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

• Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 

• Aurélio Pedro Monteiro Ferreira; 

• Carlos Alexandre de Carvalho Caetano; 

• Lara Marques Lino; 

• Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

• Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 

 
A Sr.ª Presidente abriu a reunião pelas 11:37 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

Apesar de convocada para as 09:30 horas, a reunião só se iniciou às 11:37 horas, em 
virtude de o Sr. Vereador Carlos Caetano se encontrar a representar o Município numa reunião da 
Valorlis. 
 

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 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

 
1. P.A. N.º 142/2020-AP/DDC – “Atividades de animação e apoio à família (AAAF), 

componente de apoio à família (CAF), e dinamização de bibliotecas escolares” de 4 
janeiro de 2021 a 30 de abril de 2021. Abertura de procedimento de contratação 
pública. 

 
2. P.A. N.º 144/2020-AP/DDC - Transportes escolares e de Interesse Municipal e 

Relevante no Âmbito de Projetos Educativos, Culturais, Sociais e Desportivos 
Apoiados pelo Município para o Ano 2021. Abertura de procedimento. 
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ORDEM DO DIA 
 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

 
 

1. P.A. N.º 142/2020-AP/DDC – “Atividades de animação e apoio à família (AAAF), 
componente de apoio à família (CAF), e dinamização de bibliotecas escolares” 
de 4 janeiro de 2021 a 30 de abril de 2021. Abertura de procedimento de 
contratação pública. 

 
 
Presente a seguinte proposta: 
 
“Presente a informação I/1925/2020 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 “Atividades de animação e apoio à família (AAAF), componente de apoio à 
família (CAF), e dinamização de bibliotecas escolares” de 4 janeiro de 2021 a 30 de abril 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 131/SC/2020 da área de aprovisionamento na qual se atesta a 
fundamentação do preço base de 144.656,21€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, proposto pela 
DDC na informação I/1925/2020, bem como a fundamentação da 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, no ano de 2021 para a contratação da prestação de serviços de “Atividades de 
animação e apoio à família (AAAF), componente de apoio à família (CAF), e dinamização de bibliotecas 
escolares” de 4 janeiro de 2021 a 30 de abril de 2021, na classificação orgânica/económica 06/020220, 
ação do PAM 2018/A/70. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação 
atual, 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 16/12/2019, deliberou conceder autorização genérica prévia favorável para a assunção de 
compromissos plurianuais, 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 da prestação de serviços de “Atividades de animação e apoio à família (AAAF), 
componente de apoio à família (CAF), e dinamização de bibliotecas escolares” de 4 janeiro de 2021 a 
30 de abril 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, 
considerando a fundamentação do serviço requisitante aduzida na informação de proposta de abertura 
do procedimento. 
 
Assim, a Câmara Municipal, considerando a informação n.º I/1925/2020 da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, concordando com a proposta do mesmo serviço, e a informação  



 

Página 4 de 13 

Reunião extraordinária da 
Câmara Municipal da Marinha 
Grande realizada no dia 
09/11/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
n.º 131/SC/2020 da DAF, que se dão por reproduzidas e que ficam anexas 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), 
art.º 22.º, n.º 1, alínea a) ambos 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) Tomar a decisão de contratar, com vista à satisfação das necessidades identificadas; 
b) Autorizar a despesa inerente ao contrato a celebrar; 
c) Adotar o procedimento de concurso público com publicidade no Jornal Oficial da União 

Europeia; 
d) Aprovar o Programa do Procedimento e o Caderno de Encargos – Cláusulas Jurídicas, 

Cláusulas Técnicas, Anexo e as Minutas dos Anúncios; 
e) 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; 

f) Designar o júri para conduzir o procedimento, com a seguinte composição: 
- Maria José Andrade, Presidente; 
- Paula Sardinha, Vogal; 
- Nuno Silva, Vogal; 
-  Paula Maia, Vogal Suplente; 
-  Helena Godinho, Vogal Suplente; 
-  Cristina Simões, Vogal Suplente; 
-  Sofia Pereira, Vogal Suplente. 

