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Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro 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. 
 
A Sr.ª Presidente abriu a reunião pelas 16:30 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

A Sr.ª Vereadora Célia Cristina Letra Faustino Guerra não esteve presente por motivos 
familiares urgentes, pelo que foi justificada a sua falta. 
 

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. 2.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021 – 1.ª Revisão. 

2. Pedido de autorização prévia da Assembleia Municipal para a assunção de 
compromissos plurianuais nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º 
da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual – 1.ª Revisão aos 
Instrumentos Previsionais de 2021.  

 
APROVISIONAMENTO 

3. P.A. N.º 7/2021-AP/DQV – “Prestação de serviços de recolha e transporte de 
resíduos sólidos urbanos produzidos no Concelho da Marinha Grande”. Abertura de 
procedimento de contratação pública.  

 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

4. Cedência, em regime de comodato, da edificação sita no n.º 4 da Travessa Padre 
Franklin – Freguesia da Moita. 
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ORDEM DO DIA 
 

 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
 
 

1. 2.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021 – 1.ª Revisão. 

 
As Sr.ªs Vereadoras da CDU, Lara Lino e Alexandra Dengucho colocaram questões 
concretas sobre diversas rubricas, designadamente sobre a anulação de verba da Semana 
da Educação, verba para despesas com as coletividades, reforço para aquisição de edifício, 
reabilitação do Arquivo Municipal, reforço para entidades da cultura, reforço para 
infraestruturas de entidades desportivas, Museu da Floresta e verba para o mercado da 
cidade. 
Salientaram a falta de verba para a fase 4 do saneamento das Trutas. 
 
A Sr.ª Presidente respondeu o seguinte: 

• Projeto mercado da cidade – foi falado pelos Srs. Vereadores da CDU e do MpM, no 
sentido de o projeto ser noutro lado, e daí a colocação de verba; 

• Museu da Floresta – verba para fazer o estudo e os procedimentos. O Governo 
comprometeu-se com uma verba de 350.000€, ainda não está bem acertada, mas 
vai ser feito um protocolo; 

• Verbas para infraestruturas das coletividades – entraram pedidos para 
comparticipação em algumas obras e as verbas aí colocadas são para esses 
pedidos, depois de analisados; 

• Fase 4 do saneamento das Trutas – ainda não está previsto e por isso pede ao Sr. 
Vereador que depois esclareça. 

• Arquivo – precisa de obras há algum tempo, tem infiltrações, e a verba é para essa 
remodelação. Saíram de lá os Recursos Humanos, que estão provisoriamente nos 
serviços educativos do Museu. 

• Fábrica Morais Matias – está a ser posta à venda, tem um forno que é único, não só 
na Europa mas também a nível mundial, e pretende-se preservar a história e o 
património histórico da cidade, daí a aquisição. A verba é para aquisição da parte do 
prédio destinada à preservação e requalificação do forno. 
Ficou decidido entre todos em fazer uma visita ao local, a agendar. 
 

• Saneamento das Trutas - o Sr. Vereador Carlos Caetano informou que falta a fase 
3, que está no Orçamento. A fase 4, cujo projeto está em fase final, ainda precisa de 
muitas cedências, pareceres da APA e REN, e por isso dificilmente se poderá lançar 
esta obra dentro do período em que se podem lançar obras, daí não se ter 
considerado. Avança a fase 3. Se o processo andar mais depressa, e se se 
conseguir lançar a obra, então corrige-se. 

 
A Sr.ª Presidente solicitou a presença da Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, 
Dr.ª Sandra Paiva, que antes de esclarecer os valores das verbas indicadas pela Sr.ª 
Vereadora Lara Lino, informou que com a aprovação do Orçamento de Estado de 2020 
passou a ser possível incluir o saldo de gerência sem a aprovação da conta de gerência, 
logo que aprovados os fluxos de caixa. 
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A Sr.ª Presidente solicitou também a presença do Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
e Cidadania, Dr. Pedro Jerónimo, que esclareceu os valores destinados ao apoio às 
atividades anuais das associações com caráter cultural. 
Informou ainda que já existem 3 candidaturas para infraestruturas. 
 
Dadas as explicações solicitadas, as Sr.ªs Vereadoras da CDU disseram que se 
consideram esclarecidas. 
 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira questionou o seguinte: 
“- Sobre o ponto 88 – que obras estão incluídas nestes edifícios municipais. 
- Fala do patinódromo. Diz-se que já há projeto discutido com muita gente, mas nós aqui não 
sabemos de nada, anda em segredo, como diz o povo “… há uns que são sempre os últimos 
a saber”. 
 
Sobre a questão do ponto 88, o Sr. Vereador Carlos Caetano informou que se trata de 
diversas obras de edifícios municipais que necessitam de intervenção. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho quer saber, ainda sobre esta linha 88, porque leu 
uma notícia sobre instalação de serviços na Mortensen, o seguinte: 

→ Está aqui englobada essa eventual intervenção? 

