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Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, 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 09:30 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

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

 

 
  

 
 

ORDEM DO DIA 
 

 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 

1. Protocolo entre o Município de Leiria e o Município da Marinha Grande para a 
execução da Ciclovia do Rio Lis 

 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
 
APROVISIONAMENTO 
 

2. P.A. N.º 15/2016-AP/DISU - Recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos 
produzidos no concelho da Marinha Grande - Serviços a mais. Retificação do valor 
da caução 
 

3. P.A. N.º 116/2020-AP/DGT – “Elaboração de projetos de arquitetura e 
especialidades para a nova piscina municipal”. Decisão de qualificação 
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FINANÇAS 

 
4. 1.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021 

 
5. Cumprimento do preceituado na alínea c) do n.º 2 do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 

21 de fevereiro, na sua redação atual - Declaração de pagamentos e recebimentos 
em atraso existentes a 31 de dezembro de 2020, nos termos do disposto na alínea 
b) do n.º 1 do art.º 15.º do mesmo diploma 
 

6. Cumprimento do preceituado na alínea c) do n.º 2 do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 
21 de fevereiro, na sua redação atual - Declaração de compromissos plurianuais 
existentes a 31 de dezembro de 2020, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 
do art.º 15.º do mesmo diploma 

 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 
 

7. “CICLOVIA ENTRE A ZONA INDUSTRIAL E A ER 242-2 - TROÇO 4 CICLOVIA DO 
ACEIRO - CP N.º 29/2020” – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS.. 

 
 
 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

 
8. OFERTA DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA OS ALUNOS CARENCIADOS DO ENSINO 

PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DOS ESCALÕES A E B. PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS 

ATIVIDADES LETIVAS E NÃO LETIVAS 

 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
CONTRATAÇÃO PÚBLICA 
 

9. Instalação do Balcão Único de Atendimento do IRN I.P. - Marinha Grande - Concurso 
público n.º 11/2020. Aprovação de trabalhos complementares e de trabalhos a 
menos 
 

10. REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO AZUL- S. PEDRO DE MOEL- Concurso público n. 
º 18/2020. Aprovação de trabalhos complementares 
 

11. REQUALIFICAÇÃO ARQUITECTONICA E ENERGÉTICA DO EDIFICIO DA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL- Concurso público n. º 10/2020. Aprovação de trabalhos 
complementares 
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APOIO JURÍDICO 
 

12. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL OBJETIVA – DANOS 
CAUSADOS EM ESTACIONAMENTO DA LIBBEY PORTUGAL – CRISAL, S.A.  - 
RAÍZES DE ÁRVORES NO ESPAÇO PÚBLICO DA ZIMG – APRECIAÇÃO DE 
ALEGAÇÕES – DECISÃO FINAL 
 

 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 

13. Apresentação - Ponto de situação dos trabalhos da Revisão do PDM 

 
 
 

 

 
 
 

ORDEM DO DIA 
 

 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 
 
 

1. Protocolo entre o Município de Leiria e o Município da Marinha Grande para a 
execução da Ciclovia do Rio Lis 

 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“- congratulamo-nos com este projeto da CIMRL, para o qual a Câmara de Leiria realizou o 
concurso público para a Realização de Projeto de Ciclovia do Rio Lis  
 
- Formulámos as seguintes questões:  
a) Por que razão não há apenas um concurso dinamizado pelos dois Municípios? 
b) qual o valor do projeto, valor da obra e valor da comparticipação do Município?” 
 
A Sr.ª Presidente referiu que a informação que tem é que a comparticipação será de 85%, o 
valor é significativo (cerca de 5,9 milhões de euros), é uma ciclovia de 7 km na Marinha 
Grande, a parte maior cabe a Leiria (17,6 km), em termos de projeto também se incluiu a 
zona do Estuarino, para ver da possibilidade. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano acrescentou que da parte da CMMG o valor será de 2,6 
milhões de euros, e com os 85% de financiamento serão cerca de 260.000 euros que sairão 
dos cofres da Câmara. 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
32 - Presente proposta de protocolo de cooperação a celebrar o Município de Leiria e o 
Município da Marinha Grande para a execução da Ciclovia do Rio Lis; 
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Considerando que:  
 

i. O Município de Leiria realizou um concurso público para realização de Projeto de Ciclovia 
do Rio Lis com valorização do corredor ribeirinho, na estratégia de aproveitamento social 
destes percursos em termos de mobilidade suave entre territórios e ação de 
descarbonização (economia de baixo carbono) nas deslocações de curta distância em 
orografias confortáveis;  
 

ii. O Projeto de Execução foi entregue ao Município de Leiria, conforme o disposto na 
conforme o disposto na Portaria n.º 701-H/2008 de 29 de julho, bem como legislação 
complementar;  

 
iii. A estratégia foi, em termos de engenharia natural e valorização dos percursos já 

existentes ao longo do Rio, de mapear um percurso contínuo da cidade de Leiria até à 
foz, em Praia da Vieira (Marinha Grande) que permita o uso de mobilidades suaves de 
ligação e distribuição entre lugares adjacentes ao vale do Lis, cidade e praia. O percurso 
no Concelho de Leiria é de 17.600m (17,6Km) e no Concelho da Marinha Grande é de 
7.000m (7Km), num total de 25Km, aproximadamente; 

 
iv. Este projeto intermunicipal, com uma logística técnica específica, entre os concelhos de 

Leiria e Marinha Grande surge no âmbito da preparação dos elementos necessários à 
candidatura ao AVISO N.º CENTRO-06-2020-01, que se insere na prioridade de 
investimento 4.5 (4e) – Promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os 
tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da 
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes para a 
atenuação, e no cumprimento das condições específicas de acesso a esse aviso;  
 

v. Para o efeito, apresenta-se uma proposta de intervenção para a concretização das 
medidas previstas no PAMUS da CIMRL (Comunidade Intermunicipal da Região de 
Leiria), nomeadamente, com o Objetivo Estratégico #1 – “Promover a utilização de modos 
de deslocação sustentáveis, bem como nas várias ações estabelecidas, municipais e 
intermunicipais (Quadro 1) e contribuir diretamente para a prossecução dos objetivos 
específicos dos diversos Programas, nomeadamente, ao POR (Programa Operacional 
Regional do Centro 2014-2020), cujo objetivo específico é apoiar a mobilidade urbana 
sustentável e a descarbonização dos territórios, e ao RESEUR, cujo objetivo específico é 
o desenvolvimento de planos de mobilidade e intervenções na área da mobilidade 
sustentável, para a promoção da eficiência energética, tendo por objetivo a redução das 
emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) e a promoção da competitividade dos 
transportes públicos face ao transporte individual; 

 
vi. Ambos os Municípios estão de acordo em promover as obras de construção da Ciclovia 

do Rio Lis repartindo os seus encargos em proporção dos trabalhos executados em cada 
território concelhio. 