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

h) 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 ________________________ e aprovada em minuta.” 

 
 
Sobre este processo registaram-se as seguintes intervenções: 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino perguntou o seguinte: 
Por que razão este concurso é só até abril/2021? 
Querem acautelar a situação das trabalhadoras e por isso já sugeriram colocar essa questão 
no caderno de encargos. Já está? 
 
A Sr.ª Presidente deu a palavra à Sr.ª Vereadora Célia Guerra, para dar as explicações, e 
referiu que sobre a área financeira estará presente na reunião a Chefe da Divisão 
Administrativa e Financeira, Dr.ª Sandra Paiva. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra respondeu à Sr.ª Vereadora Lara Lino, referindo que em 
primeiro lugar, e considerando a imprevisibilidade da pandemia, foi opção ir só até 30 de 
abril, até à interrupção do 2.º período. 
Em relação à cláusula, ela já contava no anterior caderno de encargos, como a Dr.ª Sandra 
poderá esclarecer. 
 
A Dr.ª Sandra Paiva informou que se encontra no caderno de encargos, n.º 2 das cláusulas 
técnicas, doc. 6, pág. 12. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu que a modalidade de trabalho indicada na 
informação técnica é incongruente com o que está no caderno de encargos. 
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A Dr.ª Sandra Paiva disse que se pode fazer qualquer alteração ou clarificação da 
informação técnica, mas aquilo a que os serviços se referem é à relação do Município com a 
empresa, não é uma relação direta com o trabalhador. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro concordou, uma vez que aquilo que conta é o 
caderno de encargos. 
 
Disse ainda o seguinte: 
“Questionámos o motivo pelo qual a contratação se reporta ao período de janeiro a abril e 
não até ao final do letivo? Apesar das justificações associadas ao período de pandemia em 
que vivemos é nosso entendimento que o procedimento devia ocorrer para o ano letivo 
inteiro (2020/2021) com recurso a clausulas que permitem a maleabilidade inerente à 
imprevisibilidade associada ao período pandémico. Apesar da informação financeira nada 
referir sobre isto tememos que este tipo de contrato seja considerado um fracionamento da 
despesa o que o executivo permanente deveria ter em conta na apreciação processual e dar 
nota justificativa sobre o cumprimento desta obrigação legal. Para além disto trata-se de um 
procedimento que gera instabilidade nas escolas e nos próprios recursos humanos.  
 
Também não concordamos com o facto de o critério de seleção ser apenas, note-se o 
previsto: “Informamos que a adjudicação é feita segundo o critério da proposta 
economicamente mais vantajosa, na modalidade de avaliação do preço mais baixo”. 
Achamos que deve ser introduzida uma clausula que preveja que a empresa tem histórico de 
contratação de recursos humanos com formação para trabalho na área da infância e os 
recursos humanos a afetar a este trabalho devem ter formação na área”.  
 
Também levantámos a questão sobre a possibilidade das AAAF/CAF serem realizadas com 
recurso a um protocolo de cooperação com instituições de natureza não lucrativa, 
instituições sociais, do concelho para executarem este trabalho dado que o que têm 
sucedido é que a empresa que ganha o concurso recorre a uma entidade local (sem fins 
lucrativos) para que esta contrate os recursos humanos e faça a sua gestão localmente.  
 
Tendo havido dúvidas sobre o hipotético fracionamento da despesa, solicitámos que fosse 
junto ao processo parecer da CCDR sobre esta matéria, em que inequivocamente se 
expresse que os três concursos referentes ao mesmo objeto – contratação de “Atividades de 
animação e apoio à família (AAAF), componente de apoio à família (CAF), e dinamização de 
bibliotecas escolares” - (entenda-se o que já ocorrera para AAAF/CAF de set/dez2020, o que 
é objeto deste ponto, e aquele que é espectável que venha a suceder para AAAF/CAF maio 
a Agosto) não se integram num processo de contratação pública com fraccionamento da 
despesa.  
 
