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Aos dezasseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte, através de videoconferência, 
reuniu extraordinariamente a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência da 
Presidente, Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira, com a presença dos seguintes Senhores 
Vereadores:  
 

• Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 

• Aurélio Pedro Monteiro Ferreira; 

• Lara Marques Lino; 

• Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

• Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 

 
A Sr.ª Presidente abriu a reunião pelas 09:00 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
 
O Sr. Vereador Carlos Alexandre de Carvalho Caetano não esteve presente por se 

encontrar de férias. 
 

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

 

 
  

 
 

ORDEM DO DIA 
 

 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
APROVISIONAMENTO 
1. Protocolos de colaboração a celebrar com os Agrupamentos de Escolas Marinha Grande 
Nascente e Poente, no âmbito do acesso aos refeitórios – Ano letivo 2020/2021. 
2. P.A. N.º 112/2020-AP/DDC – “Confecção, fornecimento e transporte de alimentação 
escolar de lanches, em regime de confeção local, refeições a quente e refeições em takeway 
para os 3 Agrupamentos de Escolas do concelho da Marinha Grande, no período de 2 de 
novembro de 2020 a 30 de julho de 2021”. Abertura de procedimento de contratação pública. 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
3. 19.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020. 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 
4. “Requalificação da adutora/ distribuidora Picotes - Marinha Grande” - CP n.º 02/2020 – 

Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra. 
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5. “Obras de acalmia de tráfego desde a Rua Santa Isabel até à Rua João Pereira Venâncio” 
- CP n.º 05/2020 – Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra. 
6. “Requalificação do Centro Azul – S. Pedro de Moel” – CP n.º 18/2020 – Aprovação do 
Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra. 
7. Reabilitação da Rua Campos do Liz – Vieiria de Leiria - CP n.º 27/2020 – Aprovação do 
plano de segurança e saúde para a execução da obra. 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 
8. Oferta de livro de fichas aos alunos para desenvolvimento dos projetos educativos e 
promoção do sucesso escolar – Disponibilização de material didático. 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 
9. Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 - Fase 1 - Concurso público n.º 19/2020. 
Adjudicação. 
10. Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 – Troço 3 – Concurso Público n.º 20/2020. 
Concurso deserto. 
11. Empreitada de: Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2-Troço 4 - Ciclovia do 
Aceiro - Concurso público n.º 29/2020. Adjudicação. 
12. Empreitada de: Ampliação e Remodelação da Conduta de Abastecimento de Água na 
Rua do Brejo- Figueiras - Concurso público n.º 30/2020. Adjudicação 
13. Reabilitação da rua da Escola Secundária - Boavista - Concurso público n.º 33/2020. 
Deliberação inicial. 
 
 

  

 

 
ORDEM DO DIA 

 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
APROVISIONAMENTO 
 
 
1. Protocolos de colaboração a celebrar com os Agrupamentos de Escolas Marinha 
Grande Nascente e Poente, no âmbito do acesso aos refeitórios – Ano letivo 
2020/2021. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro perguntou se não há protocolo para o Agrupamento 
de Vieira de Leiria. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra informou que têm refeitório próprio e o protocolo não é com 
a DGEstE mas sim com o Agrupamento. 
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615 - Na sequência das informações da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania n.ºs 
I/1382/2020 de 7/8/2020 e I/1546/2020 de 8/9/2020, é manifestada a necessidade do acesso 
aos refeitórios do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente e do Agrupamento de 
Escolas Marinha Grande Nascente pelos alunos do 1.º ciclo do ensino básico da escola 
Guilherme Stephens e dos alunos do jardim de Infância da Boavista, no ano letivo 
2020/2021. 
 
Considerando que se mantêm em vigor as condições do Protocolo de Fornecimento de 
Refeições Escolares a Crianças da Educação Pré-escolar / alunos do 1.º ciclo do Ensino 
Básico e do Acordo de Cooperação relativo ao Programa de Expansão e Desenvolvimento 
da educação pré-escolar, ambos celebrados entre o Município da Marinha Grande e a  
DGEstE - Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, confirmado através de 
comunicação desta entidade em email datado de 24/8/2020, pelo qual informam não 
existirem alterações às condições dos anos letivos anteriores. 
 
Considerando que o Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente e o Agrupamento de 
Escolas Marinha Grande Poente, nas suas áreas de atuação, possuem refeitórios escolares, 
para fornecer a totalidade das refeições, aos alunos identificados nas referidas informações 
da DDC. 
 
Considerando que nos termos do n.º 3 do artigo 4.º do Despacho n.º 8452-A/2015 do 
Gabinete do Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, publicado a 31 de 
julho de 2015, na 2.ª série do Diário da República, o fornecimento de refeições escolares a 
crianças que frequentam a educação pré-escolar e a alunos do 1.º ciclo do ensino básico, 
cuja atribuição é dos Municípios, pode ser realizada em refeitórios escolares do ensino básico 
(2.º e/ou 3.º ciclos), mediante a celebração de protocolos entre os agrupamentos, os 
Municípios e a Direção-Geral dos /Estabelecimentos Escolares.  
 
Considerando que o fornecimento de refeições nos refeitórios dos Agrupamentos de Escolas 
Marinha Grande Poente e Nascente é realizado através de empresa contratada pela DGEstE 
(Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares). 
 
Considerando que o Município possui atribuições no âmbito da educação, nos termos da 
alínea d) do n.º 2 do art.º 23.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL) aprovado 
em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e subsequentemente no âmbito do 
fornecimento de refeições escolares considerando o Protocolo de Fornecimento de 
Refeições Escolares a Crianças da Educação Pré-escolar / alunos do 1.º ciclo do Ensino 
Básico celebrado entre o Município da Marinha Grande e a  DGEstE - Direção Geral dos 
Estabelecimentos Escolares. 
 
Considerando que a administração central e as autarquias locais podem estabelecer entre si 
formas adequadas de parceria para melhor prossecução do interesse público, de acordo com 
a alínea r) artigo 33.º do RJAL aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual. 
 
Considerando que por despacho da Presidente da Câmara Municipal, datado de 10/9/2020, 
foi determinada a adjudicação à DGEstE (Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares), do 
fornecimento estimado de 20.680 refeições aos alunos das Escola Básica Guilherme 
Stephens e aos alunos do jardim de infância da Boavista, para o ano letivo 2020/2021, pelo 
valor total de 43.428 euros, IVA não sujeito. 
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Considerando que o fornecimento de refeições nos refeitórios dos Agrupamentos de Escolas 
Marinha Grande Poente e Nascente é realizado através de empresa contratada pela DGEstE 
(Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares), tendo gerado o cabimento n.º 1204/2020, o 
compromisso n.º 801/2020 e a contração de dívida n.º 6592, atento o preceituado no n.º 3 do 
art.º 5º da Lei n.º 8/2012 de 21 de Fevereiro, na sua redação atual. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera de acordo com a competência prevista na alínea r) 
artigo 33.º do  RJAL aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar as minutas dos Protocolos de Colaboração a celebrar entre o 
Município da Marinha Grande e o Agrupamento de Escolas da Marinha Grande Poente 
NIPC 600 076 768 e o Agrupamento de Escolas da Marinha Grande Nascente NIPC 600 
075 761, para o ano letivo 2020/2021. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
2. P.A. N.º 112/2020-AP/DDC – “Confecção, fornecimento e transporte de alimentação 
escolar de lanches, em regime de confeção local, refeições a quente e refeições em 
takeway para os 3 Agrupamentos de Escolas do concelho da Marinha Grande, no 
período de 2 de novembro de 2020 a 30 de julho de 2021”. Abertura de procedimento 
de contratação pública. 
 