 
A Câmara Municipal, no desenvolvimento das atribuições legalmente conferidas pelo 
artigo 23º do RJAL, aprovado em anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual e no uso das competências previstas nas alíneas ee) e f) do nº 1 do 
artigo 33º do referido regime, delibera:  
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• Aprovar a minuta e a outorga do protocolo a celebrar entre o Município de 
Leiria e o Município da Marinha Grande para a execução da Ciclovia do Rio Lis: 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
 
APROVISIONAMENTO 
 

2. P.A. N.º 15/2016-AP/DISU - Recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos 
produzidos no concelho da Marinha Grande - Serviços a mais. Retificação do 
valor da caução 

 
33 - Considerando a informação n.º 1/SC/2021 do serviço de aprovisionamento, datada de 
21/1/2021, onde é referido que o montante da caução que consta da deliberação de 
21/12/2020 relativa à aprovação dos serviços a mais do PA n.º 15/2016, 2.511,42 euros, 
apresenta um erro de cálculo, por não corresponder a 5% do valor dos serviços a mais, 
propondo a correção desse valor para 1.949,67€, por ser esse o valor correspondente a 5% 
dos serviços a mais aprovados de 38.993,31€, e conforme minuta do contrato aprovada na 
mesma deliberação camarária. 
 
Considerando que a situação descrita foi detetada no momento da celebração do contrato e 
que nos termos do n.º 1 do art.º 174º do Código do Procedimento Administrativo, “(…) 1-Os 
erros de cálculo e os erros materiais na expressão da vontade do órgão administrativo, 
quando manifestos, podem ser retificados, a todo o tempo, pelos órgãos competentes para a 
revogação do ato.(…)” e que nos termos do n.º 2 mesmo é preceituado que “(…)2 - A 
retificação pode ter lugar oficiosamente ou a pedido dos interessados, produz efeitos 
retroativos e deve ser feita sob a forma e com a publicidade usadas para a prática do ato 
retificado.(…)” 
 
Considerando que o co-contratante apresentou seguro caução no valor de 2.511,42 euros, e 
aceitou a minuta do contrato na qual consta o valor de 1.949,67€, tendo informado a 
autarquia que não se opõe à manutenção da caução já prestada de 2.511,42 euros, apesar 
de valor superior ao necessário para a celebração do contrato. 
 
Face ao exposto e depois de analisada a informação 1/SC/2021 dos serviços de 
aprovisionamento, a Câmara Municipal, concordando com o exposto, nos termos do 
artigo 174.º do Código do Procedimento Administrativo, delibera retificar a deliberação 
Camarária de 21.12.2020 no que respeita ao valor da caução e:  
 
Onde se lê:  
“(…) para prestar caução no valor de 2.511,42 euros, correspondente a 5% do valor 
dos serviços a mais, nos termos do disposto nas peças do procedimento;(…)” 
 
Deve ler-se:  
“(…) para prestar caução no valor de 1.949,67 euros, correspondente a 5% do valor 
dos serviços a mais, nos termos do disposto nas peças do procedimento;(…)” 
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Mais delibera, nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos, 
aprovar a retificação da minuta do contrato a celebrar entre o Município da Marinha 
Grande e a SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A., atento o facto da 
entidade não se opor à manutenção da caução já prestada de 2.511,42 euros, apesar 
de valor superior ao necessário para a celebração do contrato, e por esse facto 
bastante para garantia do contrato a celebrar. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 
 

3. P.A. N.º 116/2020-AP/DGT – “Elaboração de projetos de arquitetura e 
especialidades para a nova piscina municipal”. Decisão de qualificação 

 
34 - Presente o processo de aquisição nº 116/2020 – AP/DGT, com o objeto “Elaboração de 
projetos de arquitetura e especialidades para a nova piscina municipal”, realizado de acordo 
com deliberação camarária de 23 de outubro de 2020, acompanhado de relatório final da 
fase de qualificação, datado de 13/1/2021, no qual o júri delibera propor a desqualificação do 
candidato n.º 01 – António Albuquerque Calvão Projetos de Arquitetura, Lda, por apresentar 
documentos destinados à qualificação que contêm referência indiciadora dos atributos da 
proposta e a qualificação dos restantes candidatos:  
 

02 - Urbisline, LDA.  
03 - Prospectiva - Projectos, Serviços E Estudos, S.A.  
04 - JA Arquitectos, LDA  
05 - TPF - Consultores De Engenharia E Arquitetura, S.A.  
06 - Vitor Hugo - Coordenação e Gestão de Projectos, SA  
07 - A400 - Projetistas e Consultores de Engenharia, Lda.  
08 - Barros & Silva Arquitectura LDA  
09 - Termoprojecto, Engenharia e Projectos, Lda.  
10 - EME Arquitectura, Lda  

 
Face ao exposto a Câmara Municipal, depois de analisado o processo de aquisição n.º 
116/2020-AP/DGT - “Elaboração de projetos de arquitetura e especialidades para a 
nova piscina municipal”, concordando com as conclusões do relatório final da fase de 
qualificação, delibera, nos termos dos artigos 186.º n.º 4 e 187.º, n.º 1, ambos do 
Código dos Contratos Públicos e de acordo com o artigo 33º, n.º 1, alínea f), 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 18º, n.º 1, alínea b) do 
Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, aprovar a proposta constante do relatório final da 
fase de qualificação e deliberar pela qualificação dos candidatos nos termos 
propostos no relatório do júri datado de 13/01/2021. 
 
Mais delibera notificar os candidatos da decisão de qualificação e do convite à 
apresentação de propostas, constante do anexo VI ao programa de procedimento, em 
conformidade com o disposto no artigo 189.º do CCP.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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FINANÇAS 

 
 

4. 1.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021 
 

Os Srs. Vereadores do MpM questionaram o seguinte: 
“O Orçamento da Câmara foi alterado em mais de 400.000,00€. 
Porque não se incluíram estas rubricas no orçamento? 
Esta modificação é a prova clara do desnorte deste executivo, com falta de planeamento, 
desvirtuando completamente o orçamento que foi aprovado em dezembro passado.   
 