PONTO RETIRADO PARA REAGENDAMENTO.” 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino referiu que não concorda com o procedimento só para este 
período, já antes o disse, dado que causa instabilidade nas crianças, e é a própria Câmara 
que está a acrescentar mais fatores de instabilidade e imprevisibilidade para além da 
pandemia. 
Por outro lado, faz também cair por terra o acautelar da situação destas trabalhadoras, 
porque depois dos 4 meses nada garante que sejam as mesmas. Não está correto, nem para 
a comunidade escolar nem para os trabalhadores.  
Não concorda com esta metodologia de num ano letivo haver 3 procedimentos, considera 
que é altamente desestabilizador.  
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A Dr.ª Sandra Paiva referiu que face ao executado o concurso já vai ser concurso 
internacional, e nos termos do Código da Contratação, a questão territorial não se coloca, é 
claramente uma prestação de serviços. 
Sobre a questão do eventual fracionamento da despesa, informou que recebeu nos seus 
serviços um primeiro processo para contratação até dezembro, sujeito depois a reavaliação. 
Esse processo era de um valor da competência da Presidente da Câmara, e no âmbito do 
concurso público.  
Agora, à data de hoje, neste procedimento, somado com o contrato anterior, faz já subir a 
competência para o órgão devido, adotando-se o procedimento adequado, o concurso 
internacional, e por isso não considera que haja fracionamento da despesa, apenas 
fracionamento de contratos. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira e a Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro não entendem 
dessa forma, pois consideram que fracionar contratos é fracionar despesa. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que compreende o ponto de vista da Divisão 
Financeira, que vai recebendo o processo em momentos diferentes, mas se o valor é inferior 
aos 150.000€, então porque é que a Presidente da Câmara não aprova? 
Depois também não lhe parece que haja assim tanta imprevisibilidade, porque se sabe que o 
ano letivo vai até junho (ou até agosto, como este ano). 
Não se deve “empurrar” politicamente falando a responsabilidade para este órgão, quando a 
Presidente da Câmara o poderia fazer. 
Este serviço é necessário até final do ano letivo, e até porque esta situação implica 
responsabilidades e custos para várias entidades (serviços, famílias). Não basta “empurrar” 
estes processos para a Câmara, já chega! 
 
A Dr.ª Sandra Paiva pediu para falar.  
Referiu que quando recebeu este processo falou com a ANMP e o Dr. Luís Verde, e a 
verdade é que não há enquadramento financeiro em anos seguintes para lançar o 
procedimento na sua totalidade, e por isso a solução encontrada foi esta. Esta é a verdade 
dos factos. 
Perante o processo que lhe foi presente teve de analisar os factos, e a solução que 
encontrou foi esta, porque não há o enquadramento financeiro nem a autorização para a 
plurianualidade e não havia tempo para fazer uma sessão extraordinária. 
Perante os factos, e analisando a situação, a solução é esta. 
A questão do fracionamento da despesa, segundo o parecer da ANMP, só se punha se não 
se chamasse ao processo o órgão Câmara Municipal e o concurso não fosse concurso 
internacional.  
Há fracionamento dos contratos, mas não há fracionamento da despesa. Se assim for 
entendido, poder-se-á pedir um parecer. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que tem estado calada e a tirar as suas 
conclusões, e está incomodada. 
Primeiro, por os terem tentado “enganar”, porque dizem que a justificação para 4 meses é a 
imprevisibilidade da pandemia! 
Mais uma vez estamos “entalados”, porque mais uma vez os Srs. não fizeram o que tinham 
de fazer. Tratam assuntos desta importância “em cima do joelho”. São as nossas crianças! 
E para não “entalarem” só a Presidente da Câmara “entalam” todo o órgão. Que vergonha! 
“Entalam” toda a gente, “entalam” os serviços, porque bem viu o incómodo da Dr.ª Sandra. 
Havia necessidade disto? Uma vergonha! 
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A saberem que está toda esta situação por detrás e não têm a frontalidade de dizer o que se 
passa. Mentirosos! Chama-o com todas as letras. A enganarem os próprios Vereadores, e 
não têm sequer a humildade de pôr as cartas na mesa e assumir, com frontalidade. Tenham 
vergonha! Não gosta de se sentir enganada. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra referiu que face à pandemia há imprevisibilidade, e também 
não há enquadramento orçamental, e a solução encontrada foi esta. 
Chamou também à reunião o Dr. Pedro Jerónimo, que também é uma parte do processo, e 
se a Sr.ª Presidente o permitir, ele irá também intervir. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que não tem qualquer questão para pôr aos 
técnicos. 
 
