Reformados 
e Pensionistas e Idosos 

60+ 26,5 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/1008/2020, de 19 de agosto, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Comissão de Reformados e Pensionistas e Idosos, preenche os 
requisitos previstos no art.º 6.º do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, 
para o programa 60+.  
 
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 das alíneas d), 
e), f), h) e m), do n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação 
atual, que 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 o), p) e u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/89; 
 
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:  
 

 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/10389/2019 506171795 
Comissão de 
Reformados e 

Pensionistas e Idosos 
60+ 26,5 pontos 2018/A/89 3.000,00€ 
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Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18.º e 20.º, 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 Ana Alves Monteiro, 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. 
 
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. 
 
 

30. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza social em 2020- APD - 
Associação Portuguesa de Deficientes- Plano de Atividades 

 
606 - Presente deliberação de 9 de dezembro de 2019, na qual a Câmara Municipal 
deliberou, ao abrigo das alíneas o) e 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 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,  
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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 Anual:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/10646/2019  501129430 
 Associação Portuguesa 

de Deficientes 
Plano de atividades 2020 31,8 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/1009/2020, de 19 de agosto, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Associação Portuguesa de Deficientes preenche os requisitos previstos no 
art.º 6.º do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para o Programa 
Desporto para todos. 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 das alíneas d), 
e), f), h) e m) do n.º 2 do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro na sua redação 
atual, que 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 o), p) e u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/89; 
 
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:  
 

 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/10646/2019 501129430 
 Associação 

Portuguesa de 
Deficientes 

Plano de 
atividades 2020 

31,8 pontos 2018/A/89 2.000,00€ 
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Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18.º e 20.º, 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 Ana Alves Monteiro, 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. 
 
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. 
 
 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 
 
 

31. Protocolo de parceria para o funcionamento da Orquestra Juvenil e da Big 
Band da Marinha Grande – Plano Anual de Atividades 2020 

 
607 - Presente Protocolo de Parceria para o Funcionamento da Orquestra Juvenil da 
Marinha Grande, aprovado por deliberação da Câmara Municipal da Marinha Grande em 25  
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de novembro de 2019, submetido a aprovação da Assembleia Municipal em 16 de dezembro 
de 2019 e da Assembleia de Freguesia em 27 de dezembro de 2019, celebrado entre a 
Câmara Municipal da Marinha Grande (CMMG) e a Junta de Freguesia da Marinha Grande 
(JFMG) em 30 de dezembro de 2019, tendo por objeto “(...) o funcionamento da Orquestra 
Juvenil e da Big Band da Marinha Grande, que constitui um projeto comum e conjunto 
da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia da Marinha Grande.” 
Presente Plano de Atividades da Orquestra Juvenil para 2020, remetido pela Junta de 
Freguesia da Marinha Grande, através do registo de entrada E/6460/2020, de 23 de junho, 
em cumprimento do fixado na Cláusula 5.ª do Protocolo. 
 
Presente informação com o n.º de registo I/1363/2020, de 05 de agosto, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento que o Plano de Atividades da 
Orquestra Juvenil para 2020 cumpre o fixado na Cláusula 5.ª do Protocolo de Parceria, que 
prevê na alínea a) que “O plano anual de atividades da Orquestra Juvenil deve ser 
aprovado por ambos os parceiros.” e na alínea b) que “Em cada ano civil de vigência 
do presente Protocolo a Orquestra Juvenil deve realizar atividades abertas ao público 
em edifícios municipais.”, estando em condições de ser submetido à aprovação da 
Câmara Municipal, ainda que, neste momento, se verifique ser de difícil execução, dadas as 
circunstâncias epidemiológicas e as limitações daí decorrentes. 
 
Considerando que derivado ao surto da COVID-19 as atividades propostas pela Orquestra 
Juvenil para 2020 foram condicionadas e podem ser necessariamente ajustadas em função 
da evolução da doença. 
 