Qual o custo do protocolo com a ARS (serviço de estomatologia oral) 
Alínea p)  

 

A Sr.ª Presidente solicitou a presença da Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, 
Dr.ª Sandra Paiva, para esclarecer estas questões. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que a pergunta feita à Sr.ª Presidente é muito 
específica e não deverá ser uma técnica a explicar uma aquisição que é política. 
 
A Dr.ª Sandra Paiva informou que no final do ano houve um procedimento para aquisição de 
tonners, o fornecedor não entregou tudo até final do ano e há uma parte que ficou para 2021. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho perguntou sobre as agendas, o que são, e disse 
lamentar que a Sr.ª Presidente não saiba o que mandou comprar. A oposição tem direito a 
perguntar e a ser esclarecida. 
 
A Dr.ª Sandra Paiva informou que eram agendas de 2021, requisitadas pelos trabalhadores 
da Câmara, e não foram incluídas no processo das canetas e material de secretaria, e para 
não estar a fracionar a despesa incluiu-se aqui a compra das agendas. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse não compreender que se adquiram agora as 
agendas quando elas são necessárias antes do início do ano. 
 
A Dr.ª Sandra Paiva informou que este valor é só para suprir a parte da despesa que não foi 
executada em 2020, o contrato está firmado e teve que se ajustar orçamentalmente o valor 
para esta parte da despesa no orçamento de 2021, e como não há dotação suficiente para 
esta despesa tem que se prever a verba. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu que esta é uma modificação de mais de 400 mil 
euros, quando o orçamento foi aprovado há cerca de um mês, pelo que considera isto uma 
desvirtuação do que foi aprovado, e não consegue perceber porque é que estes itens não 
foram incluídos logo no orçamento para 2021. 
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A Sr.ª Presidente disse que entende as observações do Sr. Vereador, mas quando o 
orçamento é aprovado, em dezembro, estão ainda a decorrer ações e só se consegue saber 
e conformar com o fecho do ano. Daí não concordar que haja uma desvirtuação. 
Em relação à saúde oral que refere, e bem, foi uma verba que esteve em orçamento e que 
se vai agora colocar para não se esperar pela inclusão do saldo de gerência. 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
35 - Presente proposta da 1.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
1.ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2021 no valor de 438.442,45 euros nos 
reforços e de 438.442,45 euros nas anulações. 
1.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipal para 2021 no valor de 118.582,14 euros 
nos reforços e de 229.334,00 euros nas anulações. 
1.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2021 no valor de 252.429,00 
euros nos reforços e de 252.429,00 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. 
 
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 1.ª 
Modificação ao Orçamento da Despesa de 2021, sob a forma de alteração, constituída 
pela 1.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipais para 2021 e 1.ª Alteração ao Plano 
Plurianual de Investimentos para 2021, nos termos da alínea d), do nº 1, do artigo 33.º, 
do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

5. Cumprimento do preceituado na alínea c) do n.º 2 do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, 
de 21 de fevereiro, na sua redação atual - Declaração de pagamentos e 
recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2020, nos termos do 
disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 15.º do mesmo diploma 

 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu que todos os anos pergunta o mesmo nesta 
altura, e o que quer saber é qual é o mecanismo interno, a orientação interna que há para a 
cobrança das dívidas. Há Câmaras que têm um serviço específico, como é aqui? 
 
A Sr.ª Presidente informou que as dívidas a cobrar através das Finanças são encaminhadas 
para lá, há também as dívidas cobradas através dos Tribunais, e pede sempre aos serviços 
para terem em atenção a prescrição, como é o caso das águas. 
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Informou ainda que cada serviço acompanha a cobrança das dívidas. 
Reconhece que houve realmente um aumento da dívida no IMI e no IUC, e também na água 
há um aumento significativo da dívida.  
Os impostos são das Finanças e depois vêm para a Câmara. 
Na parte das águas são os nossos serviços que vão acompanhando, e a partir do 3.º aviso é 
encaminhado para cobrança. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro fez o seguinte requerimento: 

• Qual o procedimento efetuado no caso da dívida dos cerca de 93.000€, a evolução 
do processo, com o envio dos 3 avisos referidos pela Sr.ª Presidente, e qual o ponto 
de situação da cobrança desta dívida, cujo valor não é muito usual? 

 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho fez o seguinte requerimento: 

• Quais as dívidas encaminhadas para o Tribunal, de que maneira e a que título? 
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“Voltámos a reiterar questões já expressas em anos anteriores, designadamente: 

• Qual o mecanismo de cobrança da dívida adotado pelo Município, se é que há algum 
mecanismo de cobrança;  

• Houve um aumento da dívida, sendo que há rubricas muito críticas; 

• A divida da água ascende a 536.000,00 €, sendo que há rubricas com valores 
elevados. Requeremos os processos das águas com dívidas significativas, incluindo 
o processo detalhado da rubrica de 2020 com valor de 97.033,00€ e subscrevemos o 
requerimento da colega Vereadora quanto à indicação dos processos que foram 
para cobrança no Tribunal. 

• Dos 3,7 M€ de divida pretendemos saber que valor tem condições de ser recebido, 
dado que há rubricas de divida de empresas já insolvente.” 

 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira fez o seguinte requerimento: 

• A dívida de água de 2020 é de 97.033,93€. Gostaria de ver a descrição desta dívida, 
porque é um valor muito alto. 

• Há uma dívida de 54.628€, que vem de 2012, do Parque de Campismo, e que vem 
para 2020. Que dívida é esta? 

• Dívida de 2014, de uma fatura de 445.998€. O que é? 

• Indemnização de 2011, no valor de 161.257,70€. Que indemnização é esta? 
 
A Sr.ª Presidente pediu à Dr.ª Sandra Paiva para responder às questões levantadas pelo Sr. 
Vereador, caso tenha uma informação mais precisa. 
 
A Dr.ª Sandra Paiva referiu que, tirando as águas, tem uma lista com a identificação dos 
devedores e a que se refere a dívida. Esta listagem é nominativa, embora a que foi remetida 
aos Srs. Vereadores tenha sido na forma legal, mas existe essa listagem nominativa e pode 
enviá-la. 
Para as águas terá que se pedir a colaboração do serviço. 
Deu ainda informação específica sobre algumas dívidas, no entanto referiu que vai analisar e 
preparar a informação, tal como a Sr.ª Presidente já referiu. 
Por último chamou a atenção para o facto de não se poder retirar dívida da autarquia sem o 
respetivo ato administrativo. 
 