 
616 - Presente a informação I/1550/2020 e a requisição interna do serviço da DDC – Divisão 
de Desenvolvimento e Cidadania, nas quais se manifesta a necessidade de se proceder à 
contratação da prestação de serviços de “Confeção, fornecimento e transporte de 
alimentação Escolar de 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 2 de novembro 2020 a 30 de julho de 2021”.  
 
Presente o Programa de Procedimento e o Caderno de Encargos – Cláusulas Jurídicas, 
Cláusulas Técnicas, Anexos e minutas do anúncio. 
 
Considerando a informação n.º 106/SC/2020 da área de aprovisionamento na qual se atesta 
a fundamentação do preço base de 570.008,13€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 
proposto pela DDC na  informação I/1550/2020, e a fundamentação da proposta de dispensa 
da aplicação do preceituado na alínea b) do n.º 1 do artigo 68º da Lei n.º 2/2020, de 31 de 
março (LOE 2020), nos termos do n.º 4 do mesmo artigo, para a contratação da “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 2 de novembro de 2020 a 30 de julho 2021”. 
 
Considerando que o preço base a aplicar ao procedimento de contratação pública é de 
570.008,13 euros, acrescido de I.V.A. à taxa legal em vigor, sendo este o preço máximo que 
a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução do objeto do contrato a celebrar, o 
que determina a adoção do procedimento de concurso público com publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia, nos termos dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c) e artigo 20.º, n.º 1, 
alínea a), para os efeitos do disposto no artigo 38.º, todos do Código dos Contratos Públicos.  
 
Considerando que se encontra inscrito em Plano de Atividades Municipais de 2020 a dotação 
para a assunção de despesa, nos anos de 2020 e 2021 para a contratação da “Confeção, 
fornecimento e transporte de alimentação Escolar de lanches, em regime de confeção local,  
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refeições a quente e refeições em takeaway para os 3 Agrupamentos de Escolas do 
concelho da Marinha Grande, no período de 2 de novembro 2020 a 30 de julho de 2021”, na 
classificação orgânica/económica 06/020105, ações do PAM 2018/A/77 e 2018/A/69. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro 
determina a obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se 
verifique a necessidade da assunção de compromissos plurianuais, e que a Assembleia 
Municipal, na sua sessão 14/09/2020, deliberou conceder autorização prévia favorável para a 
assunção de compromissos plurianuais relativos à contratação da “Confeção, fornecimento e 
transporte de alimentação Escolar de 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 2 de novembro 2020 a 30 de julho de 2021”, em 
cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA e no art.º 12.º do 
Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de Junho, nos termos constantes da deliberação anexa ao 
processo. 
 
Considerando que por despacho da Sr.ª Presidente da Câmara Municipal, foi emitido parecer 
prévio favorável à contratação dos serviços de “Confeção, fornecimento e transporte de 
alimentação Escolar de 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 2 de novembro 2020 a 30 de julho de 2021” de acordo com o n.º 7 e 8 do artigo 
68.º, da Lei n.º 2/2020, de 31 de março. 
 
Assim, a Câmara Municipal, considerando a informação N.º I/1550/2020 da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, concordando com a proposta do mesmo serviço, que 
se dá por reproduzida e que fica anexa à presente deliberação, de acordo com os 
artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º, n.º1, 38.º, 40.º, n.º 2 e 67.º, n.º 1, 
todos do Código dos Contratos Públicos, com o artigo 18º, n.º 1, alínea b) do Decreto-
Lei n.º 197/99, de 8 de Junho e com o disposto nas alíneas f) e dd) do n.º 1 do artigo 
33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL) aprovado em anexo à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, delibera: 

a) Autorizar a dispensa do preceituado na alínea b) do n.º 1 do artigo 68º da Lei 
n.º 2/2020, de 31 de março, LOE 2020, nos termos do n.º 4 do mesmo artigo, 
considerando os motivos aduzidos na informação I/1550/2020 da DDC e 
informação n.º 106/SC/2020 da DAF - Área de Aprovisionamento; 

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

c) Autorizar a despesa inerente ao contrato a celebrar; 
d) Adoptar o procedimento de concurso público com publicação no Jornal Oficial 

da União Europeia; 
e) Autorizar o prazo de 15 dias para a apresentação de propostas, nos termos do 

n.º 3 do artigo 136.º do CCP, considerando os motivos aduzidos na informação 
n.º 106/SC/2020 da DAF - Área de Aprovisionamento; 

f) Aprovar o Programa do Procedimento e o Caderno de Encargos – Cláusulas 
Jurídicas, Cláusulas Técnicas, Anexos e a Minuta do Anúncio; 

g) Determinar que a adjudicação será feita por lotes, de acordo com o critério da 
proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade de avaliação do 
preço (mais baixo preço) apresentado a cada lote enquanto único aspeto da 
execução do contrato submetido à concorrência, nos termos do art.º 46.º-A, n.º 
1 e o artigo 74.º, n.º 1, alínea b), ambos do CCP; 

h) Designar o júri para conduzir o procedimento, com a seguinte composição: 
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- Maria José Andrade, Presidente; 
- Paula Sardinha, Vogal; 
- Nuno Silva, Vogal; 
- Cristina Simões, Vogal Suplente; 
- Sofia Pereira, Vogal Suplente; 
-  Mónica Faria, Vogal Suplente; 
-  Eleonora Nunes, Vogal Suplente. 

i) Delegar no júri a competência para a prestação de esclarecimentos nos 
termos do artigo 50.º n.º 5 alínea a) do CCP; 

j) Designar como gestora do contrato, nos termos do artigo 290.º-A do CCP, a 
trabalhadora Maria José Andrade, a qual será substituída nas suas faltas ou 
impedimentos pela trabalhadora Paula Sardinha. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
 
 
3. 19.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira colocou questões e referiu que os documentos não 
estavam bem identificados, com as alíneas do mapa de acordo com a agenda. 
 
A Sr.ª Presidente chamou à reunião a Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, Dr.ª 
Sandra Paiva, para esclarecer. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que basta que seja enviado o anexo referido na 
informação e está sanada a situação. 
 
A Dr.ª Sandra Paiva enviou o documento em falta durante a reunião, pelo que este ponto só 
foi votado mais tarde. 
 
 
617 - Presente proposta da 19.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
16.ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2020 no valor de 100.000,00 euros nos 
reforços e de 100.000,00 euros nas anulações. 
12.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2020 no valor de 131.387,30 
euros nos reforços e de 131.387,30 euros nas anulações. 
10.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipal para 2020 no valor de 15.000,00 euros 
nos reforços e de 15.000,00 euros nas anulações. 
 
Considerando que de acordo com a alínea b) do n.º 1 do art.º 17.º do Decreto Lei n.º 
192/2015, de 11 de setembro, que aprova o SNC-AP, é disposto que não é revogado o ponto 
8.3.1. do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação 
atual, o qual estabelece as regras das Modificações do Orçamento. 
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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. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 19.ª 
Modificação ao Orçamento da Despesa de 2020, sob a forma de alteração, constituída 
pela 12.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 10.ª Alteração ao Plano de 
Atividades Municipais para 2020, nos termos da alínea d), do nº 1, do artigo 33º, do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 
 
 
4. “Requalificação da adutora/ distribuidora Picotes - Marinha Grande” - CP n.º 02/2020 
– Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra. 
 
618 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária 
“MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, L.DA”, para a execução da obra designada por 
“REQUALIFICAÇÃO DA ADUTORA/ DISTRIBUIDORA PICOTES - MARINHA GRANDE”. 
 
Presente informação da DQV, com a ref.ª 14PG2020, de 4 de setembro 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 
“REQUALIFICAÇÃO DA ADUTORA/ DISTRIBUIDORA PICOTES - MARINHA GRANDE”, 
em que é cocontratante a firma “MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, 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. 
 