A Sr.ª Presidente fez o ponto de situação ao Dr. Pedro Jerónimo, relativamente ao 
faseamento e à falta de enquadramento orçamental, e pediu-lhe para clarificar também as 
dúvidas colocadas. 
 
O Dr. Pedro Jerónimo tomou a palavra e disse, do que a Sr.ª Vereadora Célia Guerra já 
esclareceu, que tem a informar o seguinte: 
O serviço de educação da Divisão está a passar dificuldades acrescidas neste ano letivo. 
Depois da interrupção em março, colocou-se a reabertura a 1 de junho, quando se deveria já 
estar a concentrar e focar na abertura do novo ano letivo. Os recursos que têm estão 
orientados noutro sentido, e então tiveram que orientar a reabertura do ano letivo a 1 de 
junho, e ao mesmo tempo preparar a abertura do novo ano letivo em 1 de setembro. 
O valor que havia em orçamento estava planeado para uma realidade que se veio a 
constatar ser diferente, e numa primeira fase arrancou-se com uma perspetiva até dezembro, 
e ao longo deste período iria reavaliar-se e fazer os ajustes que fossem necessários. E ao 
longo deste tempo depararam-se com a dificuldade de que em termos orçamentais não 
estava dimensionado para as necessidades, e isso exigia um reforço orçamental. 
Não tendo sido feito, pensou-se lançar este procedimento até abril, 2.º período letivo. 
Estão-se a fracionar procedimentos, é verdade, mas está-se a ir de encontro ao que a 
comunidade escolar espera de nós. 
Em fevereiro poder-se-á lançar o procedimento para maio, junho e julho, desta forma ou da 
forma “normal”. 
Humanamente não está a ser fácil, mas tenta-se fazer o que está ao alcance dos serviços. 
Terminou referindo que está disponível para mais esclarecimentos. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que não tem qualquer questão em concreto 
para o Dr. Pedro, compreende o que ele disse, não responsabiliza os técnicos, mas nesta 
autarquia há responsáveis políticos que têm competências para coordenar os serviços e que 
mais uma vez não o fizeram atempadamente. 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino disse que está boquiaberta com esta situação. 
Quando colocou a questão no início da reunião, sabia que deveria haver mais uma questão 
do que só a pandemia. Já em setembro era a questão orçamental, e não foram claros 
connosco. Porque é que para o início do ano letivo não se encontrou uma solução, se se 
fazem tantas modificações? 
A Sr.ª Vereadora Célia tinha dito que o início do ano letivo começou sem sobressaltos … 
pois “chutou-os” para a frente, para agora. 
Os serviços estão a ser mais assoberbados, com 3 procedimentos no ano letivo, e o Covid 
não desculpa tudo, como a Sr.ª Vereadora quis fazer crer. 
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Não concorda nada com isto, pois poder-se-á estar a cair numa ilegalidade, e também não 
concorda que se esteja a fracionar o ano escolar em frangalhos. Não se sabe se vai haver 
CAF’s e AAAF’s em janeiro, quando se deixou chegar o procedimento a novembro. 
Agradece a explicação clara e incisiva da Dr.ª Sandra, agradece também a explicação do Dr. 
Pedro, mas não acrescentou nada ao que a Sr.ª Vereadora disse. Compreende que estejam 
todos no mesmo barco, e não vale a pena justificar o injustificável. 
 