A Sr.ª Presidente referiu que os Srs. Vereadores irão receber toda a informação referente às 
questões levantadas, que desde já pede à Dr.ª Sandra Paiva para preparar. 
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Seguidamente colocou a votação a seguinte proposta: 

 
36 - Presente informação de 22 de janeiro de 2021 da Divisão Administrativa e Financeira, a 
informar que nos termos do preceituado na alínea c) do n.º 2 do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, 
de 21 de fevereiro, na sua redação atual, deve ser apresentada à Câmara Municipal e à 
Assembleia Municipal, até 31.01.2021, declaração dos pagamentos e recebimentos em 
atraso existentes a 31 de dezembro de 2020, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do 
art.º 15.º do mesmo diploma. 
 
Para cumprimento do enunciado na legislação supra, apresenta-se em anexo, declarações 
emitidas pela Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, Cidália Maria de Oliveira 
Rosa Ferreira, a declarar todos os pagamentos e recebimentos em atraso existentes à data 
de 31.12.2020. 
 
A Câmara Municipal, após análise da documentação anexa, delibera tomar 
conhecimento das declarações de pagamentos e recebimentos em atraso existentes à 
data de 31 de dezembro de 2020. 
 
Mais delibera submetê-los à apreciação da Assembleia Municipal, para cumprimento 
do preceituado na alínea c), do n.º 2, do artigo n.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 
fevereiro, na sua redação atual e em cumprimento do disposto na alínea ccc) do n.º 1 
do art.º 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo I à Lei nº 
75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 
 

 
6. Cumprimento do preceituado na alínea c) do n.º 2 do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, 

de 21 de fevereiro, na sua redação atual - Declaração de compromissos 
plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2020, nos termos do disposto na 
alínea a) do n.º 1 do art.º 15.º do mesmo diploma 

 
 
37 - Presente informação de 22 de janeiro de 2021 da Divisão Administrativa e Financeira, a 
informar que nos termos do preceituado na alínea c) do n.º 2 do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, 
de 21 de fevereiro, na sua redação atual, deve ser apresentada à Câmara Municipal e à 
Assembleia Municipal, até 31.01.2021, declaração dos compromissos plurianuais existentes 
a 31 de dezembro de 2020, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 15.º do 
mesmo diploma. 
 
Para cumprimento do enunciado na legislação supra, apresenta-se em anexo, declaração 
emitida pela Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, Cidália Maria de Oliveira 
Rosa Ferreira, a declarar que os compromissos plurianuais existentes à data de 31.12.2020 
se encontram devidamente registados na Base de Dados do Município da Marinha Grande, 
aplicação de Contabilidade, pelos montantes que constam do quadro seguinte. 
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Ano Montante 

2021 16.002.168,26 € 

2022 8.607.298,59 € 

2023 8.293.046,76 € 

2024 2.530.000,00 € 

2025 2.530.000,00 € 

Seguintes 41.815.911,36 € 

TOTAL 79.778.424,97 € 

 
A Câmara Municipal, após análise da documentação anexa, delibera tomar 
conhecimento da declaração de compromissos plurianuais existentes à data de 31 de 
dezembro de 2020 e mapa anexo. 
 
Mais delibera submetê-los à apreciação da Assembleia Municipal, para cumprimento 
do preceituado na alínea c), do n.º 2, do artigo n.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 
fevereiro, na sua redação atual e em cumprimento do disposto na alínea ccc) do n.º 1 
do art.º 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo I à Lei nº 
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 
 
 

7. “CICLOVIA ENTRE A ZONA INDUSTRIAL E A ER 242-2 - TROÇO 4 CICLOVIA 
DO ACEIRO - CP N.º 29/2020” – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS. 

 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira questionou o seguinte: 
“Qual a razão para a suspensão dos trabalhos? 
Como é possível ter realizado um projeto, adjudicado a obra, sem nunca se terem deslocado 
ao local da obra e perceber que: 

a) o traçado da ciclovia coincide com o (único) caminho de acesso às diversas 
propriedades confinantes com o aceiro, eliminando-o. 
b) os moradores para acederem às suas propriedades têm de transpor a estrutura 
em madeira da ciclovia.  

É inacreditável esta descoordenação, demonstrando a falta de organização e planeamento 
das obras. Para alem dos custos que iremos ter com a alteração ao projeto, a obra foi 
suspensa, sem ter iniciado, e com isto o correspondente atraso, neste momento prevê-se 
mais de 3 meses.” 

 
A Sr.ª Presidente referiu que quando se aprova aqui o projeto considera-se que está 
correto, e neste caso foi ao local, onde estava prevista a entrada para as propriedades. 
Quando a obra começou os técnicos da Câmara alertaram para as distâncias nas entradas  
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e por isso considerou-se necessário fazer alterações ao projeto e suspender a parte da 
execução da obra, o que também lamenta, mas foi necessário fazê-lo. Daí vir aqui hoje esta 
suspensão dos trabalhos. 
 
Seguidamente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
38 - Presente informação da DQV, com a ref.ª LS_04/2021, de 19 de janeiro, que se dá por 
integralmente reproduzida, propondo a suspensão da obra de “CICLOVIA ENTRE A ZONA 
INDUSTRIAL E A ER 242-2 - TROÇO 4 CICLOVIA DO ACEIRO”, sustentada na 
necessidade de introduzir alterações ao projeto de execução. 

 
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 artigo 
365º, alínea b), do Código dos Contratos Públicos, no âmbito da empreitada de 
“CICLOVIA ENTRE A ZONA INDUSTRIAL E A ER 242-2 - TROÇO 4 CICLOVIA DO 
ACEIRO”, em que é cocontratante a firma “TOSCCA - EQUIPAMENTOS EM MADEIRA, 
L.DA”, delibera suspender a obra, por um período estimado de 92 dias, com efeitos a 
partir de 3 de novembro de 2021, devido à “necessidade de estudar alterações a 
introduzir ao projeto”. 

 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 

 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

 
 

8. OFERTA DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA OS ALUNOS CARENCIADOS DO ENSINO 

PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DOS ESCALÕES A E B. PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS 

ATIVIDADES LETIVAS E NÃO LETIVAS 

 
Presente a seguinte proposta: 
 
Presente informação n.º 131 de 22 de janeiro, dando conta da proposta de oferta de 
refeições escolares para os alunos carenciados do ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino 
básico, dos escalões 
A e B. 
 