 
5. “Obras de acalmia de tráfego desde a Rua Santa Isabel até à Rua João Pereira 
Venâncio” - CP n.º 05/2020 – Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a 
execução da obra. 
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619 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária 
“CONTEC - Construção e Engenharia, SA”, para a execução da obra designada por 
“OBRAS DE ACALMIA DE TRÁFEGO DESDE A RUA SANTA ISABEL ATÉ À RUA JOÃO 
PEREIRA VENÂNCIO”. 
 
Presente informação da DQV, com a ref.ª 13PG2020, de 4 de setembro 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 
“OBRAS DE ACALMIA DE TRÁFEGO DESDE A RUA SANTA ISABEL ATÉ À RUA JOÃO 
PEREIRA VENÂNCIO”, em que é cocontratante a firma “CONTEC - Construção e 
Engenharia, SA”, 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. 
 
 
6. “Requalificação do Centro Azul – S. Pedro de Moel” – CP n.º 18/2020 – Aprovação 
do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra. 

 
620 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária 
“VALEIXA, L.DA”, para a execução da obra designada por “REQUALIFICAÇÃO DO 
CENTRO AZUL - S. PEDRO DE MOEL”. 
 
Presente informação da DQV, com a ref.ª 19PG2020, de 8 de setembro 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 
“REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO AZUL - S. PEDRO DE MOEL”, em que é 
cocontratante a firma “VALEIXA, 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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7. “Reabilitação da Rua Campos do Liz – Vieira de Leiria” - CP n.º 27/2020 – Aprovação 
do plano de segurança e saúde para a execução da obra. 
 
621 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária 
“SOCITOP, UNIPESSOAL L.DA”, para a execução da obra designada por “REABILITAÇÃO 
DA RUA CAMPOS DO LIZ – VIEIRA DE LEIRIA”. 
 
Presente informação da DQV, com a ref.ª 12PG2020, de 3 de setembro 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 
“REABILITAÇÃO DA RUA CAMPOS DO LIZ – VIEIRA DE LEIRIA”, em que é 
cocontratante a firma “SOCITOP, UNIPESSOAL 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 aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 
 
 
8. Oferta de livro de fichas aos alunos para desenvolvimento dos projetos educativos e 
promoção do sucesso escolar – Disponibilização de material didático. 
 
Presente a seguinte proposta: 
 
“Presente informação n.º I/1439/2020, de 17 de agosto de 2020 da Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania, que se dá por integralmente reproduzida, relativa à oferta de livros de fichas aos alunos do 
ensino público do 1.º e 2.º ciclo do ensino básico; 
 
Presente informação n.º 1563/2020, de 10 de setembro de 2020 da Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania, que se dá por integralmente reproduzida, relativo a uma análise complementar à medida de 
oferta de livros de fichas de trabalho para os alunos das escolas do 1.º e 2.º ciclo para o 
desenvolvimento dos projetos educativos e promoção do sucesso escolar, nomeadamente a 
disponibilização de material didático. 
 
Presente enquadramento jurídico, emitido em 13 de agosto de 2020, elaborado pela Divisão Jurídica e 
de Apoio, referindo que é competência da Câmara Municipal a oferta de livros de fichas nos termos da 
alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, e que é dispensável a existência de regulamento sobre 
esta matéria, uma vez que o material em questão será atribuído a todos os alunos. 
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Considerando que os municípios possuem atribuições no domínio da educação, nos termos da alínea 
d) n.º 2 do artigo 23.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado pelo Decreto-Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na redação atual. 
 
Considerando que é competência dos municípios “Deliberar no domínio da ação social escolar, 
designadamente no que respeita a alimentação, alojamento e atribuição de auxílios económicos a 
estudantes”, nos termos da alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais. 
 
Considerando que o direito à educação e que compete ao estado a promoção da democratização da 
educação, contribuindo para a igualdade de oportunidade, consagrado pelo artigo 73.º da Constituição 
da República Portuguesa. 
 
Considerando que nos termos do artigo 74.º da Constituição da República Portuguesa, todos tem 
direito à educação, devendo ser assegurado o ensino básico universal, e gratuito, estabelecendo-se 
progressivamente medidas com vista à gratuitidade de todos os graus de ensino. 
 
Considerando que o município da Marinha Grande, na persecução destas medidas, iniciou a 
distribuição gratuita dos manuais escolares e fichas de trabalho aos alunos do 1.º ciclo do ensino 
básico púbico, no ano letivo de 2010/2011, ou seja há 10 anos que esta medida se encontra em prática 
no concelho, com o objetivo de apoiar as famílias e promover o sucesso escolar dos alunos. 
 
Complementarmente, o Governo, iniciou a política de gratuitidade dos manuais escolares aos alunos 
do 1.º ano do 1.º ciclo no ano letivo de 2016/2017, como experiência piloto, tendo prossecução no ano 
letivo seguinte, a todos os alunos do 1.º ciclo, alargando-se posteriormente essa medida aos restantes 
níveis de ensino da escolaridade obrigatória, designadamente, 2.º, 3.º ciclo do ensino básico e 
secundário. 
 
Considerando que esta medida continua em curso no presente ano letivo, estabelecendo uma 
cobertura total, através de utilização gratuita dos manuais escolares, a todos os alunos do ensino e em 
todos os níveis de ensino, da escolaridade obrigatória, em cumprimento do disposto na alínea e) no n.º 
1 do artigo 74.º da Constituição. 
 
Considerando que de fora destas medidas, ficou o material didático nomeadamente os livros de fichas, 
apesar de não ser obrigatório, é considerado fundamental para garantir o ensino, a aprendizagem e o 
sucesso educativo e, com a sua utilização diária, garantir a preservação dos manuais escolares, que 
são adotados em regra pelo período de 4 anos. 
 
Considerando que este material é um encargo anual diretamente suportado pelas famílias e pelos 
respetivos encarregados de educação, havendo por isso a necessidade de suprir essa lacuna na 
prossecução do ensino universal e gratuito, aos alunos do concelho da Marinha Grande, permitindo 
com isso a igualdade de oportunidade de acesso e sucesso escolar. 
 
A Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibera fornecer de forma gratuita as 
fichas de trabalho a todos os alunos do 1.º e 2.º ciclo do ensino básico público, pertencentes 
aos três agrupamentos de escolas do concelho da Marinha Grande, com vista a garantir o 
desenvolvimento dos projetos educativos e promoção do sucesso escolar.” 

 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu o seguinte: 
“Nota prévia 1: No processo há uma troca de email’s entre o chefe de gabinete e a jurista 
onde sou citada e o que é referido não corresponde ao que eu disse na reunião de Câmara, 
para que não restem dúvidas o que questionei sobre este assunto foi o seguinte: 

 
“- A Sr.ª Presidente pode informar-me qual foi a reunião em que a Câmara Municipal decidiu 
isto? 
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- E as crianças e jovens doutros ciclos que efetivamente precisam, onde livros e material 
escolar é ainda mais caro, que tipo de ajudar pensam dar? É que estes jovens só beneficiam 
de acção social escolar do ministério da educação para escalão 1 e 2 e isto só lhes permite 
ter comparticipação de livros e refeições escolares. E tudo o resto?” 

 
Nota prévia 2: Somos apologistas de se dar livros e material escolar para todos os alunos no 
decurso da escolaridade obrigatória e apoiar os alunos do ensino superior. O investimento na 
educação é um retorno incomensurável para cada ser humano e para a sociedade. 
 
Nota prévia 3: a Sra. Presidente pode comprar as fichas para os alunos do 2.º ciclo mas não 
pode facultá-los. 
  