→ Quais são os serviços a instalar? 

→ Se está prevista essa intervenção, algum do valor está nesta rubrica? E quanto em 
concreto? 

 
O Sr. Vereador Carlos Caetano informou que o espaço para onde eventualmente se 
poderão transferir trabalhadores dos estaleiros, que não têm condições, poderá ser aí, mas 
não é certo. Poderá ser uma boa opção, mas não sabe quanto custará, porque não há 
nenhum projeto. Não há valor porque ainda não se tomou a decisão. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que queria deixar o alerta, porque não lhe 
parece que seja a decisão correta quando está em causa um património num espaço nobre 
da cidade, e por isso deverá ser uma decisão unânime e consensual. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que quando perguntou queria saber o destino para 
esta verba, que é uma verba bicuda, não é certa, e por isso deve haver intenção de fazer 
obra concreta. 
Não perguntou se era para a Mortensen, mas queria que lhe dissessem, porque numa 
reunião disse que não concorda que se faça o que quer que seja naquele edifício, dado que 
a 30/12/2020 a Sr.ª Presidente assinou um ajuste direto para um projeto para a remodelação 
daquele espaço.  
Como não concorda, estava à espera que lhe dissessem que era isso, porque não deve ser 
decidido sem que haja um consenso, porque foi isso que foi assumido por todos, e até na 
Assembleia Municipal. 
Sente que não houve transparência neste assunto, porque é uma verba demasiado elevada 
para remodelações. Não é sério se este valor tem um cêntimo para aquela obra. Espera que 
não seja assim. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu que o princípio está subvertido, porque a Sr.ª 
Presidente avança para um projeto, para depois o trazer à Câmara. Só se for para ser 
chumbado! É isto que espera com este “modus operandi”? Já deve ter percebido que não é 
assim que se deve conduzir o processo. Honestamente, julga que já se devia estar noutro 
modelo de funcionamento. 
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O Sr. Vereador Aurélio Ferreira questionou sobre o projeto do patinódromo. 
 
A Sr.ª Presidente deu a palavra ao Sr. Vereador Carlos Caetano, que disse que nada 
melhor do que ver o projeto.  
Informou que o patinódromo é uma área com as dimensões regulamentares, e engloba a 
recuperação do relvado natural n.º 2 e arranjos envolventes à zona a instalar o patinódromo. 
Concorda que o Vereador, e todos os restantes, já deveriam ter visto o projeto, mas agora 
tem que se andar para a frente e mostrar o projeto. Assume isso aqui com todos. 
 
Esclarecidas todas as questões colocadas, a Sr.ª Presidente colocou a votação a 
seguinte proposta: 
 
90 - Com a aprovação da Lei do Orçamento de Estado para o ano de 2021, Lei n.º 75-
B/2020, de 31 de dezembro, com entrada em vigor a 1 de janeiro de 2021, encontra-se 
estipulado no artigo 130.º que, após a aprovação do mapa dos Fluxos de Caixa, o saldo de 
gerência da execução orçamental do ano de 2020 pode ser incorporado, por recurso a uma 
revisão orçamental, nos Instrumentos Previsionais do ano de 2021, antes da aprovação dos 
documentos de Prestação de Contas do ano de 2020. 
 
Assim, apresenta-se proposta da 2.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021, 1.ª 
Revisão, acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
1ª Revisão ao Orçamento da Receita para 2021, no valor de 12.163.674,51 euros nos 
reforços e 760.955,02 euros nas anulações; 
 
1ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2021, no valor de 11.441.558,46 euros nos 
reforços e 38.838,97 euros nas anulações; 
 
1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2021, no valor de 6.865.314,26 
euros nos reforços e 61.245,77 euros nas anulações, e com reforço de dotação em 2022 no 
valor de 3.821.206,00 euros e em 2023 no valor de 1.466.667 euros. 
 
1ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais para 2021, no valor de 4.424.419,00 euros 
nos reforços e 15.428,00 euros nas anulações e com reforço de dotação em 2022 no valor 
de 475.486,00 euros e em 2023 no valor de 25.000,00 euros. 
 
Considerando que de acordo com a alínea b) do n.º 1 do art.º 17.º do Decreto-Lei n.º 
192/2015, de 11 de setembro, que aprova o SNC-AP, é disposto que não é revogado o ponto 
8.3.1. do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação 
atual, o qual estabelece as regras das Modificações do Orçamento. 
 
Considerando que o art.º 46.º B da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na redação dada pela 
Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto que a republicou, preceitua que as modificações do Plano 
Plurianual de Investimentos se consubstanciam em alterações e revisões, e que o mesmo 
conceito se deve aplicar ao Plano de Atividades Municipais, no qual constam as despesas 
com as atividades mais relevantes da gestão autárquica. 
 