Considerando a emergência que se vive neste momento em Portugal conforme Decreto do 
Presidente da República n.º 3-B/2021, de 19 de janeiro; 
 
Considerando que por Decreto n.º 3-C/2021, de 22 de janeiro foram suspensas as atividades 
letivas e não letivas, implicando por isso o encerramento de todas as escolas, obrigando a 
uma reorganização familiar, reforçada pelo apelo generalizado ao isolamento social; 
 
Considerando que estas medidas de contenção, embora visem a segurança e o bem-estar 
das populações, originam uma redução dos rendimentos das famílias, agravadas pela 
incerteza económica causada pela pandemia COVID-19; 
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Considerando a necessidade de implementar medidas que atenuem este momento de crise 
social e económica; 
 
Considerando que nos termos do n.º 3 do n.º 1 do artigo 31.º-A, publicado pelo Decreto n.º 3- 
C/2021, de 22 de janeiro, em aditamento ao Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro, devem 
ser adotados as medidas necessárias para a prestação de apoios alimentares a alunos 
beneficiários dos escalões A e B da ação social escolar. 
 
Considerando que o município da Marinha Grande possui um total de 375 alunos 
carenciados, escalões A (205 alunos) e B (170 alunos), no ensino pré-escolar e 1.º ciclo, 
pertencentes aos Agrupamentos de Escolas Marinha Grande Nascente, Marinha Grande 
Poente e Vieira de Leiria, distribuídos da seguinte forma: 
 

Quadro 1 – Distribuição de alunos de ASE por Agrupamento 

  Poente Nascente Vieira de Leiria 

TOTAIS 
ALUNOS 

ALUNOS 
A 

ALUNOS 
B 

ALUNOS 
A 

ALUNOS 
B 

ALUNOS 
A 

ALUNOS 
B 

PRÉ-
ESCOLAR 30 37 18 29 2 10 

1º CEB 76 32 64 49 15 13 

TOTAL 106 69 82 78 17 23 

 

Considerando que neste momento de crise social e económica esta medida deve ser 
alargada aos alunos do escalão B da Ação Social Escolar, de acordo com a estimativa de 
alunos em todos os escalões da ASE. 

Quadro 2 – Total de alunos por de ASE, Escalão A e B 

 TOTAL 

ESCALÃO A 205 

ESCALÃO B 170 

TOTAL 375 

 

Considerando que os municípios possuem atribuições no domínio da educação conforme 
disposto na alínea d) n.º 2 do artigo 23.º do Regime Jurídico da Autarquias Locais, aprovado 
em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual. 
 
Considerando por último, que na reunião de câmara de 27 de março de 2020, perante um 
cenário semelhante, a câmara municipal deliberou a isenção do pagamento das refeições 
dos alunos de escalão A e B, aquando da suspensão das atividades letivas no ano letivo de 
2019/2020.  
 
A Câmara Municipal, no uso das competências previstas na alínea hh) n.º 1 do artigo 
33.º do Regime Jurídico da Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na redação atual, delibera garantir gratuitamente a alimentação no 
período de almoço, em regime de serviço takeaway, aos alunos carenciados do ensino 
pré-escolar e 1.º ciclo, pertencentes aos escalões A e B da ação social escolar,  
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enquanto durar o período de suspensão das atividades letivas e não letivas, ou caso 
venha a ser adotado, o ensino à distância em regime não presencial, para estes níveis 
de ensino. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra fez o enquadramento da proposta referindo que: 

• Se trata da isenção do pagamento aos alunos do escalão A e B; 

• Foi ativada a linha MG Solidária, para ter a noção das refeições a entregar, porque 
os pais requisitam as refeições; 

• Também foi ativada a entrega às famílias que não podem ir buscar aos locais 
determinados (escola da Embra, Francisco Veríssimo e Vieira). 

 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro levantou a questão da falta de enquadramento legal. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho referiu que aquilo que vem proposto é uma isenção, 
sem enquadramento. O que se fez o ano passado tinha um enquadramento, que terminou 
em dezembro/2020. 
Disse também que quer deixar claro que a CDU quer a isenção, mas quer as coisas bem 
feitas e com os respetivos enquadramentos legais. A Sr.ª Chefe da Divisão Jurídica com 
certeza que sabe e talvez possa entrar na reunião. Pede que se esclareça esta questão, pois 
quer muito dar esta isenção. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra disse que pediu ao Dr. Pedro Jerónimo para entrar na 
reunião, porque o processo foi preparado com ele, no âmbito da ação social escolar. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que não há dúvida no enquadramento na ação 
social escolar da competência da Câmara. A dúvida está na parte dos alunos do escalão B 
que compete aos pais pagarem. Aqui é que falta clarificar juridicamente, porque não há um 
regulamento para se poder fazer a isenção. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que concorda com este raciocínio da Sr.ª 
Vereadora Ana, é assim que analisa também este assunto. 
A parte da ação social escolar está esclarecida, e por isso entende que não é necessária a 
presença do Dr. Pedro para esclarecer. A sua área está informada, falta agora a parte 
jurídica para esta isenção. 
Como se irá ter esta situação mais vezes, sugeriu que se altere o regulamento para permitir 
esta isenção. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra informou que já pediu a presença da Chefe da Divisão 
Jurídica, mas enquanto isso não acontece pediu a entrada na reunião do Dr. Pedro 
Jerónimo, Chefe da Divisão de Desenvolvimento e Cidadania. 
 
O Dr. Pedro Jerónimo referiu, relativamente às intervenções das Sr.ªs Vereadoras Ana 
Alves Monteiro e Alexandra Dengucho, que percebeu que a questão está no escalão B. 
A medida de agora não é diferente da medida de março/2020, em que se deliberou isentar o 
escalão B, dentro do período de confinamento. 
Agora há uma interrupção letiva, e considerando que se voltou a ter uma situação 
semelhante, entendeu-se que a medida também teria enquadramento na ação social escolar. 
Este foi o seu entendimento e daí ter feito o enquadramento desta forma, na competência da 
Câmara na área da ação social escolar. 
O regulamento não acomoda qualquer medida de isenção, na forma como está construído. 
No seu entendimento fez este enquadramento, embora a área jurídica não seja a sua área 
de formação. 
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Nesta altura a Sr.ª Vereadora Célia Guerra chamou à reunião a Chefe da Divisão Jurídica 
e de Apoio, Dr.ª Ana Sousa. 
 