A Sr.ª Presidente deu a palavra à Sr.ª Vereadora Célia Guerra, que referiu que os técnicos 
já aqui disseram o que tem para dizer: está acautelada a legalidade, não há fracionamento 
da despesa. Não tem mais nada a dizer. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro perguntou se é possível aditar ao processo uma 
informação dos serviços a dizer que o anterior procedimento, este e o próximo não 
constituem um fracionamento da despesa. 
 
A Dr.ª Sandra Paiva referiu que para si isso está claramente na conclusão da informação 
técnica (doc. 3), a menos que considerem que a informação sobre o não fracionamento não 
é suficiente. 
Para si não há dúvidas, não há fracionamento da despesa, o procedimento está no órgão 
competente e com o procedimento devido – concurso internacional. 
 
A Sr.ª Presidente referiu que pediu à Sr.ª Vereadora para fazer a apresentação do ponto 
porque ela o acompanhou com dedicação, como o faz sempre, e acautelou com a DAF e a 
DDC a forma de o trazer aqui hoje. 
Tem toda a confiança no seu trabalho, assim como nos Chefes dos serviços, e por isso aqui 
os trouxe, para darem as explicações que foram claras e sem nada a esconder. Tudo foi 
posto com clareza e transparência, com uma informação total do processo.  
Se houve falhas no processo elas são entendíveis face á falta de recursos humanos que há 
nos serviços, que para acautelarem estas situações deixam outras para trás.  
Se havia dúvidas dos Srs. Vereadores sobre se cabia ou não a este órgão a decisão pensa 
que a DAF esclareceu. Se há problemas com o Covid, também não restam dúvidas. 
Esta solidária com os serviços, com a Sr.ª Vereadora, e está clara a situação.  
Poderia ter sido feita de melhor forma? Claramente que sim, mas esta situação do Covid tem 
afetado, e muito, o dia-a-dia, o executivo já por duas vezes teve de estar em confinamento, e 
o teletrabalho também não ajuda. Tudo isto também pode trazer falhas aos serviços, que têm 
de ser atendíveis e entendíveis por todos. 
 
E por isso, e dado que os Srs. Vereadores já o tinham pedido, informou que irá fazer uma 
interrupção na reunião, de cerca de 5 minutos.  
 
A reunião foi interrompida das 12:57 horas até às 13:06 horas. 
 
Retomada a reunião, a Sr.ª Presidente perguntou se os Srs. Vereadores estavam em 
condições de votar. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que não estava confortável em votar o ponto, 
tal como está, e sugeriu que se junte um parecer da CCDR ao processo. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que era também isso que ia sugerir, que se peça um 
parecer à CCDR, com urgência. 
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A Sr.ª Presidente perguntou à Dr.ª Sandra Paiva se não estava no processo um parecer do 
Dr. Luís Verde de Sousa. 
 
A Dr.ª Sandra Paiva disse que o Dr. Luís Verde só se pronunciou sobre o fracionamento do 
contrato, e a ANMP pronunciou-se telefonicamente sobre o fracionamento da despesa. 
 
A Sr.ª Presidente perguntou aos Srs. Vereadores se agora pretendem também um parecer 
da CCDR. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que se tiver esse parecer, conjuntamente com 
os pareceres existentes e o esforço de fundamentação da Divisão Financeira, e ainda pelo 
valor vinculativo do parecer da CCDR, se sente mais confortável a votar favoravelmente. 
Dado que quer estar confortável no aspeto da sua responsabilidade financeira, sugere que a 
CCDR se pronuncie claramente se há ou não fracionamento da despesa. Este parecer deve 
ser pedido com urgência. 
 