Atentos os elementos apresentados e no cumprimento do disposto no ponto 8.3 do POCAL, 
aprovado pelo Decreto – Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação atual, e na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 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, a Câmara Municipal, 
depois de analisar a proposta, delibera submeter à aprovação da Assembleia Municipal a  
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proposta da 2.ª Modificação ao Orçamento da Despesa de 2021, sob a forma de 
revisão, constituída pela 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita, 1.ª Revisão ao 
Orçamento da Despesa, 1.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos, 1.ª Revisão 
ao Plano de Atividades Municipais, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 
25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual. 
 
A presente deliberação foi tomada por maioria, com 2 votos a favor e 4 abstenções 
dos Srs. Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, e das Sr.ªs 
Vereadoras da CDU, Alexandra Dengucho e Lara Lino. 
 
Os Srs. Vereadores do MpM proferiram a seguinte declaração de voto: 
Congratulamo-nos por, finalmente, conseguirem apresentar a revisão do orçamento, com a 
incorporação do saldo de gerência, em fevereiro. 
 
Esta revisão vai fazer com que o orçamento 2021 seja de 42,6 milhões de euros, em que 
haverá praticamente 19 milhões de euros para investimentos em obras, para além da 
enorme capacidade de endividamento que o mesmo permite. Seria a oportunidade de 
investir nas grandes necessidades estruturantes que a Marinha Grande ainda tem por 
concretizar, de modo a satisfazer as necessidades e justas reivindicações dos munícipes, 
sobretudo quando observam os cidadãos dos concelhos (e de freguesias) vizinhos, com 
estas necessidades supridas. 
 
Não compactuamos com o esbanjamento de tal valor sem que se incluam, a título 
exemplificativo, a construção da piscina da cidade e a reabilitação da de S. Pedro de Moel; 
construção do mercado; os equipamentos sociais para apoio à velhice, infância, deficiência e 
toxicodependência; saneamento e aguas nas Trutas (Fase 4 – esteve no orçamento de 2020 
e em 2021 tem 5 €); obra de requalificação da Escola João Beare; requalificação do Centro 
de Saúde da Marinha Grande - Fase 2; o parque TIR, o alargamento da ZI em toda a área 
até à variante da A8; eixos rodoviários; terminal rodoviário; centros escolares na Marinha e 
na Vieira; a requalificação da rua 25 de Abril na Vieira; obra de requalificação do Auditório 
António Campos na Vieira; construção do pavilhão desportivo na Moita; recuperação do 
património Stephens, construção dum pavilhão multiusos, isto para referir apenas algumas 
obras fundamentais para a população. 
 
Na verdade, esta proposta de revisão do orçamento 2021 permite-nos concluir que a 
incorporação do saldo de gerência de 11,2 milhões de euros corresponde a ações colocadas 
de forma avulsa, sem uma estratégia concertada, desprezando o ADN da economia e do 
empreendedorismo local, deixando por fazer as obras estruturantes do concelho.  
 
Em suma, e da análise dos documentos apresentados, não se vislumbra uma estratégia que 
corresponda à ambição de desenvolvimento para a nossa terra e que garanta uma efetiva 
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.  
 
Nesta revisão do orçamento voltam a repetir rubricas colocadas no ano passado e que não 
foram realizadas, como exemplo o saneamento nas Trutas (Fase 3); a rede de águas em 
Picassinos, Pedrulheira e Tojeira – Fase 2; a beneficiação da Escola na Moita; a rotunda a 
sul da Rua do Lamarão no cruzamento com a estrada que vai de Picassinos para Albergaria; 
a obra do OP 2018 (Pedrulheira); projeto para a Albergaria Nobre, etc. 
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No entanto, porque apresenta algumas prioridades que os munícipes têm vindo a reclamar, e 
que o MpM tem vindo a propor nos instrumentos de gestão, de entre as quais a criação dum 
Fundo de Emergência ao Comércio e Empresas; reforço para formação profissional; apoio 
extraordinário aos bombeiros para EPI’s no âmbito do COVID; WIFI em todo o concelho; 
desfibrilhação Automática Externa (apesar de poucochinho); a aquisição do estudo da FEIS; 
rede de abastecimento de aguas nas Trutas – Fase 3; aguas em Picassinos, Pedrulheira, 
Tojeira – Fase 1; requalificação do multidesportivos no Parque Mártires do Colonialismo 
(finalmente); estudo para implementação do Museu da Floresta (não devia ser da 
responsabilidade o governo?); reparação do comboio de lata (lamentamos que não seja 
implantação da linha como estava no orçamento do ano passado); requalificação da pista de 
atletismo (finalmente); dotação para a comparticipação do Parque de Ciência e Tecnologia; o 
patinódromo, obra do OP 2017, (vai com mais de 3 anos de atraso), entendemos dar o 
benefício da dúvida a este executivo permanente, abstendo-nos na proposta de Modificação 
aos Documentos Previsionais de 2021 – 1.ª Revisão. 
 