A Dr.ª Ana Sousa disse que não apreciou a matéria e por isso terá que a estudar melhor. 
Mas esclareceu que tendo havido prorrogação da lei de abril/2020 até junho e outros 
diplomas até dezembro/2021, poderá haver aqui cobertura legal para esta situação, mas 
como já disse terá que analisar melhor o assunto. 
 
A Sr.ª Presidente referiu que a reunião tem que continuar com a apresentação dos trabalhos 
da revisão do PDM, pelo que sugeriu que a Dr.ª Ana Sousa vá analisar o assunto enquanto a 
reunião prossegue. 
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
CONTRATAÇÃO PÚBLICA 
 
 

9. Instalação do Balcão Único de Atendimento do IRN I.P. - Marinha Grande - 
Concurso público n.º 11/2020. Aprovação de trabalhos complementares e de 
trabalhos a menos 
 

 
39 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presentes informações com referências MO/40/2020, de 21 de dezembro; IM/15/2020, de 23 
de dezembro; JJ_30/2020, de 23 de dezembro; IM/02/2021, de 13 de janeiro e ofício do IRN, 
com Refª 1010/CRCPComAut/IN2, de 11/12/2020, que se dão por integralmente 
reproduzidos, relativos à empreitada de “Instalação do Balcão Único de Atendimento do IRN 
I.P. - Marinha Grande” adjudicada à empresa António Saraiva & Filhos, Ld.ª, na qual se 
propõe: 
 
- Trabalhos complementares de natureza não prevista a preços acordados, no valor de 
11.146,09 € (onze mil, cento e quarenta e seis euros e nove cêntimos), aos quais acresce o 
IVA à taxa legal em vigor;  
- Trabalhos complementares de natureza não prevista a preços contratuais, no valor de 
3.270,70 € (três mi, duzentos e setenta euros e setenta cêntimos), aos quais acresce o IVA à 
taxa legal em vigor; 
- Trabalhos a menos, no valor de 18.768,45 € (dezoito mil, setecentos e sessenta e oito 
euros e quarenta e cinco cêntimos), aos quais acresce o IVA à taxa legal em vigor; 
- A fixação do prazo de execução em vinte e sete dias que determina a prorrogação do prazo 
de execução da empreitada pelo mesmo período. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação atual, e dos artigos 
370.º, nºs 1 e 2, 373.º, 374.º, 378.º, n.º 3 e 379.º, n.º 1, todos do Código dos Contratos 
Públicos, no âmbito do contrato de empreitada de “Instalação do Balcão Único de 
Atendimento do IRN I.P. - Marinha Grande”, em que é cocontratante a empresa António 
Saraiva & Filhos, Ld.ª, delibera aprovar:  
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a) trabalhos complementares de natureza não prevista a preços acordados, no valor 

de 11.146,09 € (onze mil, cento e quarenta e seis euros e nove cêntimos), aos quais 
acresce o IVA à taxa legal em vigor; 

b) trabalhos complementares de natureza não prevista a preços contratuais, no valor 
de 3.270,70 € (três mi, duzentos e setenta euros e setenta cêntimos), aos quais 
acresce o IVA à taxa legal em vigor; 

c) trabalhos a menos, no valor de 18.768,45 € (dezoito mil, setecentos e sessenta e 
oito euros e quarenta e cinco cêntimos), aos quais acresce o IVA à taxa legal em 
vigor 

d) a fixação do prazo de execução em vinte e sete dias que determina a prorrogação 
do prazo de execução da empreitada pelo mesmo período; 

e) a minuta de contrato adicional a celebrar, em anexo. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

10. REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO AZUL- S. PEDRO DE MOEL- Concurso público 
n. º 18/2020. Aprovação de trabalhos complementares 

 
 
40 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente informação com referência MO/34/2020 de 18 de dezembro de 2020, que se dá por 
integralmente reproduzida, relativa à empreitada de “Requalificação do Centro Azul- S. Pedro 
de Moel” adjudicada à empresa Valeixa - Construção Civil, Lda, SA, na qual se propõe: 
 
- a aprovação de trabalhos complementares de circunstâncias não previstas, a preço 
contratual, no valor de 280,00 € (duzentos e oitenta euros), acrescidos de IVA à taxa legal; 
- a aprovação de trabalhos complementares de circunstâncias não previstas, a preços 
acordados, no valor de 4.545,00€ (quatro mil e quinhentos e quarenta e cinco euros), 
acrescidos de IVA à taxa legal; 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, e dos artigos 370.º nº 2 e nº 4, 373.º, 
374.º e 378.º, todos do Código dos Contratos Públicos, no âmbito do contrato de 
empreitada de “Requalificação do Centro Azul- S. Pedro de Moel”, delibera aprovar:  
 
a) trabalhos complementares de circunstâncias não previstas, a preço contratual, no 

valor de 280,00 € (duzentos e oitenta euros), acrescidos de IVA à taxa legal; 
b) trabalhos complementares de circunstâncias não previstas, a preços acordados, 

no valor de 4.545,00€ (quatro mil e quinhentos e quarenta e cinco euros), 
acrescidos de IVA à taxa legal; 

c) a fixação do prazo de execução em vinte dias que determina a prorrogação do 
 prazo de execução da empreitada pelo mesmo período; 

d) aprovar a minuta de contrato adicional a celebrar, em anexo. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 



 

Página 18 de 23 

Reunião extraordinária da 
Câmara Municipal da Marinha 
Grande realizada no dia 
27/01/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. REQUALIFICAÇÃO ARQUITECTONICA E ENERGÉTICA DO EDIFICIO DA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL- Concurso público n. º 10/2020. Aprovação de 
trabalhos complementares 

 
 
41 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente informação com referência MF-02-2021 de 11 de janeiro de 2021, que se dá por 
integralmente reproduzida, relativa à empreitada de “Requalificação Arquitetónica e 
Energética do Edifício da Biblioteca Municipal” adjudicada à empresa SUNEVER- 
ENGENHARIA, LDA, na qual se propõe: 
 