Considerando que independentemente da evolução do surto da doença da COVID-19, o 
plano anual de atividades deve ser aprovado por ambos os parceiros, nos termos da alínea 
a) da cláusula 5.ª do Protocolo. 
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
dos n.º 1 e n.º 2, alíneas e) e f), do art.º 23.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e em cumprimento do n.º 1, Cláusula 
5.ª do Protocolo de Parceria para o Funcionamento da Orquestra Juvenil da Marinha 
Grande, delibera aprovar o Plano de Atividades da Orquestra Juvenil para 2020. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
ATIVIDADE FÍSICA 
 
 

32. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2020 - 
Grupo Desportivo Casa Águia Competição - Pesca competição e amadora 

 
608 - Presente deliberação de 27 de dezembro de 2019, na qual a Câmara Municipal 
deliberou, ao abrigo das alíneas o) e 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 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: 
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Atividade pontual:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/9575/2019-B 505233956 
GRUPO DESPORTIVO 

CASA ÁGUIA COMPETIÇÃO 
PESCA COMPETIÇÃO 

E AMADORA 
30,3 

 
Presente informação com registo I/978/2020, da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, 
na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta fase, a entidade Grupo 
Desportivo Casa Águia Competição preenche os requisitos previstos no artigo 6.º do 
Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para o desenvolvimento do plano 
anual de atividades, designado por “PESCA COMPETIÇÃO E AMADORA”. 
 
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 das alíneas d), 
e), f) e m) do n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação 
atual, que 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 o), p) e u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/189; 
 
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;  
 
Considerando que a preparação do processo de atribuição de apoio financeiro esteve 
pendente do reforço orçamental que ocorreu no passado dia 20 de maio de 2020. 
 
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: 
 

 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO VALOR 

E/9575/2019-B 505233956 
GRUPO 

DESPORTIVO CASA 
ÁGUIA COMPETIÇÃO 

PESCA 
COMPETIÇÃO E 

AMADORA 
30,3 2018/A/189 1.000,00€ 



 

Página 43 de 51 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 07/09/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 31 

 
 
 
 
 
 
 
Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18.º e 20.º, 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 Ana Alves Monteiro, 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. 
 
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 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 

33. 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. Alegações 
em sede de audiência prévia – Decisão Final 
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609 - Presente notificação da adjudicatária, de 18-08-2020, às 16:11:03h, nos termos da 
alínea a) do nº 1 e nº 2 do art.º 86º, respetivamente, do Código dos Contratos Públicos, da 
intempestividade da entrega dos documentos de habilitação e da caução para garantia do 
cumprimento das obrigações decorrentes do procedimento em apreço, da intenção de operar 
a caducidade da adjudicação e da concessão do prazo de 5 dias seguidos, para, querendo 
se pronunciar, por escrito, que se lhe oferecer; 
 
Presente alegações tempestivas da adjudicatária, em sede de audiência prévia e respetivos 
documentos anexos; 
 
Presente Informação nº I/ 1497/2020 , de 02-09-2020, pela se apreciou o assunto e na 
qual se expõe o seguinte: 
 
“Como se referiu na informação nº I/1010/2020, de 15-065-2020 e conforme determinado 
pelo art.º 77º, juntamente com a notificação da decisão de adjudicação, foi a adjudicatária 
notificada para, no prazo de 10 dias úteis, contados da notificação tramitada pela plataforma 
de contratação pública Vortal, em 26-05-2020, pelas 15:56:19h, ((UTC) Dublin, Edinburgh, 
Lisbon, London (GMTHorário de Verão)), apresentar os documentos de habilitação exigidos, 
nos termos do disposto no artigo 81.º e para prestar caução a favor do município,  no valor 
de 1.659,60€ (mil, seiscentos e cinquenta e nove euros e sessenta cêntimos), 
correspondente a 2% do preço contratual, em conformidade  com o artigo 16.º, do Programa 
do Procedimento, e com os modelos anexos ao referido Programa.  
 
Sucede que a adjudicatária submeteu os documentos em causa, pelas 18:09h do dia 09-06-
2020, quando o prazo para o efeito tinha terminado às 18.00h. 
 
O registo de atividade da adjudicatária na plataforma eletrónica, como atestado, indica que 
no dia 3 de Junho, pp, a adjudicatária efetuou o carregamento de vários documentos, 
(emissaoCertidaoPDF_signed.pdf; c_situcaocontributiva_12014756299_signed.pdf; 
DECLARAÇÃO ANEXO II_Assinado.pdf; CERTIFICADO DO REGISTO CRIMINAL.pdf; 
ANEXO III Assinado.pdf; AlteracaoActividade.pdf), com a respetiva assinatura digital, mas 
sem qualquer envio de mensagem. 
 