A Sr.ª Presidente disse que a sua única preocupação é estar a atrasar ainda mais o 
processo. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho referiu que as Vereadoras da CDU estão de acordo 
com a sugestão, e não têm alternativa face à situação que lhes foi colocada. 
Não estão confortáveis, percebem as explicações da DAF e da DDC, e estão cansadas de 
ouvir desculpas, porque isso revela a incompetência do executivo, com a qual têm vindo a 
compactuar, mas agora estão em causa valores muito elevados. 
A forma como é feito o pedido é tão importante como o parecer. Para além de se enviar todo 
o processo também tem de se dizer que depois de abril também vamos precisar. Não 
percebe porque dizem que poderão não precisar depois de abril. Porquê? 
Isto tem de ser dito à CCDR, e é claro que se deve pedir urgência, porque os Vereadores 
também são sensíveis à urgência, urgência esta que o executivo permanente deveria ter tido 
antes. 
Deve ser pedido o parecer, com urgência, e as Vereadoras da CDU estão sempre 
disponíveis para uma reunião extraordinária, como sempre estiveram. 
 
A Sr.ª Presidente perguntou se deixam em aberto esta reunião ou então se fazem outra, 
conforme o tempo que o parecer demorar a chegar. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que a reunião não fica em aberto.  
A Sr.ª Presidente retira o ponto e quando vier o parecer marca-se uma nova reunião, com os 
formalismos devidos. 
 
A Sr.ª Presidente retirou o ponto e informou que logo que tenha notícias sobre o 
processo voltará a contactar os Srs. Vereadores. 
 
 
 

2. P.A. N.º 144/2020-AP/DDC - Transportes escolares e de Interesse Municipal e 
Relevante no Âmbito de Projetos Educativos, Culturais, Sociais e Desportivos 
Apoiados pelo Município para o Ano 2021. Abertura de procedimento. 

 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano não participou na discussão e votação deste assunto, tendo 
comunicado o seu impedimento, nos termos do artigo 69.º, n.º 1, alínea a) do Código do  
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Procedimento Administrativo, uma vez que é o Presidente do Conselho de Administração da 
TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M.. 
 
A Sr.ª Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do mencionado 
Código. 
 
 
A Sr.ª Presidente fez a apresentação do ponto. 
 
Os Srs. Vereadores do MpM colocaram as seguintes questões: 
“A informação técnica refere que, no ponto 7 «Fundamento do recurso às empresas» “A 
existência, no mercado, de empresas especializadas em transportes de passageiros de uma 
forma geral, e de crianças em idade escolar em particular, que permitem obter garantias de 
maior eficiência e eficácia em matéria de segurança e conforto, que já que dispõem de 
estruturas humanas e logísticas dedicadas exclusivamente à prestação deste tipo de 
serviços, com qualidade e em segurança.” Ora isto leva-nos à seguinte questão: por que 
razão não se ausculta o mercado?  
 
O nosso entendimento é que se deveria auscultar o mercado e, em simultâneo, a empresa 
municipal de transportes dado que tem capital totalmente público. Nessa circunstância optar-
se-ia pelo critério tão adotado pelo município que é o de recorrer “à proposta 
economicamente mais vantajosa”.  
 
Gostava de ouvir o dirigente da área porque foi precisamente por um processo análogo que 
o então chefe de divisão saiu das funções e atualmente parece ter mudado de ideias dado 
que concorda com a informação técnica de contratar os transportes diretamente à empresa 
municipal. Certamente que há algo de diferente que o justifica.  
 
Depois da explicação do dirigente, que invoca o facto da empresa municipal apresentar 
orçamentos mais baixos dos que os praticados no mercado, considerou-se esclarecidas as 
dúvidas.  
 