Afinal a oferta dos livros é da competência da Câmara e não da Sra. Presidente. Ou seja, 
anunciaram algo que não tinha sido deliberado pela Câmara. 
A documentação que nos chegou é reveladora do estado em que se encontra esta Câmara. 
O seu Chefe de Gabinete pede um parecer à chefe de divisão jurídica, mas de imediato a 
condiciona pedindo-lhe que “confirme e valide” os seus argumentos. Afinal o parecer da 
chefe de divisão jurídica serve apenas para confirmar aquilo que querem que seja dito!!! 
Quantas vezes é que a Câmara ofereceu fichas escolares às crianças do 2º ciclo? Nenhuma, 
mas o chefe de gabinete MENTIU à chefe de divisão jurídica dizendo que não é a primeira 
vez que o município vai tomar esta medida. 
A Câmara dá fichas a TODAS as crianças do 1º e 2º ciclo, mesmo as que não precisam. E 
as crianças e jovens doutros ciclos que efetivamente precisam, onde livros e material escolar 
é ainda mais caro, que tipo de ajuda pensam dar? É que estes jovens só beneficiam de ação 
social escolar do ministério da educação para escalão 1 e 2 e isto só lhes permite ter 
comparticipação de livros e refeições escolares. E tudo o resto? 
Concordamos com o apoio às crianças, mas de TODOS os ciclos. Sugerimos ainda que se a 
Câmara entenda que não tem dinheiro para TODAS as crianças de TODOS os ciclos, então 
deve dar prioritariamente às crianças de TODOS os ciclos, que comprovadamente 
precisem.” 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho referiu que é ponto assente que isto não é da 
competência da Câmara. 
Do que percebeu, tentou-se enquadrar do ponto de vista da acção social escolar, o que 
exige uma interpretação jurídica muito larga para se tentar enquadrar este apoio. Convém 
esclarecer que o enquadramento jurídico que aqui é feito dá para tudo, porque são normas 
genéricas e abstractas, é muito extensível, pelo que deixa, para reflexão, a questão se com 
base nesta argumentação se pode decidir. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra referiu que o apoio ao 1.º ciclo já vem desde 2010, mas ao 
2.º ciclo não. 
 
A Sr.ª Presidente recordou que esta rubrica já estava no orçamento, e depois também se 
colocou verba para este apoio numa modificação, na sequência do apoio que se tem vindo a 
dar às famílias e às crianças. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira voltou à sua questão inicial: se sobre o apoio ao 1.º ciclo 
não há problema, uma vez que é competência da Câmara, em relação ao apoio ao 2.º ciclo, 
que nunca se deu, ao contrário do que diz a informação, não é uma competência da Câmara. 
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A Sr.ª Vereadora Lara Lino disse que compartilha das preocupações dos anteriores 
Vereadores, e que a CDU é contra a Câmara assumir competências do Governo Central. O 
certo é que alguns pais estão a contar com esta oferta das fichas e não as adquiriram, e isso 
preocupa-a, porque o ano escolar está-se a iniciar. 
Os do 3.º ciclo já adquiriram as fichas. 
Como também defendem a igualdade entre todos os alunos, propõe que se separem as duas 
deliberações: que se adquiram para o 1.º ciclo, e se faça uma deliberação bem 
fundamentada para o 2.º e 3.º ciclo, ficando cientes de que para o ano esta excepcionalidade 
possa não existir. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que a sua opinião também vai neste sentido. 
Percebe que houve muita tensão na discussão desta matéria, e pergunta se se pediu opinião 
à CCDR. 
Entende que o problema é trabalhar “em cima do joelho”, e fazer uma propaganda de tudo, e 
por isso se chegou ao dia de hoje com uma situação por resolver dentro do órgão, mas que 
já está anunciado! 
Infelizmente este tipo de discussão já não é novo, o que mais uma vez demonstra a total 
incompetência na gestão dos dossiers. É lamentável e é um péssimo exemplo de gestão que 
a Sr.ª Presidente dá uma vez mais. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu que a Sr.ª Presidente no dia 22/07 publicitou a 
entrega destas fichas. Os Vereadores não sabiam de nada e não falou com eles. Anunciou e 
comprou. Pode fazê-lo, o que não pode é entregá-las, porque é competência da Câmara 
Municipal. A Sr.ª Presidente deturpou as competências do órgão e tomou uma decisão 
unilateral.  
Entende que se possa apoiar com base no apoio Covid, mas que seja para todos os alunos 
até ao ensino obrigatório (12.º ano), porque todas as famílias estão a passar dificuldades.  
 
A Sr.ª Presidente disse que há uma parte da argumentação dos Srs. Vereadores de que 
discorda. Este apoio estava no orçamento e os Srs. Vereadores não aduziram nada sobre 
ele. Nessa altura é que deveriam pôr as questões, não é agora. Se não concordavam deviam 
ter dito nessa altura ou na altura em que foi feita a modificação, para se incluir o 2.º e 3.º 
ciclo. E também é uma falsa questão o 3.º ciclo, porque os pais, não sabendo deste apoio, já 
compraram as fichas. 
A compra das fichas foi feita dentro das competências da Presidente da Câmara, tal como foi 
feito para a viatura da UCC. A forma desta aquisição é a mesma que já se fez anteriormente 
para outras situações, por isso entende que não faz sentido fazer agora esta discussão, que 
considera extemporânea. 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente deu a palavra à Sr.ª Vereadora Célia Guerra, que 
referiu o seguinte: 
 

O processo veio instruído com nova informação da DDC, e o e-mail do Gabinete Jurídico diz 
que no âmbito da ação social se pode atribuir este apoio ao 2.º ciclo. 
Desde 2010 que a Câmara apoia o 1.º ciclo. Agora quer atribuir ao 2.º ciclo, e se se quiser no 
próximo orçamento poder-se-á apoiar todo o ensino básico. 
Como são os pais que adquirem as fichas, entende que este apoio é um apoio às famílias. 
Atendendo a que o município tem competência na área da ação social, e á argumentação 
constante do processo, entende que estão reunidas todas as condições para aprovar este 
apoio. Deve-se aproveitar esta fundamentação genérica, é possível fazer esta oferta ao 2.º 
ciclo, deixando o compromisso de no próximo orçamento se poder vir a incluir o apoio aos 
outros graus de ensino. 
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Seguidamente a Sr.ª Vereadora pediu ao Chefe da Divisão de Desenvolvimento e 
Cidadania, Dr. Pedro Jerónimo, para intervir, uma vez que tem acompanhado todo o 
processo. 
 
O Dr. Pedro Jerónimo explicou que os serviços tentaram abrir mais as informações sobre 
as várias áreas do setor da educação.  
O quadro 12 da informação é da sua autoria, e nele identifica as competências da autarquia, 
as do Estado e as das famílias no percurso dos alunos. 
A autarquia não se está a substituir ao Estado, porque o Estado, desde 2017 que está a 
atribuir os manuais escolares.  
Por outro lado, também se poderia questionar por que razão o Estado está a atribuir manuais 
ao 1.º ciclo quando é da competência das autarquias. 
Na sua opinião, não se está aqui na esfera de quem é que é a competência para apoiar, mas 
sim o que se pretende é apoiar os alunos e aliviar os encargos das famílias. 
Pensa que o quadro é claro e espera ter dado todos os elementos necessários à decisão. 
Terminou referindo que os serviços informaram o processo da mesma forma que o fazem 
desde 2010. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho referiu que por um lado não se aceitam as 
competências, mas por outro estão-se a assumir competências com base numa 
argumentação genérica. Por ter competências em determinadas áreas não significa que se 
tenham de assumir todas, daí que estejam repartidas entre as autarquias e o Estado, até por 
uma questão de igualdade nacional entre os cidadãos, para não haver cidadãos de 1.ª e 2.ª. 
Se o argumento invocado é a igualdade, então que se faça para todos, por uma questão de 
igualdade.  
A Sr.ª Presidente só agora diz que os pais já compraram, o que prova que o assunto não foi 
discutido atempadamente. 
É verdade que a verba vem no orçamento, mas é genérica, e até foi questionada, só que 
agora é que vem o assunto. 
Entende que se deve ter cautela com o argumento genérico de ter competência para …, e, 
na sua opinião, está-se a deturpar tudo, porque não se aceitam as competências e depois 
vêm-se avocar essas mesmas competências. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira agradeceu a informação do Dr. Pedro Jerónimo e disse 
que o quadro é claro. 
Se em 22/07 a Sr.ª Presidente tivesse discutido este ponto com os Vereadores não se tinha 
chegado a hoje. Ainda se tinha podido alterar depois da discussão na reunião de 24/08, mas 
não, a Sr.ª Presidente quis fazê-lo assim, e só quando teve necessidade de dar as fichas é 
que vem com o assunto ao órgão. E depois quis claramente criar desigualdades na 
comunidade, porque quis beneficiar o 2.º ciclo em detrimento do 3.º e secundário, sem que 
tenha um argumento válido. 
A informação jurídica parte de premissas erradas, porque se já estava previsto no orçamento 
então não se pode incluir no âmbito do Covid. 
Considera que isto é um abuso e só poderá ser apoiado no âmbito do Covid. 
 