Os documentos elencados correspondem a todos os documentos de habilitação e à caução 
solicitados e devidos, nos termos do art.º 16º e 18º do Programa do Procedimento. 
 
Com efeito, também podemos confirmar o atestado pela Vortal, acrescentando que, a partir 
de 03-06-2020, todos os documentos de habilitação bem como a caução, no valor de 
1.659,60€ (mil, seiscentos e cinquenta e nove euros e sessenta cêntimos), se encontram 
carregados na plataforma, sem contudo, terem sido submetidos, o que só vem a acontecer 
no dia 9 de junho, através do envio da mensagem às 18h09m. 
 
Da leitura do art.º 86º resulta que a não entrega dos documentos de habitação, no prazo 
fixado, é um facto relevante para determinar a caducidade da adjudicação, tendo, porém, o 
órgão competente para a decisão de contratar, de notificar o adjudicatário, ao abrigo do 
direito de audiência prévia, fixando-lhe um prazo, não superior a 5 dias, para dizer, por 
escrito, que se lhe oferecer. 
 
A adjudicação caduca se, por facto que lhe seja imputável, o adjudicatário não apresentou os 
documentos de habilitação, ou, caso os mesmo não sejam entregues por facto que não lhe 
seja imputável, o órgão competente para a decisão de contratar deve conceder-lhe, em 
função das razões invocadas, um prazo adicional para a apresentação dos documentos em 
falta, sob pena de caducidade da adjudicação. 
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In casu, factualmente, estamos perante um atraso (de 9 minutos) na entrega dos 
documentos de habilitação, que em nada prejudica a análise dos mesmos. 
Salienta-se que a caução a favor do município, no valor de 2% do preço contratual, foi 
prestada a 02-06-2020. 
 
Face à circunstância de o atraso ser diminuto, em nada prejudicar a análise dos documentos 
de habilitação, poder-se-á revelar desproporcional declarar a caducidade da adjudicação. 
 
Neste sentido aponta a redação do sumário Acórdão nº 0523/14.4BECTB, de 20-02-2020, do 
Supremo Tribunal Administrativo: 
 
“I - Na sua actividade, ainda que no exercício de poderes discricionários, a Administração 
está vinculada à prossecução do interesse público e ao respeito dos princípios gerais da 
actividade administrativa. 
II - Não é razoável nem proporcional a entidade adjudicante não corresponder a um pedido 
de prorrogação do prazo de prestação da caução quando, por um lado, a garantia bancária a 
apresentar pela adjudicatária estava garantida por uma entidade bancária, e quando, por 
outro lado, a decisão da entidade adjudicante levou ao prolongamento do procedimento e à 
escolha de uma proposta de valor mais elevado.” 
 
Neste contexto, atendendo ao pequeníssimo atraso verificado, que em nada prejudica a 
análise dos documentos de habilitação, será ponderável a sua eventual relevação visto que a 
caducidade da adjudicação pode revelar-se uma medida excessiva e, como tal, 
desproporcional face ao atraso verificado. 
 
Na verdade, não sendo o mesmo relevado e tomada decisão de caducidade de adjudicação 
atrasar-se-á mais o procedimento concursal e consequente a adjudicação como, de igual 
modo, se optará por uma solução menos vantajosa para o município, não se adotando, a 
solução mais adequada e razoável do ponto de vista da prossecução do interesse público, tal 
como impõem os artigos 4.º, 7.º e 8.º do CPA.” 
  
A Câmara Municipal, depois de analisar e concordando com os fundamentos de facto 
e de direito, nos termos conjugados do artigo 36º do CCP, com o artigo 33.º, n.º 1, 
alínea f) do RJAL, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 
e com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de junho, delibera 
relevar o atraso na entrega dos documentos de habilitação e da caução para garantia 
do cumprimento das obrigações decorrentes do procedimento 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.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

34. Rede de abastecimento de água da Amieira - Fase 1 - Concurso público n.º 
03/2020. Alteração de diretor de fiscalização. 