O que todos os marinhenses desejam é que agora, e uma vez mais, têm todos os 
orçamentos aprovados, os executem, a bem da nossa terra, e não repitam o que têm feito 
executando muito menos de metade do que está previsto.” 
 
As Sr.ªs Vereadoras da CDU proferiram a seguinte declaração de voto: 

“Em primeiro lugar, não podemos deixar de nos congratular com o facto da inserção 
do saldo de gerência do ano anterior, que é no valor de 11 402 719,49 €, ser efetuada antes 
do final de fevereiro. Desde sempre defendemos que assim deveria ser, e temos a certeza 
que esta operação é uma mais-valia para a uma taxa de execução mais elevada ou, pelo 
menos, ficam criadas as melhores condições para que tal venha a acontecer, assim haja 
competência. Lamentamos, no entanto, que só precisamente em ano de eleições e no último 
ano de mandato, tal aconteça. 

Ao analisar esta revisão ao orçamento, constatamos que ela contempla verbas para 
obras e/ou projetos absolutamente necessárias continuando, no entanto, a não dar 
expressão a obras que fazem muita falta ao nosso Concelho, como sejam a criação de um 
Parque TIR, um novo Pavilhão Municipal na Marinha Grande e outro na Moita, conclusão de 
todo o saneamento, repavimentações, variantes, etc. Constatamos, igualmente que, muitas 
das obras/requalificações que são para nós fundamentais e que defendemos desde a 
primeira hora, e sendo certo que as mesmas já deveriam estar executadas há muito (e não 
relegadas para o final do mandato), estão neste Orçamento, como sejam o saneamento, 
remodelação da rede de água, sistema de drenagem e adutora, onde se pode observar um 
investimento considerável em diversos locais do Concelho. Lamentamos, no entanto, que a 
fase 4 das Trutas ainda não seja este ano iniciada, ficando o investimento adiado para anos 
seguintes.  

Constatamos, igualmente, que são propostos outros investimentos relevantes e para 
os quais também nós, vereadoras da CDU, chamámos a atenção do executivo permanente 
da sua necessidade e reclamámos, sistematicamente, a sua execução, nomeadamente: 

• Criação de um fundo de emergência municipal de apoio ao comércio e 
empresas no âmbito do apoio à economia e empresas marinhenses –cuja 
verba proposta é de 500 000€ (não se compreendendo, no entanto, que 
estejamos com uma pandemia há quase um ano e só agora seja 
lançado…Relembramos, aqui, que aquando da tempestade Leslie, 
sugerimos a criação de um FEMU (Fundo de Emergência Municipal), com o 
objectivo de dotarmos o Município de um instrumento para ser accionado 
nestas e noutras  adversidades e que, estranhamente, o executivo PS não 
apoiou. Congratulamo-nos que agora já concorde com a sua criação, sendo 
certo que teria sido muito importante este instrumento estar já criado, pois 
quem necessita já podia estar a ser apoiado há muito) 
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• Apoio Extraordinário ao Bombeiros – 65 000€ 

• Apoio à Associação Social Cultural e Desportiva de Casal Galego, no âmbito 
do programa Pares, para construção de estrutura residencial para a 3ª idade 
– 150 000€  

• Reforço de dotação para aquisição de estudo para implementação do Museu 
da floresta – 150 000€  

• Abertura de procedimento para requalificação da pista de atletismo – 
79 200€ (sendo certo que esta necessidade está identificada há muito 
tempo, sendo reclamada por atletas treinadores e dirigentes e só agora 
merece a atenção e acão do Executivo, mais uma vez em tempo de 
eleições);  

• Construção da nova Piscina Municipal – 199 995€ - embora o grande 
investimento esteja previsto para anos seguintes, sendo lamentar que, tendo 
sido uma promessa eleitoral do PS, cheguemos ao fim do mandato com esta 
obra tão necessária tão atrasada… 

• Reforço de dotação para procedimentos no Casal do Malta e Outras 
pavimentações diversas – 953 895€ 

• Projeto Mercado da Cidade – 124 500€ - rubrica que é reforçada, mas que 
continua a carecer da decisão final quanto ao local da sua construção pelo 
que desconhecemos qual o projecto que o Executivo PS pretende realizar 
com este montante. Por outro lado, face à posição recentemente assumida 
pela Srª Presidente, esta parece ter considerado este assunto tratado 
definitivamente, com a instalação do mercado no PME, 

• Patinódromo, que já consta do orçamento participativo de 2017 – reforço de 
181 475,00€ (outra obra que, sendo do OP de 2017, deveria ter sido 
realizada em 2018 e que, nem a alteração do plano inicial e o incremento do 
investimento, pode justificar tão grande atraso…); 