- a aprovação de trabalhos complementares resultantes de circunstâncias não previstas, a 
preços acordados, no valor de 20.396,28€ (vinte mil trezentos e noventa e seis euros e vinte 
e oito cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal; 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e dos artigos 370.º nº2, 373.º, 374.º e 
378.º, todos do Código dos Contratos Públicos, no âmbito do contrato de empreitada 
de “Requalificação Arquitetónica e Energética do Edifício da Biblioteca Municipal”, 
delibera aprovar:  
 

a) trabalhos complementares resultantes de circunstâncias não previstas, a 
preços acordados, no valor de 20.396,28€ (vinte mil trezentos e noventa e seis 
euros e vinte e oito cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal; 

b) a fixação do prazo de execução em sessenta dias que determina a prorrogação 
do prazo de execução da empreitada pelo mesmo período; 

c) aprovar a minuta de contrato adicional a celebrar, em anexo. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
APOIO JURÍDICO 
 
 

12. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL OBJETIVA – DANOS 
CAUSADOS EM ESTACIONAMENTO DA LIBBEY PORTUGAL – CRISAL, S.A.  - 
RAÍZES DE ÁRVORES NO ESPAÇO PÚBLICO DA ZIMG – APRECIAÇÃO DE 
ALEGAÇÕES – DECISÃO FINAL 
 
 

42 - Presente requerimento apresentado por e-mail em 21-01-2019, com registo E/976/2019 
e reiterado pelo requerimento com registo E/5095/2019, de 08-05-2019, pela Libbey Portugal 
-  Crisal, S.A., titular do NIPC 505210150, com sede na Rua de Portugal, Lote 1, Zona 
Industrial da Marinha Grande, no qual expõe e comprova os danos existentes no pavimento 
do seu parque de estacionamento, causados pelas raízes das árvores que se encontram 
localizadas nos espaços públicos confinantes e requer do Município soluções para resolver o 
problema, pelos constrangimentos e impactos negativos que causa aos seus clientes. 
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Presente informação da DQV-Divisão de Qualidade de Vida CR.28/2019, de 15-10-2019, que 
apreciou o pedido, confirmou os danos e apresentou propostas de solução para o problema. 
 
Presente orçamento da O.G.B. – Obras Gerais de Betão, S.A., apresentado pela requerente, 
para reparação das deficiências identificadas, no valor total de 23.431,50€. 
 
Presente parecer jurídico datado de 19-02-2020, no qual se apreciaram os factos e a 
informação técnica da DQV, e se concluiu estarem preenchidos todos os requisitos da 
responsabilidade civil extracontratual por facto lícito (objetiva), que constitui o Município na 
obrigação de indemnizar a lesada pelos danos materiais verificados e comprovados, nos 
termos do previsto nos artigos 1.º, nºs. 1 e 2 e 11.º, da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro. 
 
Presente informação da DGT-Divisão de Gestão do Território RV/09/2020, de 30-03-2020, 
que analisou o orçamento apresentado pela empresa e elaborou e contrapropôs uma 
estimativa de custos de realização dos trabalhos necessários e adequados à reposição do 
pavimento, que estimou em 14.736,00€. 
 
Presente deliberação desta Câmara Municipal tomada em reunião de 13-07-2020, que 
determinou a realização de audiência prévia da interessada, quanto à proposta de assunção, 
pelo Município, do pagamento dos trabalhos de reabilitação do pavimento do seu parque de 
estacionamento, nos termos e limites fixados e estimados na informação técnica da DGT, 
RV/09/2020, de 30-03-2020, no montante total de 14.736,00€ 
 
Presente notificação da deliberação camarária, feita à interessada, por ofício n.º 
S/1185/2020, de 24-07-2020, que a mesma recebeu em 29-07-2020. 
 
Presentes alegações tempestivas da interessada, enviadas via e-mail de 06-08-2020, nas 
quais contesta o projeto de decisão quanto ao valor da proposta de indemnização, pugnando 
pela fixação da mesma no valor total do orçamento por si apresentado. 
 
Presente informação técnica da DGT RV/28/2020, de 15-12-2020, que reanalisou o pedido 
da requerente e efetuou a correção da estimativa de custos anterior, passando a mesma 
para 15.661,00€. 
 
Presente informação jurídica I/21/2021, de 05-01/2021, que apreciou as alegações, as 
informações técnicas produzidas e conclui que “…não se vislumbra nem foi produzida no 
processo prova da existência de quaisquer razões objetivas ou fatores concretos que 
permitam fundamentar a fixação da indemnização no valor pretendido pela requerente, em 
detrimento da estimativa de custos da obra efetuada pelos serviços técnicos municipais, com 
base nas suas experiências de obras similares adjudicadas pela Câmara Municipal. 
 
E assim e na medida em que o Município, através dos seus serviços técnicos, identificou e 
quantificou os trabalhos tecnicamente adequados e necessários à reparação dos danos 
causados no pavimento do parque de estacionamento da requerente, computando-os no 
valor global, estimado, a preços atuais de mercado, em 15.661,00€, afigura-se-nos aceitável 
e equilibrado, que a Câmara Municipal fixe o valor da indemnização a pagar à requerente, no 
montante de 15.661,00€, a que acresce o IVA à taxa legal aplicável, independentemente do 
valor do (único) orçamento apresentado, elaborado pela empresa escolhida e/ou preferida 
pela requerente, para executar essa mesma reparação.”. 
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A Câmara Municipal apreciou todos os documentos e concordando, na íntegra, com 
os fundamentos de facto e de direito constantes do parecer I/21/2021, que aqui se dá 
por integralmente reproduzido e fixa anexo à ata delibera, nos termos e ao abrigo do 
previsto nos artigos 1.º, n.ºs. 1 e 2 e 11.º, da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, que 
aprovou o Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais 
Entidades Públicas, na sua versão mais recente, fixar a indemnização à requerente, 
pelos danos causados no pavimento do seu parque de estacionamento, pelas raízes 
dos plátanos existentes no espaço público confinante com o mesmo, no valor de 
15.661,00€ (quinze mil, seiscentos e sessenta e um euros), acrescido de IVA à taxa 
legal.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 
 

13. Apresentação - Ponto de situação dos trabalhos da Revisão do PDM 

 
A Sr.ª Presidente pediu ao Sr. Vereador Carlos Caetano para fazer a apresentação do 
ponto. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano informou que estarão presentes na reunião a Dr.ª Inês 
Marrazes e a Eng.ª Sandra Saraiva, da Divisão de Gestão do Território, e a Dr.ª Fernanda 
Quinta e o Dr. Pedro Silva, da empresa “Lugar do Plano, Ld.ª”. 
 