 
610 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente e-mail proveniente da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 31-08-2020, com o 
seguinte teor: 
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“Considerando a quantidade de empreitadas que, entretanto, entraram na fase de 
adjudicação e que apresentam o mesmo objeto, em concreto, a remodelação de 
infraestruturas; 
Considerando a gestão cautelosa dos recursos humanos disponíveis afetos a esta unidade 
orgânica, para alcançarmos a resposta adequada à totalidade de contratos em curso e/ou a 
celebrar; 
Torna-se necessário proceder a ajustamentos em relação aos diretores de fiscalização 
designados anteriormente para determinados procedimentos, nomeadamente: 
•  CP 03/2020 - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DA AMIEIRA - FASE 1 
•  CP 09/2020 - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DA AMIEIRA - FASE 2 
•  CP 12/2020 - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA 

E TOJEIRA - FASE 3. 
Assim, solicito, pf, a alteração do diretor de fiscalização indicado inicialmente para a 
empreitada "CP N.º 03/2020 - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DA AMIEIRA - 
FASE 1", o eng.º Luís Silva coadjuvado pelo eng.º Antero Faria, que deve ser substituído 
pela eng.ª Edite Moniz coadjuvada pela eng.ª Sara Vidal.” 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar e concordando com os factos invocados, nos 
termos do n.º 1 do art.º 36.º do Código dos Contratos Públicos, em conjugação com a 
alínea f), do n.º 1, do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, com a alínea b), n.º 1, do 
artigo 18.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho e  para os efeitos do n.º 2, do 
artigo 344.º do Código dos Contratos Públicos, no âmbito da empreitada “REDE DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DA AMIEIRA – FASE 1”, delibera: 
  
- alterar a designação do diretor de fiscalização para a eng.ª Edite Moniz, coadjuvada 

pela eng.ª Sara Vidal; 
  
- 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. 
  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

35. Rede de abastecimento de água da Amieira - Fase 2 - Concurso público n.º 
09/2020. Alteração de diretor de fiscalização. 

 
611 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente e-mail proveniente da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 31-08-2020, com o 
seguinte teor: 
  
“Considerando a quantidade de empreitadas que, entretanto, entraram na fase de 
adjudicação e que apresentam o mesmo objeto, em concreto, a remodelação de 
infraestruturas; 
Considerando a gestão cautelosa dos recursos humanos disponíveis afetos a esta unidade 
orgânica, para alcançarmos a resposta adequada à totalidade de contratos em curso e/ou a 
celebrar; 
Torna-se necessário proceder a ajustamentos em relação aos diretores de fiscalização 
designados anteriormente para determinados procedimentos, nomeadamente: 
•  CP 03/2020 - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DA AMIEIRA - FASE 1 
• CP 09/2020 - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DA AMIEIRA - FASE 2 



 

Página 47 de 51 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 07/09/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
•  CP 12/2020 - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA 

E TOJEIRA - FASE 3. 
Assim, solicito, pf, a alteração do diretor de fiscalização indicado inicialmente para a 
empreitada "CP N.º 09/2020 - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DA AMIEIRA - 
FASE 2", o eng.º Luís Silva coadjuvado pelo eng.º Antero Faria, que deve ser substituído 
pela eng.ª Edite Moniz coadjuvada pela eng.ª Sara Vidal.” 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar e concordando com os factos invocados, nos 
termos do n.º 1 do art.º 36.º do Código dos Contratos Públicos, em conjugação com a 
alínea f), do n.º 1, do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, com a alínea b), n.º 1, do 
artigo 18.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho e  para os efeitos do n.º 2, do 
artigo 344.º do Código dos Contratos Públicos, no âmbito da empreitada “REDE DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DA AMIEIRA – FASE 2”, delibera: 
  
- alterar a designação do diretor de fiscalização para a eng.ª Edite Moniz, coadjuvada 

pela eng.ª Sara Vidal; 
  
- 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. 
  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

36. Rede de abastecimento de água de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira - Fase 3 - 
Concurso público n.º 12/2020. Alteração de diretor de fiscalização. 

 
612 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação:  
  
Presente e-mail proveniente da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 31-08-2020, com o 
seguinte teor:  
   
“Considerando a quantidade de empreitadas que, entretanto, entraram na fase de 
adjudicação e que apresentam o mesmo objeto, em concreto, a remodelação de 
infraestruturas;  
Considerando a gestão cautelosa dos recursos humanos disponíveis afetos a esta unidade 
orgânica, para alcançarmos a resposta adequada à totalidade de contratos em curso e/ou a 
celebrar;  
Torna-se necessário proceder a ajustamentos em relação aos diretores de fiscalização 
designados anteriormente para determinados procedimentos, nomeadamente:  
•  CP 03/2020 - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DA AMIEIRA - FASE 1  
•  CP 09/2020 - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DA AMIEIRA - FASE 2  
•  CP 12/2020 - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA 

E TOJEIRA - FASE 3.  
Assim, solicito, pf, a alteração do diretor de fiscalização indicado inicialmente para a 
empreitada "CP N.º 12/2020 - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DE PICASSINOS, 
PEDRULHEIRA E TOJEIRA - FASE 3", o eng.º Luís Silva coadjuvado pelo eng.º Antero 
Faria, que deve ser substituído pela eng.ª Edite Moniz coadjuvada pela eng.ª Sara Vidal.”  
 