Devemos também sublinhar que não entendemos e não concordamos com rubricas 
aqui consideradas, como sejam os genéricos “60 000€ para serviços diversos” (onde cabe 
tudo e o seu contrário…), as várias rubricas para publicidade, que perfazem um total de 
reforços, somando as várias rubricas, de cerca de 75 000€ os quais, em ano de eleições, 
todos sabemos bem para que se destinam e o fim com que são reforçadas, e não podemos 
deixar de lamentar que, ao invés, seja retirada verba significativa da “Semana da Educação e 
Juventude”, quando temos a certeza que apostar em atividades de vária ordem e dimensão 
para crianças e jovens, ainda por cima numa altura em que as saídas e convívios estão 
limitados, faria todo o sentido e teria toda a pertinência; aliado a este, outro factor que nos 
deixa muito preocupadas como, alias, temos vindo a chamar sistematicamente à atenção e a 
exigir, é a falta de apoios destinados ao Movimento Associativo, Recreativo e Desportivo. 
Garante da cultura e desporto no nosso Concelho, fonte de relações sociais e humanas 
ímpares, é urgente a aposta nas nossas Associações, Colectividades e Clubes o que, a fazer 
fé nesta Revisão, não está nos desígnios do Executivo do Partido Socialista, infelizmente.  

Ainda que somente no papel, pois, embora muito gostássemos, sabemos que muitas 
destas rubricas não passarão deste documento (como tem sido apanágio deste Executivo 
PS a taxa de execução é francamente baixa o que se constata pela observação do 
(in)cumprimento dos orçamentos dos anos transatos, e tal como supra evidenciámos, ficam 
por contemplar verbas para o parque TIR (tão necessário a um Concelho moderno), um  
Centro Intermodal de Transportes que, por não ter sido aprovada a localização proposta pelo 
PS, deveria ter merecido nova atenção do Executivo Permanente e deveriam ter sido 
estudadas propostas para outros locais e não abandonar uma obra tão necessária à cidade e 
ao Concelho) um  pavilhão multiusos da Marinha Grande e outro na Moita que há tanto 
anseia por ele e se deveria inserir numa estratégia de desenvolvimento desportivo que este 
Executivo, claramente, não tem, requalificação do complexo de piscinas de S. Pedro de 
Moel, variantes, etc… 
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Lamentamos ainda que, por falta de estratégia e planeamento, só agora estejamos a 

ver contempladas, pelo menos em orçamento, obras absolutamente necessárias e há muito 
reclamadas pela população.  

Como tem sido marca das vereadoras do PCP, estamos, como sempre estivemos, 
disponíveis para viabilizar esta Revisão e Introdução do Saldo de Gerência de mais de 11 
milhões de euros, e daí a nossa abstenção, já que ela contempla muitas das nossas 
prioridades para o Concelho e que, infelizmente, só agora vêm a luz do dia, quando já 
poderiam ser uma realidade no quotidiano da nossa população, com significativa melhoria da 
sua qualidade de vida. E tal só não aconteceu ainda, não por qualquer obstaculização da 
Oposição - como covardemente alega o Executivo PS, sem provas que sustentem esta 
afirmação, que mais não é do que uma “desculpa de mau pagador” e uma tentativa de 
desculpabilizar a manifesta incompetência que foi transversal a todo este mandato.” 
 