A Sr.ª Presidente disse que percebe a leitura das Sr.ªs Vereadoras da CDU, e agora 
também a anuência do Sr. Vereador Aurélio de se apoiar no âmbito do Covid. 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino sugeriu fazer um intervalo, e apresentou a seguinte proposta, 
com que todos concordaram: 

• Votar primeiro para o 1.º ciclo, separando as deliberações; 
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• Fazer depois outra deliberação para o 2.º ciclo, devidamente fundamentada no 
âmbito das medidas de apoio do Covid. 

 
 
A Sr.ª Presidente referiu que uma vez que se vai fazer um intervalo vai ver com os serviços 
se é possível fazer agora a deliberação. 
 
 
 

Contudo, antes do intervalo, colocou a votação os restantes pontos da ordem do dia. 
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 
9. Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 - Fase 1 - Concurso público n.º 
19/2020. Adjudicação. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira colocou a seguinte questão: 
“Quem integra a equipa de fiscalização está habilitada para o exercício destas funções?” 
 
A Sr.ª Presidente respondeu que se não estivesse não era proposta pelos serviços, pois 
trata-se de uma informação técnica. 
 
 
622 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada de “Ciclovia entre a Zona 
Industrial e a E.R. 242-2 - Fase 1”, em que se integra o relatório final, propondo a 
adjudicação da empreitada à proposta apresentada pelo concorrente Construções António 
Leal, S.A., pelo valor de 167.853,50 € (Cento e sessenta e sete mil oitocentos e cinquenta e 
três euros e cinquenta cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor e prazo de 
execução de 120 dias. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar aqueles documentos e concordando com os 
fundamentos de facto e de direito dos mesmos, delibera adjudicar a empreitada de 
“Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 - Fase 1” à proposta apresentada pelo 
concorrente Construções António Leal, S.A., pelo valor de 167.853,50 € (Cento e 
sessenta e sete mil oitocentos e cinquenta e três euros e cinquenta cêntimos), a que 
acresce IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 120 dias, de acordo com os 
artigos 148.º, 73.º n.º 1 e 36.º, n.º 1, todos do Código dos Contratos Públicos, em 
conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho 
e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
 
Delibera ainda, aprovar a minuta do contrato a celebrar, nos termos do artigo 98.º, n.º 
1, do Código dos Contratos Públicos, que se dá por integralmente reproduzida. 
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Mais delibera designar como diretora de fiscalização a Eng.º Jorge Junqueira 
coadjuvado pela Eng.ª Sara Vidal, nos termos do artigo 344.º, n.º 2, do Código dos 
Contratos Públicos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 
10. Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 – Troço 3 – Concurso Público n.º 
20/2020. Concurso deserto. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira colocou a seguinte questão: 
“Que troço é este, que foi posto de novo a concurso e voltou a ficar deserto?” 
 
A Sr.ª Presidente respondeu que o troço 3 é aquele por cima da linha de caminho de ferro, 
mas no intervalo poderá esclarecer melhor e informar o Sr. Vereador. 
 
623 - A sr.ª Presidente apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Por deliberação camarária, de 23 de julho de 2020, foi determinada a realização de 
procedimento de concurso público para adjudicação da obra de “Ciclovia entre a Zona 
Industrial e a E.R. 242-2 – Troço 3”. 
 
De acordo com o relatório de análise de 01 de setembro de 2020, que fica anexo e se dá por 
integralmente reproduzido, é proposta a exclusão da proposta apresentada e 
subsequentemente a não adjudicação do contrato. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar aquele relatório e concordando com os 
fundamentos de facto e de direito dele constantes, delibera, de acordo com os artigos 
148.º, n.º 4; 79.º, n.º 1, alínea b) e 80.º todos do Código dos Contratos Públicos, em 
conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei nº. 197/99, de 08 de Junho 
e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação habitual, não 
adjudicar o contrato relativo à empreitada “Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 
242-2 – Troço 3” revogando a decisão de contratar de 23/07/2020. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
11. Empreitada de: Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2-Troço 4 - Ciclovia do 
Aceiro - Concurso público n.º 29/2020. Adjudicação. 
 
624 - A sr.ª Presidente apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada “Ciclovia entre a Zona 
Industrial e a E.R. 242-2-Troço 4 - Ciclovia do Aceiro”, constituído por relatórios preliminar e 
final, propondo a adjudicação da empreitada ao concorrente TOSCCA - Equipamentos em 
Madeira, Ld.ª, pelo valor de 211.954,40€ (duzentos e onze mil, novecentos e cinquenta e 
quatro euros e quarenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de 
execução de 150 dias. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar aqueles documentos e concordando com os 
fundamentos de fato e de direito dos mesmos, e tendo sido realizada audiência prévia,  
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delibera adjudicar à proposta apresentada pelo concorrente “TOSCCA - Equipamentos 
em Madeira, Ld.ª”, pelo valor de 211.954,40€ (duzentos e onze mil, novecentos e 
cinquenta e quatro euros e quarenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor 
e prazo de execução de 150 dias, a empreitada de “Ciclovia entre a Zona Industrial e a 
E.R. 242-2-Troço 4 - Ciclovia do Aceiro”, de acordo com os artigos 148.º, 73.º n.º 1 e 
36.º, n.º 1, todos do Código dos Contratos Públicos, em conjugação com o artigo 18.º, 
n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei nº. 197/99, de 08 de junho e com o artigo 33.º, n.º 1, 
alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua redação atual. 
 
Delibera ainda, aprovar a minuta do contrato a celebrar, nos termos do artigo 98.º, n.º 
1, do Código dos Contratos Públicos, que se dá por integralmente reproduzida. 
 
Mais delibera designar como diretor de fiscalização o eng.º Luís Silva, que será 
coadjuvado pelo eng.º Antero Faria, nos termos do artigo 344.º, nº.2, do Código dos 
Contratos Públicos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
12. Empreitada de: Ampliação e Remodelação da Conduta de Abastecimento de Água 
na Rua do Brejo- Figueiras - Concurso público n.º 30/2020. Adjudicação 
 
625 - A sr.ª Presidente apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada “Ampliação e Remodelação 
da Conduta de Abastecimento de Água na Rua do Brejo- Figueiras”, constituído por 
relatórios preliminar e final, propondo a adjudicação da empreitada ao concorrente Pinto & 
Braz, Ld.ª, pelo valor de 104.188,07 € (cento e quatro mil cento e oitenta e oito euros e sete 
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 120 dias. 
 
A Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 19.º, 
alínea b), 36.º, n.º 1, 38.º, 40.º, n.º2, 67.º, n.º 1 e 69.º, n.º 2, , todos do Código dos 
Contratos Públicos, em conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei 
n.º 197/99, de 08 de Junho e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, delibera: 
 

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

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

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

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

e) designar o júri que conduzirá o procedimento, com a seguinte composição: Rui 
Vicente (Presidente), Miguel Figueiredo (Vogal), Maria João Oliveira 
(Secretário) e como suplentes Alexandre Fava e Sandra Saraiva.   
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f) delegar a competência para prestar esclarecimentos necessários à boa 
compreensão e interpretação das peças do procedimento no júri do 
procedimento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
13. Reabilitação da rua da Escola Secundária - Boavista - Concurso público n.º 
33/2020. Deliberação inicial. 

 
626 - A sr.ª Presidente apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente informação com a ref.ª RV-192020 e projeto de execução, cuja coordenação foi 
assegurada pela Divisão de Gestão do Território, composto por peças desenhadas e peças 
escritas, nomeadamente projeto de execução, memória descritiva e justificativa, caderno de 
encargos (cláusulas técnicas cláusulas gerais), programa de procedimento, plano de 
segurança e saúde, mapa de quantidades e orçamento, plano de prevenção e de gestão de 
resíduos referentes à obra em epígrafe. 
 
O preço base do concurso é de 110.965,00€ (cento e dez mil, novecentos e sessenta e cinco 
euros) e o prazo de execução é de 60 dias. 
 
A Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 19.º, 
alínea b), 36.º, n.º 1, 38.º, 40.º, n.º2, 67.º, n.º 1 e 69.º, n.º 2, , todos do Código dos 
Contratos Públicos, em conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei 
n.º 197/99, de 08 de Junho e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, delibera: 

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

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

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

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

e) designar o júri que conduzirá o procedimento, com a seguinte composição: Rui 
Vicente (Presidente), Miguel Figueiredo (Vogal), Maria João Oliveira 
(Secretário) e como suplentes Alexandre Fava e Sandra Saraiva.   

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

 

 
 

A Sr.ª Presidente interrompeu a reunião das 10:40 horas às 12:30 horas, para intervalo, e 
para elaboração de nova deliberação referente ao ponto 8. 
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Terminado o intervalo, foi retomado o ponto 8, tendo sido enviada aos Srs. Vereadores nova 
documentação e a proposta que se segue, com a nova redação assinalada a cor azul: 
 
 
8. Oferta de livro de fichas aos alunos para desenvolvimento dos projetos educativos e 
promoção do sucesso escolar – Disponibilização de material didático. 
 
Presente informação n.º I/1439/2020, de 17 de agosto de 2020 da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, que se dá por integralmente reproduzida, relativa à oferta de 
livros de fichas aos alunos do ensino público do 1.º e 2.º ciclo do ensino básico;  
 
Presente informação n.º 1563/2020, de 10 de setembro de 2020 da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, que se dá por integralmente reproduzida, relativo a uma 
análise complementar à medida de oferta de livros de fichas de trabalho para os alunos das 
escolas do 1.º e 2.º ciclo para o desenvolvimento dos projetos educativos e promoção do 
sucessos escolar, nomeadamente a disponibilização de material didático.  
 
Presente enquadramento jurídico, emitido em 13 de agosto de 2020, elaborado pela Divisão 
Jurídica e de Apoio, referindo que é competência da Câmara Municipal a oferta de livros de 
fichas nos termos da alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, publicado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, e que é 
dispensável a existência de regulamento sobre esta matéria, uma vez que o material em 
questão será atribuído a todos os alunos.  
 
Presente novo enquadramento jurídico, emitido em 16 de setembro de 2020, elaborado pela 
Divisão Jurídica e de Apoio, referindo que a oferta dos livros de fichas aos 1.º e 2.º ciclo do 
ensino básico, encontram-se abrangidos pelas atribuições e competências da Câmara 
Municipal, conferidas pela alínea d) do n.º 2 do art.º 23.º e da alínea hh) do n.º 1 do art.º 33.º, 
ambos do RJAL, ou seja, insere-se no âmbito da autonomia administrativa e financeira de que 
gozam os Municípios, no âmbito das suas atribuições e competências e no âmbito dos apoios 
educativos de aplicação universal.  
 
Considerando no parecer jurídico, de 16 de setembro de 2020 é ainda referido que:  
- “No atual contexto da pandemia do Covid-19 e dos impactos de diversa natureza que todas 
as medidas de contenção e de combate à propagação da doença já causaram, e ainda estão 
a causar, nas economias dos agregados familiares dos alunos, justificam e até reclamam dos 
municípios, medidas excecionais que ajudem as famílias a ultrapassar estes impactos, sem 
prejuízo para o sucesso escolar de todas as crianças e jovens, podendo esta ser 
considerada, pela autarquia, como mais uma medida de apoio nesse âmbito.  
- Ao abrigo desta competência, cabe à Câmara Municipal definir as suas próprias politicas 
educativas que não se esgotam, do nosso ponto de vista, nas medidas constantes do regime 
da ação social escolar previsto no Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março, na sua redação 
mais atual. Note-se que este regime também contempla no conjunto dos benefícios a 
conceder, livros e outro material escolar (nº 2 do art.º 28.º).”  
 
Considerando que os municípios possuem atribuições no domínio da educação, nos termos 
da alínea d) n.º 2 do artigo 23.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado pelo 
Decreto-Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual.  
 
Considerando que é competência dos municípios “Deliberar no domínio da ação social 
escolar, designadamente no que respeita a alimentação, alojamento e atribuição de auxílios 
económicos a estudantes”, nos termos da alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais.  
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Considerando que o direito à educação e que compete ao estado a promoção da 
democratização da educação, contribuindo para a igualdade de oportunidade, consagrado 
pelo artigo 73.º da Constituição da República Portuguesa.  
 
Considerando que nos termos do artigo 74.º da Constituição da República Portuguesa, todos 
tem direito à educação, devendo ser assegurado o ensino básico universal, e gratuito, 
estabelecendo-se progressivamente medidas com vista à gratuitidade de todos os graus de 
ensino.  
 
Considerando que o município da Marinha Grande, na persecução destas medidas, iniciou a 
distribuição gratuita dos manuais escolares e fichas de trabalho aos alunos do 1.º ciclo do 
ensino básico púbico, no ano letivo de 2010/2011, ou seja há 10 anos que esta medida se 
encontra em prática no concelho, com o objetivo de apoiar as famílias e promover o sucesso 
escolar dos alunos.  
 
Complementarmente, o Governo, iniciou a política de gratuitidade dos manuais escolares aos 
alunos do 1.º ano do 1.º ciclo no ano letivo de 2016/2017, como experiência piloto, tendo 
prossecução no ano letivo seguinte, a todos os alunos do 1.º ciclo, alargando-se 
posteriormente essa medida aos restantes níveis de ensino da escolaridade obrigatória, 
designadamente, 2.º, 3.º ciclo do ensino básico e secundário.  
 
Considerando que esta medida continua em curso no presente ano letivo, estabelecendo uma 
cobertura total, através de utilização gratuita dos manuais escolares, a todos os alunos do 
ensino e em todos os níveis de ensino, da escolaridade obrigatória, em cumprimento do 
disposto na alínea e) no n.º 1 do artigo 74.º da Constituição.  
 
Considerando que de fora destas medidas, ficou o material didático nomeadamente os livros 
de fichas, apesar de não ser obrigatório, é considerado fundamental para garantir o ensino, a 
aprendizagem e o sucesso educativo e, com a sua utilização diária, garantir a preservação 
dos manuais escolares, que são adotados em regra pelo período de 4 anos.  
 
Considerando que este material é um encargo anual diretamente suportado pelas famílias e 
pelos respetivos encarregados de educação, havendo por isso a necessidade de suprir essa 
lacuna na prossecução do ensino universal e gratuito, aos alunos do concelho da Marinha 
Grande, permitindo com isso a igualdade de oportunidade de acesso e sucesso escolar.  
 