A Câmara Municipal, depois de analisar e concordando com os factos invocados, nos 
termos do n.º 1 do art.º 36.º do Código dos Contratos Públicos, em conjugação com a 
alínea f), do n.º 1, do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
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pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, com a alínea b), n.º 1, do 
artigo 18.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho e  para os efeitos do n.º 2, do 
artigo 344.º do Código dos Contratos Públicos, no âmbito da empreitada “REDE DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA - FASE 3”, 
delibera:  
   
-  alterar a designação do diretor de fiscalização para a  eng.ª Edite Moniz, coadjuvada 

pela eng.ª Sara Vidal;  
   
-  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.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

37. CONCURSO PÚBLICO 28/2020 “PEDU - Reabilitação Integral de Edifício para 
Apoio aos Equipamentos Instalados no Património Stephens – Prorrogação do 
prazo para apresentação de propostas- Ratificação de despacho 

 
613 - Presente Despacho nº 343/2020, de 27 de agosto de 2020, da Sr.ª Presidente da 
Câmara Municipal, com o seguinte teor integral:  
 
“Presente ata, datada de 25 de agosto de 2020, que aqui se dá por reproduzida, elaborada 
pelo júri designado para conduzir o procedimento identificado, no contexto da análise dos 
pedidos de esclarecimentos e suprimento de erros e omissões, apresentados pelos 
interessados, na qual se propõe a prorrogação do prazo de apresentação de propostas por 
60 (sessenta) dias; 
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 próximo dia 28; 
Considerando que o órgão competente para a decisão de contratar deve, até ao termo do 
segundo terço do prazo fixado para a apresentação das propostas, pronunciar-se sobre os 
erros e as omissões identificados pelos interessados, conforme o disposto no nº 5 do referido 
artigo 50º do CCP; 
Considerando a faculdade concedida ao órgão competente para a decisão de contratar, pelo 
artigo 64º do referido Código, de prorrogar o prazo para a apresentação das propostas, 
quando a comunicação, sobre o suprimento dos erros e omissões, seja efetuada para além 
do prazo suprarreferido; 
Considerando que o órgão competente para esta decisão é a Câmara Municipal, conforme 
resulta da leitura articulada do artigo 33.º, n.º 1, alínea f) do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação e com o artigo 
18º, nº 1, alínea b) do Decreto-lei n.º 197/99, de 08 de Junho; 
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 artigo 50º  e 
do artigo 64 º , todos do Código dos Contratos Públicos, decido : 
- Prorrogar o prazo para apresentação de propostas pelo prazo de 60 dias; 
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- A notificação desta decisão a todos os interessados, e a sua publicitação, 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, na sua atual redação, delibera ratificar o despacho n.º 343/2020. 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

38. REQUALIFICAÇÃO DA CANTINA ESCOLAR DA EMBRA” – Concurso Público 
n.º 22/2018 - Aprovação de Trabalhos Complementares. Ratificação de 
despacho   