Requereu-se ao processo o envio desses orçamentos”.  
 
A Sr.ª Presidente disse que julga já ter respondido à questão. Há uma empresa municipal e 
propõe-se a contratação a essa empresa, que queremos manter. 
Por ser uma empresa municipal não está sujeita ao Código da Contratação, é do interesse 
da autarquia manter este serviço, já alargado às 3 freguesias, e com o acordo feito com a 
CIMRL permite dar o apoio social da redução do preço dos passes, e por isso se quer 
continuar a dar este apoio aos munícipes, fazendo esta contratação à empresa municipal 
TUMG. 
E se na situação anterior a Sr.ª Vereadora sugeria a contratação a empresas locais, o 
executivo permanente continua a trazer esta proposta de contratação a uma empresa 
municipal. 
 
Em relação ao pedido da Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro, que disse que gostaria de 
ouvir o Chefe da DDC, a Sr.ª Presidente referiu que não lhe parece que isso venha 
acrescentar algo à tomada da deliberação. São apreciações relativas a uma situação 
passada e não lhe parece adequada ser trazida para uma deliberação.  
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A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro considera ser grave que um dirigente, há uns anos, 
tenha dito que se deve auscultar o mercado, e agora o mesmo dirigente entenda que se 
deve contratar à TUMG.  
A situação do processo só é chamada de forma indireta, uma vez que aquilo que pretende 
saber é o que mudou para que o posicionamento do dirigente seja agora diferente. 
 
O Dr. Pedro Jerónimo encontrava-se presente na reunião e pediu a palavra. 
 
A Sr.ª Presidente deu-lhe a palavra, embora entenda que não faz sentido. 
 
O Dr. Pedro Jerónimo agradeceu e disse que a sua posição é exatamente igual ao anterior 
processo, é nisso que acredita. Fê-lo há 6 anos e também agora, por entender que é assim.  
A empresa demonstrou, neste processo, que o preço não é superior ao preço do mercado, 
ao contrário do que acontecia no anterior processo.  
Agora a empresa demonstra que o preço é inferior ao preço do mercado, daí ter subscrito a 
informação em consciência. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro agradeceu a explicação, que traz ao processo uma 
informação diferente do que aconteceu antes, porque veio explicar que a empresa vem 
praticar preços inferiores ao mercado e por isso mais favoráveis ao município. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra confirmou que é assim, tendo referido que o preço pago pela 
TUMG ao operador é superior ao que a Câmara pagou à TUMG. 
 
 
A Sr.ª Presidente deu por esclarecidas todas as questões colocadas sobre o ponto em 
apreço, e de seguida pôs a votação a seguinte proposta: 
 
791 - Presente a informação I/1990/2020 e a requisição interna, ambas da DDC - Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se manifesta a necessidade da contratualização 
dos “Transportes escolares e de Interesse Municipal e Relevante no Âmbito de Projetos 
Educativos, Culturais, Sociais e Desportivos Apoiados pelo Município para o Ano 2021”, 
junto da empresa municipal TUMG- TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, 
E.M. UNIPESSOAL S.A. 
 
Considerando que a contratação pelo município dos serviços da TUMG - TRANSPORTES 
URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M. UNIPESSOAL S.A. no que respeita aos 
transportes escolares e de Interesse Municipal e Relevante no Âmbito de Projetos 
Educativos, Culturais, Sociais e Desportivos Apoiados pelo Município não carece de 
procedimento para a formação de contratos, nos termos do artigo 5.º-A, n.º 1, alíneas a), b) 
e c) do Código dos Contratos Públicos, por: 
 