A Sr.ª Presidente agradeceu a presença de todos e deu a palavra à empresa.  
 
O Dr. Pedro Silva agradeceu as palavras e referiu que vai fazer uma apresentação em 
PowerPoint dos conteúdos do PDM e expor as suas preocupações. 
 
Terminada a apresentação, o Dr. Pedro Silva agradeceu aos técnicos da CMMG e ao Sr. 
Vereador, e ficou à disposição para prestar os esclarecimentos que os Srs. Vereadores 
entenderem por bem. 
 
A Sr.ª Presidente também agradeceu a apresentação e aos trabalhadores da autarquia, e 
pôs o assunto à discussão. 
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“Registámos com boa nota a apresentação do ponto de situação dos trabalhos do PDM pela 
Empresa Lugar do Plano Gestão do Território, Lda., em particular pelo Dr. Pedro Silva e a 
Dr.ª Fernanda Quinta. 
 
Depois da apresentação lamentámos o facto de ao longo do processo não nos ter sido dado 
a conhecer absolutamente nada sobre o mesmo. 
 
Da exposição realizada, questionámos quando nos serão facultados os documentos 
correspondentes à Fase 2 do PDM designadamente: 
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― Proposta de Ordenamento;  
― Proposta de Servidões e outras Restrições de Utilidade;  
― Proposta de Regulamento;  
― Avaliação Ambiental Estratégica; 
― Relatório das Propostas para os Aglomerados Urbanos;  
― Ruído; 
 – Proposta Zonas Mistas e Sensíveis; 
― Proposta de Exclusão da REN; 
 ― Proposta de Desafetação da RAN;  
― Peças Complementares. 

 
Atentos ao facto de nos ter sido dito que era importante a nossa opinião e a definição da 
estratégia, também levantámos a questão do seguinte: que sentido faz esta metodologia?  
 
Isto é, se, por força da maioria neste órgão, os vereadores da posição quiserem alterar a 
estratégia e alterar propostas, dando-se como exemplo o que está definido para as zonas 
industrial com o qual não concordamos inteiramente, o que acontece? O processo vai-se 
atrasar o que não faz qualquer sentido.    
 
Por outro lado, pedem-nos opinião quanto a matérias que já seguiram para apreciação de 
entidades externas. E se nós não concordarmos com essas propostas? 
 
Tudo isto está subvertido. Primeiro devíamos ter sido ouvidos na definição da estratégia e 
das principais opções. O que não aconteceu. 
 
Pela informação transmitida apenas temos realizada a Fase 1, faltando várias fases até o 
terminus. Quando ficará disponível para a discussão publica e qual o prazo previsto para que 
a revisão do PDM esteja aprovada.” 
 
 
A Dr.ª Fernanda Quinta esclareceu as questões referentes à tramitação da proposta de 
revisão do PDM, no que se refere à recolha de contributos e aos prazos. 
 
O Dr. Pedro Silva referiu que todas as propostas poderão ser acomodadas, depois de 
estudadas e aprovadas pela Câmara. À empresa compete acomodar as propostas 
aprovadas pela Câmara, porque a proposta é sempre aprovada pela Câmara Municipal e 
depois pela Assembleia Municipal. A todo o momento podem sempre ser acolhidas, até se 
chegar à proposta final. O documento está sempre em aberto. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano disse que quer deixar claro que não houve qualquer 
proposta feita a entidades externas que competisse à Câmara. Não aconteceu nem irá 
acontecer. 
Quanto à informação, garantiu que irá fazer chegar toda a informação disponível, para os 
Srs. Vereadores poderem analisar e dar opinião. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho falou em nome das Vereadoras da CDU, dizendo 
que agradecem a apresentação e o trabalho feito, e referiu que a falta deste instrumento está 
a atrofiar o desenvolvimento do concelho, a todos os níveis. 
Agradeceu à empresa e disse que esta documentação, com esta dimensão, carece de 
análise pela força política que representam, e por isso agradece o seu envio, para poderem 
começar a trabalhar. 
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A Sr.ª Presidente agradeceu o trabalho e a participação do Dr. Pedro Silva e da Dr.ª 
Fernanda Quinta, que foi bastante esclarecedora.  
Referiu que o Sr. Vereador irá enviar a documentação para todos e espera que se venham a 
reunir brevemente para levar por diante este trabalho e para rapidamente o poder concluir. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano agradeceu uma vez mais à empresa e dispensou a sua 
presença na reunião.  
 
 

 
 
 
 
8. OFERTA DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA OS ALUNOS CARENCIADOS DO 

ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DOS ESCALÕES A E B. PERÍODO DE 
SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LETIVAS E NÃO LETIVAS 

 
Encontrando-se este ponto suspenso, a Sr.ª Presidente deu a palavra à Sr.ª Vereadora 
Célia Guerra, para informar se já tem o parecer jurídico, e se não tiver então retira-se o ponto 
e agenda-se para a reunião de segunda-feira. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra disse que as refeições para o escalão A já estão previstas, e 
por isso entende que se deve retirar o ponto, fazer o parecer jurídico, no qual a Dr.ª Ana 
Sousa já está a trabalhar, e agendar para a reunião de segunda-feira. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho lembrou que toda a documentação tem que 
acompanhar a agenda, tal como está previsto no Regimento. 
 
A Sr.ª Presidente retirou então o ponto e informou que será agendado para a reunião 
ordinária da próxima segunda-feira, dia 01/02/2021.  
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro fez o seguinte comentário: 
“Na apreciação do ponto referi que a proposta nada mais é do que cumprir a obrigação 
daquilo que está previsto no n.º 3 do n.º 1 do artigo 31.º-A do Decreto n.º 3-C/2021, de 22 de 
janeiro, pelo que sou da opinião de que a aprovação da realização das refeições deve ser 
imediata e até automática. 
Os alunos com escalão A têm direito à gratuitidade das refeições. Quanto à isenção dos 
alunos com escalão B a mesma tem que vir fundamentada legalmente para que seja 
concedida. Quisemos votar o ponto quanto à realização das refeições ficando apenas 
pendente a junção ao processo de parecer jurídico que fundamenta a isenção quanto ao 
escalão B. 
Por opção exclusiva da Presidente, o ponto foi retirado, erradamente, deveria ter ficado 
determinado que seria reagendado.”  
 

 
 

 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 12:35 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. 

 
 
 
 
 