 
A Sr.ª Presidente proferiu a seguinte declaração de voto: 
“Aquilo que nos permitiu elaborar nesta data a introdução do saldo da conta de gerência 
nesta 1.ª Revisão está plasmada na Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, no seu artigo 
130.º, que passo a ler: 
“Integração do saldo de execução orçamental 
Após aprovação do mapa «Fluxos de Caixa» pode ser incorporado, por recurso a uma 
revisão orçamental, antes da aprovação dos documentos de prestação de contas, o saldo de 
gerência da execução orçamental.” 
Faço esta referência para clarificar que anteriormente e a esta data não era possível esta 
introdução do saldo da conta de gerência ao contrário do que fizeram crer os Srs. 
Vereadores, quer do MpM quer da CDU, quando alegam que finalmente o saldo de gerência 
foi introduzido em fevereiro. 
Reforço que só agora, este ano, a partir da Lei do Orçamento de Estado de 31 de dezembro 
de 2020 isso foi possível, conforme a informação que foi dada aos Srs. Vereadores e que fez 
parte deste ponto. 
Referir ainda que obras que aqui foram elencadas, tanto numa declaração de voto como 
noutra, umas são da competência da Câmara e outras de outros organismos públicos ou 
privados. Dou exemplo dos eixos rodoviários e das piscinas de S. Pedro de Moel. 
Quando foi apontado que o mercado estava em definitivo decidido para o PME lembro os 
Srs. Vereadores que viram uma verba inscrita de mais de 100 mil euros para elaboração de 
um projeto para o local que se vier a identificar. 
Foi ainda referido obras na escola da Moita, e lembro os Srs. Vereadores que já foram 
executadas obras no valor de cerca de meio milhão de euros e que está em orçamento verba 
para os espaços envolventes, assim como já faz parte do orçamento a verba para o projeto 
do pavilhão na Moita. 
Relativamente ao Centro de Saúde, fase 2, umas vezes somos apontados que estamos a 
fazer obras que são da competência de outras entidades, outras que não estamos a executar 
a 2.ª fase do Centro de Saúde, que à data ainda estamos a tratar de financiamento para a 
mesma. 
A piscina municipal é um projeto e uma ambição bem antiga a que demos passos para que 
esteja em fase a elaboração do projeto.  
É referido várias vezes o centro intermodal. Esta obra estava financiada no âmbito do PEDU 
e só teria financiamento na zona abrangida por este mesmo, daí que quando se propõe a 
alteração do local, depois de o projeto estar realizado, tenho de lamentar que quem o 
reprova não aponte então uma solução para um local que pudesse ser abrangido por este 
financiamento. 
Faço estas considerações, que são breves, mas no sentido de poder dar resposta aquilo que 
injustamente estamos a ser alvos através das declarações que acabámos de ouvir por parte 
dos Srs. Vereadores do MpM e da CDU. 
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Dizer-vos ainda que: 
 
A presente proposta de 1ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2021 pretende fazer o 
encaixe deste valor transitado da gerência de 2020, tendo presente as ações inscritas no 
Orçamento Municipal que carecem de dotação financeira para poderem ser executadas, 
sendo repartido da seguinte forma: 
 
Despesas Correntes – 4.312.790,20 € 
Despesas Capital – 7.194.196,26 € 
 
Dizer-vos que este saldo de conta de gerência é de cerca de 11.000.000,00€ e não dos 
15.000.000,00€ que os Srs. Vereadores, aquando das declarações que fizeram do 
orçamento, faziam querer passar como se não tivessem sido realizadas grande parte das 
obras o que prova, naturalmente, que se tem executado tudo o quanto nos tem sido possível 
fazer. 
 
No plano de atividades reforço que temos reforços para contratos de prestação de serviços 
contínuos, de onde se destaca: 
 
 
PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL 
 

1. Reforço para contratos de prestação de serviços contínuos diversos 378.452,00 € 
2. Reforço para contratação de seguros obrigatórios                290.400,00 € 
3. Aquisição de bens essenciais para exercício das competências municipais 272.750,00 € 
4. Ação Social Escolar, Alimentação e Funcionamento dos Refeitórios 384.210,00 € 
5. Transferências de Capital para Instituições Apoio Social, CPCJ, etc… 185.000,00 € 
6. Transferência para a AdCL, Recolha de Efluentes, etc…   502.500,00 € 
7. Tratamento Resíduos em Aterro,      565.000,00 € 
8. Transferências de Capital e Apoios para Atividades Culturais  225.000,00 € 
9. Atividades Culturais do Município      244.425,00 € 
10. Apoio à Atividade Desportiva Federada 2021/2022   250.000,00 € 
11. Transferência de Capital e Apoios para Instituições Desportivas  150.000,00 € 
12. Manutenção e conservação de Arruamentos    174.800,00 € 
13. Proteção Civil – Defesa contra Incêndios, Pandemia, etc.       90.000,00 € 
14. Fundo de Emergência Municipal de Apoio ao Comércio e Empresas 500.000,00 € 

 
 
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 
 

1. Aquisição de Imóveis – Forno da Antiga Fábrica Morais Matias  299.995,00 € 
2. Estudos e Projetos (FEIS, Albergaria Nobre)    101.500,00 € 
3. Projeto Mercado Municipal      124.500,00 € 
4. Parque Ciência e Tecnologia – Constituição    194.995,00 € 
5. Beneficiação em edifícios municipais (Arquivo, serviços Técnicos, etc.) 671.385,00 € 
6. Museu Nacional da Floresta – Estudo inicial    150.000,00 € 
7. Requalificação do Comboio Lata     200.000,00 € 
8. Aquisição e Reparação de Equipamento Básico diverso   569.095,26 € 
9. Aquisição e Reparação de Equipamento Básico Escolar incluindo projetos187.080,00 € 
10. Mobiliário urbano, Espaços Jogo e Recreio, Campos Jogos e Lazer 292.305,00 € 
11. Lançamento do procedimento da construção Patinódromo e envolventes 423.400,00 € 
12. Pavimentações diversas no concelho     953.895,00 € 
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13. Sistema Drenagem Águas Residuais e Furos de Captação  173.685,00 € 
14. Rede Abastecimento Público de Águas – Trutas – fase 3   384.350,00 € 
15. Rede Abastecimento Público de Águas – Picassinos – fase 1  783.420,00 € 
16. Rede Abastecimento Público de Águas – Picassinos – fase 2  224.080,00 € 
17. Requalificação do Parques Mártires, Pista Atletismo e outros  309.200,00 € 
18. Lançamento do procedimento da construção da Piscina Municipal 199.995,00 € 
19. Requalificação da rede de Iluminação Pública    112.150,00 € 