 “(…) A parte II não é aplicável à formação dos contratos, independentemente do seu objeto, 
a celebrar por entidades adjudicantes com uma outra entidade, quando se verifiquem, 
cumulativamente, as seguintes condições: 
a) A entidade adjudicante exerça, direta ou indiretamente, sobre a atividade da outra pessoa 
coletiva, isoladamente ou em conjunto com outras entidades adjudicantes, um controlo 
análogo ao que exerce sobre os seus próprios serviços; 
b) A entidade controlada desenvolva mais de 80 % da sua atividade no desempenho de 
funções que lhe foram confiadas pela entidade adjudicante ou entidades adjudicantes que a 
controlam, ou por outra ou outras entidades controladas por aquela ou aquelas entidades 
adjudicantes, consoante se trate de controlo isolado ou conjunto; 
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c) Não haja participação direta de capital privado na pessoa coletiva controlada, com 
exceção de formas de participação 
de capital privado sem poderes de controlo e sem bloqueio eventualmente exigidas por 
disposições especiais, em conformidade com os Tratados da União Europeia, e que não 
exerçam influência decisiva na pessoa coletiva controlada. (…)”, 
se tratar de contratação excluída. 
 
Atento o exposto e considerando que o Município pode contratualizar a aquisição de 
serviços diretamente junto da TUMG -TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, 
E.M. UNIPESSOAL S.A. por se verificar cumulativamente o cumprimento do enunciado nas 
alíneas a) a c) do n.º 1 do artigo 5.º-A do Código dos Contratos Públicos, nos seguintes 
termos: 

1. alínea a) - O Presidente do Conselho de Administração da TUMG - TRANSPORTES 
URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M. UNIPESSOAL S.A., é o Vereador da Câmara 
Municipal da Marinha Grande, Sr. Carlos Caetano e o Município da Marinha Grande 
detém 100% do capital social, exercendo diretamente sobre a atividade da empresa 
municipal um controlo análogo ao que exerce sobre os serviços da autarquia; 
2. alínea b) - Da análise aos Relatórios de Gestão e Contas do Exercício dos anos de 
2017, 2018 e 2019, se afere que a TUMG - TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA 
GRANDE, E.M. UNIPESSOAL S.A. desenvolveu nos referidos anos, mais de 80% da 
sua atividade em funções confiadas pelo Município da Marinha Grande; 
3. alínea c) - A TUMG - TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M. 
UNIPESSOAL S.A. não detém participações de capital privado, sendo o Município da 
Marinha Grande o único detentor do capital social da empresa municipal. 

 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua 
redação atual, 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 16/12/2019, deliberou conceder autorização genérica 
prévia favorável para a assunção de compromissos plurianuais, 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 se encontra inscrito em Plano de Atividades Municipais de 2020 a dotação 
para a assunção de despesa no ano de 2021 com a contratação dos “Transportes escolares 
e de Interesse Municipal e Relevante no Âmbito de Projetos Educativos, Culturais, Sociais e 
Desportivos Apoiados pelo Município para o Ano 2021”, na classificação orgânica/económica 
0103/020210, ação do PAM 2018/A/214. 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a proposta dos serviços, de acordo 
com o artigo 18º, n.º 1, alínea b), art.º 22.º, n.º 1, alínea a), ambos do Decreto-Lei n.º 
197/99 de 8 de Junho, o artigo 33º, n.º 1, alínea f) e dd) do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, e de acordo com o artigo 5.º- A, n.º 1 do Código dos Contratos Públicos, 
delibera: 
 

• Autorizar a realização da despesa subjacente ao contrato até ao limite de 276.401 
euros, acrescidos de IVA à taxa de 6%; 

• Tomar a decisão de contratar com vista à satisfação das necessidades 
identificadas; 

• Excluir de procedimento para a formação de contratos, nos termos do artigo 5.º-A, 
n.º 1 do CCP; 
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• Convidar a TUMG-TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M. 
UNIPESSOAL S.A., NIPC 505 849 348 para apresentar proposta. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.  
 
 

 
 

 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 13:43 horas. 
 

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

 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 
 
 

 
A Secretária da reunião, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 