 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira colocou as seguintes questões: 
“Passou mais dum ano que a requalificação da Cantina da Embra começou. Como ainda não 
está terminada dizem que para o início do ano escolar há urgência realizar trabalhos 
complementares de natureza não prevista. Então fazer ramais para abastecimento de água, 
de esgotos e desbastar o pinheiro manso não estava previsto fazer inicialmente? 
São referidos “trabalhos complementares de natureza não prevista…” e a necessidade da 
“…conclusão da obra urgente para o início do ano letivo”. Que trabalhos são estes não 
previstos? 
Ramal de esgotos domésticos 
Ramal de abastecimentos de água 
Desbaste e corte de ramada de pinheiro manso (NOTA: esperemos que não seja corte do 
pinheiro) 
O que é que aqui está que não existia no início e, portanto, não estava previsto no caderno 
de encargos? Seria os esgotos e o abastecimento de água que não era previsto? Ou foi o 
pinheiro manso que nasceu durante tanto tempo que as obras duraram e por isso não podia 
ser previsto no projeto inicial? 
Recordo que as crianças ficaram sem cantina desde o início do ano letivo passado, tendo ido 
comer ao Operário, indo à chuva e temporal, atravessando duas ruas. Este executivo 
permanente garantiu que as obras estariam prontas no final de 2019, e portanto, já haveria 
cantina no início do 2º período (Janeiro), Como é habitual, deste executivo, cumprimento de 
prazos é algo que não existe e por isso as obras tiveram de se arrastar mais tempo. Veio o 
Covid e passou um ano desde o início das obras que eram previstas para 90 dias. 
Mesmo assim não conseguiram terminar as obras e foram obrigados a esta ratificação da 
Sra Presidente para fazerem obras que deviam estar previstas desde o início. 
Estes são os factos e contra factos não há argumentos.” 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano referiu que de facto o corte do pinheiro é discutível se é 
imprevisto, mas o importante é o saneamento, e o imprevisto é ser no local onde vai ser feito 
agora. Teve de se desativar um ramal antigo e fazê-lo noutro local, são mais 4 metros, mas é 
claro que estava previsto no caderno de encargos.  
O pinheiro é previsto, mas já que se vai fazer esta alteração incluiu-se o pinheiro. 
O Despacho foi para ganhar 5 dias em relação à reunião de Câmara de hoje. 
 
Seguidamente foi colocada a votação a seguinte proposta: 
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614 - Presente Despacho nº 353/2020, de 02 de setembro da Sr.ª Presidente da Câmara 
Municipal, com o seguinte teor:  
“Considerando a necessidade de aprovar trabalhos complementares de natureza não 
prevista, a preços acordados, no valor de 6.881,32 € (seis mil oitocentos e oitenta e um 
euros e trinta e dois cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal; de fixar o prazo de execução 
dos mesmos em 11 dias e a consequente prorrogação do prazo de execução inicial da 
empreitada pelo mesmo período; e de aprovar trabalhos a menos, no valor de 1.014,46 € (mil 
e catorze euros e quarenta e seis cêntimos); conforme informação com referência 
MO/1/2020 de 27 de agosto de 2020, relativa à empreitada de “REQUALIFICAÇÃO DA 
CANTINA ESCOLAR DA EMBRA” adjudicada à empresa A Encosta - Construções, SA,;  
 
Considerando que a conclusão desta obra é urgente face à imediação do início do ano letivo 
de 2020/2021;   
 
Considerando que do hiato temporal entre o presente e a realização da próxima reunião do 
órgão executivo municipal, prevista para o dia 07 p.f., é de 5 dias e corresponde a metade do 
prazo fixado para a realização destes trabalhos complementares;   
 
Considerando que não se afigura possível que a convocação 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.  
 
Considerando 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,  378.º e 379º , todos do Código dos Contratos Públicos, decido :  
 
a)a aprovação de trabalhos complementares de natureza não prevista, a preços acordados, 
no valor de 6.881,32 € (seis mil oitocentos e oitenta e um euros e trinta e dois cêntimos), 
acrescidos de IVA à taxa legal;  
 
b)a aprovação de trabalhos a menos, no valor de 1.014,46 € (mil e catorze euros e quarenta 
e seis cêntimos);  
 
c)a fixação do prazo de execução dos trabalhos aprovados em onze dias e a consequente 
prorrogação do prazo de execução inicial da empreitada pelo mesmo período;  
 
d)aprovar a minuta do contrato a celebrar.  
 
O presente Despacho será objeto de ratificação na próxima reunião da Câmara Municipal da 
Marinha Grande.”  
 
A Câmara Municipal, nos termos do previsto no 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 atual 
redação, delibera ratificar o despacho transcrito.  
  
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 17:55 horas. 
 

No final foi elaborada esta ata, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, Coordenadora 
Técnica, vou assinar, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 

 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 
 
 

 
 

A Secretária da reunião, 
 
 

 
 
 
 
 
 
Em cumprimento do disposto no n.º 7 do artigo 4.º do Regimento da Câmara Municipal da Marinha Grande, 
foi efetuada a gravação de áudio e vídeo da presente reunião, que se encontra disponível ao público na 
página de Internet do Município.  