 
A aprovação desta proposta de Revisão é pois essencial à prossecução do interesse público 
municipal e à realização do investimento aqui previsto, sobretudo num período crítico como o 
que vivemos, decorrente na pandemia com todos os impactos sociais e económicos que a 
mesma está a ter e terá nos próximos anos na economia global, com reflexo na economia 
local. 
 
Aos auxílios económicos já disponibilizados às Famílias, por via do Fundo de Emergência 
Social, somamos agora o auxílio às Empresas, por vida do FEMACE que se propõe constituir 
com uma dotação de 500.000,00 euros, e às Instituições diversas do Concelho para a 
prossecução da sua missão primordial de apoio à comunidade. 
 
Do mesmo modo o investimento público (particularmente em empreitadas de obras públicas) 
é essencial para estimular a economia local e promover o emprego, além de se estar a gerar 
melhor qualidade de vida para os Munícipes, garantindo o acesso a serviços públicos 
essenciais. 
 
Estes investimentos, porque é de investimento económico e social que se trata, são 
essenciais para o nosso Concelho. 
 
Temos consciência que há uma grande probabilidade do que é aqui proposto esteja 
concluído até final do presente ano, fruto das mais diversas contingências que sabemos à 
partida que poderão surgir, mas é nosso compromisso firme, até ao último dia do presente 
mandato, fazer tudo quando estiver ao nosso alcance para realizar o mais possível de todos 
estes compromissos, tal como fizemos nos últimos 3 anos, o que se evidencia pela redução 
gradual e significativa dos saldos de gerência transitados ano após ano. 
 
Assim, enviaremos esta proposta para a Assembleia Municipal para que possamos dar 
continuidade ao nosso compromisso de trabalhar pela Marinha Grande e por todos os 
Munícipes.” 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

2. Pedido de autorização prévia da Assembleia Municipal para a assunção de 
compromissos plurianuais nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual – 1.ª 
Revisão aos Instrumentos Previsionais de 2021.  
 

91 - Nos termos do disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, a 
autorização de despesas que deem lugar a um encargo orçamental em mais de um ano 
económico ou em ano que não seja o da sua realização, não pode ser efetivada sem prévia 
autorização da Assembleia Municipal, salvo quando estas: 
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a) Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 
b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos anos 

económicos seguintes ao da sua contratação e o prazo de execução de três anos. 
 
Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 
fevereiro, na sua redação atual, adiante designada por LCPA, que aprova as regras 
aplicáveis à assunção de Compromissos e aos Pagamentos em Atraso, se dispõe que a 
assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo 
novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de 
cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias público-privadas, está sujeita, 
no que respeita às entidades da administração local, a autorização prévia da Assembleia 
Municipal. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do artigo 3.º da LCPA, são 
compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 
 
Considerando que algumas ações apresentam dotações em anos seguintes insuficientes 
para os encargos que se perspetivam agora assumir tendo por base procedimentos de 
contratação pública que se pretendem iniciar, de bens, serviços e de empreitadas de obras 
públicas, e outros, tendo sido proposto o reforço das dotações em anos seguintes na 
proposta da 2.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021 – 1.ª Revisão, a ser 
presente na próxima sessão da Assembleia Municipal. 
 
Considerando que o Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual, que 
aprova as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da 
LCPA, preceitua no seu artigo 12.º que: 
“(…) 1 – Para efeitos da aplicação da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da LCPA, a autorização prévia para 
a assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação pelo órgão deliberativo competente 
pode ser conferida aquando da aprovação das Grandes Opções do Plano. 
2 – Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que a reprogramação dos compromissos 
plurianuais implique aumento da despesa (…)”. 

 
Considerando que na sessão da Assembleia Municipal de 28/12/2020, aquando da 
aprovação dos Instrumentos Previsionais para o ano de 2021, foi concedida autorização 
genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do 
artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, que seja solicitada à Assembleia 
Municipal da Marinha Grande: 

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

2. Autorização para a abertura de procedimentos que consubstanciem a 
assunção de encargos em mais de um ano económico para cumprimento do 
preceituado na alínea b), do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 
de junho, quando os encargos excedam o limite de 99.759,58 euros, nos anos 
de 2022 e 2023; 