Considerando por último que no atual contexto da pandemia da Covid-19 e dos impactos de 
diversa natureza, que todas as medidas de contenção e de combate à propagação da doença 
já causaram, e ainda estão a causar, nas economias dos agregados familiares dos alunos, 
justifica-se, medidas excecionais que ajudem as famílias a ultrapassar estes impactos, sem 
prejuízo para o sucesso escolar das crianças e jovens, podendo esta ser considerada, pela 
autarquia, como mais uma medida de apoio nesse âmbito.  
 
A Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea hh) do n.º 1 do artigo 
33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibera fornecer de 
forma gratuita as fichas de trabalho a todos os alunos do 1.º e 2.º ciclo do ensino 
básico público, pertencentes aos três agrupamentos de escolas do concelho da 
Marinha Grande, com vista a garantir o desenvolvimento dos projetos educativos e 
promoção do sucesso escolar.  
 
A deliberação foi tomada por_____________________ 
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A Sr.ª Presidente informou que ia prosseguir com a reunião. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro está na sala do Tribunal, numa diligência no âmbito 
da sua atividade profissional, pelo que está ausente da reunião. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira também está ausente da reunião, uma vez que tinha uma 
reunião com um cliente agendada para as 12:00 horas. Quando contactado propôs continuar 
a reunião às 14:30 horas. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que já não podia da parte da tarde, uma vez 
que tem uma cliente para atender ainda durante a manhã e um julgamento às 14:00 horas. 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino disse que só estará disponível no fim do dia. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que não concordava que se prossiga com a 
reunião, uma vez que aquilo que foi apresentado para o ponto 8 não corresponde ao que foi 
pedido, e por isso a discussão tem de ser feita com a presença dos Vereadores do MpM. 
Considera indecente que a Sr.ª Presidente queira fazer a votação sem os Vereadores do 
MpM. 
 
A Sr.ª Presidente disse que a Sr.ª Vereadora não deve falar assim, e que não se separaram 
as deliberações porque o ponto é só um. 
 
Seguiu-se uma troca de palavras entre a Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho e a Sr.ª 
Presidente. 
 
A Sr.ª Presidente sugeriu continuar esta reunião hoje ou amanhã. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que por compromissos profissionais já 
agendados só pode segunda-feira, e protestou pela quantidade de reuniões extraordinárias 
em cima de outras reuniões, para as quais é solicitada a disponibilidade dos Vereadores da 
oposição, em prejuízo dos respetivos compromissos profissionais. 
 
A Sr.ª Presidente informou então que a presente reunião continua dia 21/09/2020, às 14:00 
horas, antes da reunião ordinária. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho pediu que a documentação venha melhorada e 
integrada com toda a legislação Covid, que é vasta, uma vez que a jurista terá mais tempo 
para fundamentar melhor. 
 
A Sr.ª Presidente referiu que a Dr.ª Fernanda Oliveira lhe disse que considerava que o 
assunto estava devidamente enquadrado pela Chefe da Divisão Jurídica, e que só fez o 
enquadramento no âmbito do Covid tal como lhe foi pedido. 
 
 
 

 
 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente interrompeu a reunião quando eram 
13:15 horas, sendo a mesma retomada no próximo dia 21/09/2020, pelas 14:00 horas, 
para discussão do ponto 8 da ordem do dia, com a presença dos mesmos membros do 
executivo presentes no dia 16. 
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8. Oferta de livro de fichas aos alunos para desenvolvimento dos projetos 
educativos e promoção do sucesso escolar - disponibilização de material didático 
 
A Sr.ª Presidente referiu que a discussão já foi feita na passada quarta-feira, depois seguiu 
uma análise jurídica mais pormenorizada feita pela técnica, Dr.ª Fernanda Oliveira, para os 
Srs. Vereadores poderem analisar, pelo que neste momento não sabe se pretendem mais 
esclarecimentos ou se poderá já passar à votação. 
 
Os Srs. Vereadores não se pronunciaram, apenas a Sr.ª Vereadora Alexandra 
Dengucho, que disse ter lido com atenção a informação. Reforça que esta função devia ser 
do governo central e não da autarquia, mas o assunto está fundamentado e de modo a que 
possam votar tranquilamente, pelo que vai votar favoravelmente. 
 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
627 - Presente informação n.º I/1439/2020, de 17 de agosto de 2020 da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, que se dá por integralmente reproduzida, relativa à oferta de 
livros de fichas aos alunos do ensino público do 1.º e 2.º ciclo do ensino básico; 
 
Presente informação n.º 1563/2020, de 10 de setembro de 2020 da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, que se dá por integralmente reproduzida, relativo a uma 
análise complementar à medida de oferta de livros de fichas de trabalho para os alunos das 
escolas do 1.º e 2.º ciclo para o desenvolvimento dos projetos educativos e promoção do 
sucessos escolar, nomeadamente a disponibilização de material didático. 
 
Presente enquadramento jurídico, emitido em 13 de agosto de 2020, elaborado pela Divisão 
Jurídica e de Apoio, referindo que é competência da Câmara Municipal a oferta de livros de 
fichas nos termos da alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, publicado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, e que é 
dispensável a existência de regulamento sobre esta matéria, uma vez que o material em 
questão será atribuído a todos os alunos. 
 
Presente novo enquadramento jurídico, emitido em 16 de setembro de 2020, elaborado pela 
Divisão Jurídica e de Apoio, referindo que a oferta dos livros de fichas aos 1.º e 2.º ciclo do 
ensino básico, encontram-se abrangidos pelas atribuições e competências da Câmara 
Municipal, conferidas pela alínea d) do n.º 2 do art.º 23.º e da alínea hh) do n.º 1 do art.º 
33.º, ambos do RJAL, ou seja, insere-se no âmbito da autonomia administrativa e financeira 
de que gozam os Municípios, no âmbito das suas atribuições e competências e no âmbito 
dos apoios educativos de aplicação universal. 
 
Considerando no parecer jurídico, de 16 de setembro de 2020 é ainda referido que: 
- “No atual contexto da pandemia do Covid-19 e dos impactos de diversa natureza que todas 
as medidas de contenção e de combate à propagação da doença já causaram, e ainda 
estão a causar, nas economias dos agregados familiares dos alunos, justificam e até 
reclamam dos municípios, medidas excecionais que ajudem as famílias a ultrapassar estes 
impactos, sem prejuízo para o sucesso escolar de todas as crianças e jovens, podendo esta 
ser considerada, pela autarquia, como mais uma medida de apoio nesse âmbito. 
- Ao abrigo desta competência, cabe à Câmara Municipal definir as suas próprias políticas 
educativas que não se esgotam, do nosso ponto de vista, nas medidas constantes do 
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regime da ação social escolar previsto no Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março, na sua 
redação mais atual. Note-se que este regime também contempla no conjunto dos benefícios 
a conceder, livros e outro material escolar (nº 2 do art.º 28.º).” 
 
Considerando que os municípios possuem atribuições no domínio da educação, nos termos 
da alínea d) n.º 2 do artigo 23.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado pelo 
Decreto-Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual. 
 
Considerando que é competência dos municípios “Deliberar no domínio da ação social 
escolar, designadamente no que respeita a alimentação, alojamento e atribuição de auxílios 
económicos a estudantes”, nos termos da alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais. 
 
Considerando que o direito à educação e que compete ao estado a promoção da 
democratização da educação, contribuindo para a igualdade de oportunidade, consagrado 
pelo artigo 73.º da Constituição da República Portuguesa. 
 
Considerando que nos termos do artigo 74.º da Constituição da República Portuguesa, todos 
tem direito à educação, devendo ser assegurado o ensino básico universal, e gratuito, 
estabelecendo-se progressivamente medidas com vista à gratuitidade de todos os graus de 
ensino. 
 
Considerando que o município da Marinha Grande, na persecução destas medidas, iniciou a 
distribuição gratuita dos manuais escolares e fichas de trabalho aos alunos do 1.º ciclo do 
ensino básico púbico, no ano letivo de 2010/2011, ou seja há 10 anos que esta medida se 
encontra em prática no concelho, com o objetivo de apoiar as famílias e promover o sucesso 
escolar dos alunos. 
 
Complementarmente, o Governo, iniciou a política de gratuitidade dos manuais escolares 
aos alunos do 1.º ano do 1.º ciclo no ano letivo de 2016/2017, como experiência piloto, tendo 
prossecução no ano letivo seguinte, a todos os alunos do 1.º ciclo, alargando-se 
posteriormente essa medida aos restantes níveis de ensino da escolaridade obrigatória, 
designadamente, 2.º, 3.º ciclo do ensino básico e secundário. 
 
Considerando que esta medida continua em curso no presente ano letivo, estabelecendo 
uma cobertura total, através de utilização gratuita dos manuais escolares, a todos os alunos 
do ensino e em todos os níveis de ensino, da escolaridade obrigatória, em cumprimento do 
disposto na alínea e) no n.º 1 do artigo 74.º da Constituição. 
 
Considerando que de fora destas medidas, ficou o material didático nomeadamente os livros 
de fichas, apesar de não ser obrigatório, é considerado fundamental para garantir o ensino, 
a aprendizagem e o sucesso educativo e, com a sua utilização diária, garantir a preservação 
dos manuais escolares, que são adotados em regra pelo período de 4 anos. 
 
Considerando que este material é um encargo anual diretamente suportado pelas famílias e 
pelos respetivos encarregados de educação, havendo por isso a necessidade de suprir essa 
lacuna na prossecução do ensino universal e gratuito, aos alunos do concelho da Marinha 
Grande, permitindo com isso a igualdade de oportunidade de acesso e sucesso escolar. 
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Considerando por último que no atual contexto da pandemia da Covid-19 e dos impactos de 
diversa natureza, que todas as medidas de contenção e de combate à propagação da 
doença já causaram, e ainda estão a causar, nas economias dos agregados familiares dos 
alunos, justifica-se, medidas excecionais que ajudem as famílias a ultrapassar estes 
impactos, sem prejuízo para o sucesso escolar das crianças e jovens, podendo esta ser 
considerada, pela autarquia, como mais uma medida de apoio nesse âmbito. 
 
A Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea hh) do n.º 1 do artigo 
33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibera fornecer de 
forma gratuita as fichas de trabalho a todos os alunos do 1.º e 2.º ciclo do ensino 
básico público, pertencentes aos três agrupamentos de escolas do concelho da 
Marinha Grande, com vista a garantir o desenvolvimento dos projetos educativos e 
promoção do sucesso escolar. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
Os Srs. Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, proferiram a 
seguinte declaração de voto: 
“Considerando o conteúdo do parecer da divisão de desenvolvimento e cidadania, dos dois 
pareceres jurídicos juntos, mais concretamente da Dra. Ana Sousa e da Dra. Fernanda 
Oliveira, chefe da divisão jurídica e de apoio e técnica superior da mesma divisão, 
respetivamente, votamos a favor, contando, como lá se refere no parecer da Dra. Fernanda 
Oliveira, «...respeitados que sejam os princípios gerais da atividade administrativa e os 
princípios gerais da atividade financeira.». 
No entanto, tendo em conta que o argumento das dificuldades (bem reais) que a pandemia 
nos trouxe abrange todas as famílias, entendemos que esta medida é discriminatória para os 
alunos do 3º ciclo e secundário, onde livros, fichas e material escolar é ainda mais caro, e em 
que as famílias sofrem as mesmas dificuldades e não têm apoio por parte deste executivo 
permanente. 
Concordamos com o apoio às crianças, mas de TODOS os ciclos. 
Sugerimos ainda que se a Câmara entenda que não tem dinheiro para TODAS as crianças 
de TODOS os ciclos, então deve dar prioritariamente às crianças de TODOS os ciclos, que 
comprovadamente precisem.” 
 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra proferiu a seguinte declaração de voto: 
 
“Desde 2010 que a câmara municipal oferece os manuais e os livros de fichas a TODOS os 
alunos do concelho do 1CEB, independentemente das razões económicas. 
 
Entendemos alargar progressivamente esta medida e por isso a nossa proposta, este ano, 
foi alargar a outro grupo do ensino básico o 2º ciclo, preparando desta forma o caminho para 
que este tipo de apoio se reflita no próximo ano para todos os alunos do ensino básico. 
 
O Governo, também em boa hora, passou a oferecer os manuais escolares aos alunos do 
ensino público, inicialmente ao 1.º ciclo e atualmente esta medida abrange todos os níveis de 
ensino da escolaridade obrigatória. 
 
Essa medida universal não abrange os Livros de fichas dos alunos, representando um 
esforço financeiro significativo para as famílias e é por esse motivo que o município da 
Marinha Grande quer continuar a APOIAR AS FAMÍLIAS. 
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NÃO estamos a substituir o Governo ou o Ministério da Educação. Estamos sim a APOIAR 
AS FAMÍLIAS.  
 
O reforço de verba no orçamento para esta medida de alargamento, foi discutido e aprovado 
em maio aquando da introdução do saldo de conta gerência, nenhuma questão foi levantada, 
nem nada foi proposto! 
 
O que nos propomos fazer, como já foi referido, é de forma planeada e concertada com os 
Agrupamentos de escolas, no próximo ano letivo, é o alargamento da medida para outros 
níveis de ensino. Agora a proposta de alargar a medida para outros níveis de ensino é 
extemporânea, visto que todos sabemos que os pais e encarregado de educação já fizeram 
a aquisição dos livros de fichas. 
 
Atendendo aos pareceres jurídicos ( email anexo ao processo datado do dia 13 de agosto e 
parecer datado de 16 de setembro) a questão da fundamentação jurídica do projeto de 
fornecimento gratuito das fichas de trabalho dos manuais escolares a todos os alunos do 1º 
e do 2º ciclos do ensino básico, foi devidamente enquadrada nas atribuições e competências 
da Câmara Municipal conferidas pela alínea d) do n.º 2 do art.º 23.º e da alínea hh) do n.º 1 
do art.º 33.º, ambos  do RJAL, ou seja, insere-se no âmbito das atribuições e competências 
do Município e da Câmara Municipal e enquadra-se nas tipologias de apoios educativos 
previstos no citado Decreto-Lei n.º 55/2009 mas que nele não se esgota. 
 
Ainda de acordo com o parecer jurídico 0 facto do Município da Marinha Grande não ter, 
ainda, deliberado aceitar as transferências de competências em matéria de educação, 
previstas no Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, não é, de per si,  impeditivo da 
criação de outras politicas públicas municipais, na área da ação social escolar, 
designadamente de concessão de outros apoios educativos à sua comunidade, para além 
dos que estão definidos por lei, no quadro da autonomia administrativa e financeira de que 
gozam as autarquias locais, respeitados que sejam os princípios gerais da atividade 
administrativa e os princípios gerais da atividade financeira. 
 
Atendendo a que o parecer jurídico refere, ainda, que esta atribuição das fichas aos alunos 
não carece de regulamento porque é para todos.  
 
Atendendo a que deste processo consta o comprovativo do cabimento e compromisso desta 
ação. 
 
Estou ciente que foram cumpridos todos os requisitos técnicos, legais e financeiros, por isso 
votei favoravelmente a esta medida.” 
 

Esta declaração de voto foi subscrita pela Sr.ª Presidente. 
 

 
 

 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião no dia 21/09/2020, pelas 
14:25 horas. 
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No final foi elaborada esta ata, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, Coordenadora 
Técnica, vou assinar, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 

 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 

 
A Secretária da reunião, 

 
 

 
 
 
 
 

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

 
 