3. Que nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 
8 de junho, se fixe o limite máximo dos encargos nos anos económicos de 
2022 e 2023, no valor das dotações corrigidas aprovadas com a 2.ª Modificação 
aos Instrumentos Previsionais de 2021 – 1.ª Revisão, nas ações infra indicadas: 
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a. 2019/A/5 - Comunicações fixas em diversas instalações municipais 
(Escolas e outros) 

b. 2019/A/11 - Prestação de serviços de limpeza dos edifícios municipais 
c. 2020/A/2 - Aquisição de outros serviços diversos no âmbito das 

funções gerais 
d. 2021/A/2 - Aquisição de contratos diversos de manutenção e 

assistência técnica no âmbito dos sistemas e Tecnologias da 
Informação 

e. 2019/A/36 - Contratação de serviços no âmbito da gestão comercial do 
serviço de Águas, Saneamento e Resíduos 

f. 2021/A/3 - Despesas bancárias diversas 
g. 2019/A/43 - Contratação de seguros no âmbito das atividades e 

responsabilidades municipais - Outros Seguros 
h. 2018/A/43 - Bens, materiais e serviços diversos para o exercício das 

atribuições municipais 
i. 2020/A/10 - Limpeza Coerciva - Gestão de Combustível 
j. 2017/A/101 - Tratamento de águas residuais a efetuar pela ADCL 
k. 2018/A/113 - Taxa de Recursos Hídricos 
l. 2020/A/16 - Estudos e projetos diversos no âmbito do abastecimento de 

água 
m. 2017/A/117 - Tratamento de resíduos sólidos em aterro 
n. 2021/A/14 - Ciclovia do rio Lis 
o. 2021/A/22 - Sistema de Gestão de Contraordenações e Instrução 

Administrativa 
p. 2021/A/23 - Balcão Único do Prédio da Marinha Grande – BUPI 
q. 2021/I/3 - Edifício Albergaria Nobre 
r. 2016/I/161 - Sistema de drenagem de águas residuais domésticas nas 

Trutas - Fase 4 
s. 2016/I/165 - Rede de abastecimento público de água-Fase 4-Trutas 
t. 2021/I/6 - Construção da nova Piscina Municipal Marinha Grande 
u. 2018/I/126 - Aquisição e grandes reparações de equipamento básico no 

âmbito da rede viária - Semáforos, sinalização vertical e outro 
equipamento 

v. 2018/I/100 - Orçamento Participativo 2017 - Patinódromo (Pista de 
patinagem de velocidade da zona centro) - Freguesia de Marinha 
Grande 

w. 2021/I/11 - Requalificação da praça envolvente ao Patinódromo 
x. 2018/I/106 - Grandes reparações em diversas infraestruturas de recreio 

e lazer - Espaço fechado 
 
A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 2.ª Modificação 
aos Instrumentos Previsionais de 2021 – 1.ª Revisão, podendo posteriormente ser 
tomada a deliberação na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em 
epígrafe. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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APROVISIONAMENTO 

 
 

3. P.A. N.º 7/2021-AP/DQV – “Prestação de serviços de recolha e transporte de 
resíduos sólidos urbanos produzidos no Concelho da Marinha 
Grande”. Abertura de procedimento de contratação pública.  

 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“- Como é que se chega a uma situação destas? Lamento que a 6 dias de terminar o 
contrato de recolha dos lixos, ainda não tenhamos garantia de contratar novos serviços a 
partir de 1 de Março. 
- Que tipo de contrato é este? 

- Porque é que não se fez um contrato destes no processo da alimentação?” 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que o seu lamento, e contrariamente ao que a 
Sr.ª Presidente pensa, não se pinta para lhe dizer isto, é que a 6 dias de a empresa deixar o 
serviço se esteja nesta situação. Também quer saber que contrato é este porque está 
deveras preocupada. 
 
A Sr.ª Presidente disse que também tem essa preocupação, e referiu que como é sabido foi 
lançado um concurso público internacional, não houve candidatos, foi lançado um novo 
concurso público internacional, e dos prazos que daí decorrem há um hiato em que estes 
serviços têm que ser prestados por este concurso, para um período de 1 mês, que espera 
seja só o necessário. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano disse que o historial está feito, pelo que pediu à Chefe da 
Divisão Administrativa e Financeira, Dr.ª Sandra Paiva, que esclarecesse sobre o 
procedimento em apreço. 
 
A Dr.ª Sandra Paiva informou que é um procedimento que não tem sido muito utilizado, o 
ano passado só foi usado duas vezes.  
Referiu que o concurso público urgente é um concurso público, com prazos reduzidos, e que 
permite que o procedimento decorra sem que se cumpram determinados requisitos. O 
processo decorre em horas, não há esclarecimentos, erros e omissões e reclamações. Sai o 
aviso no Diário da República, são auscultados todos os interessados, que apresentam 
proposta, e o que é discutido é só o preço, e depois é adjudicado e celebrado contrato. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira perguntou se a decisão continua a ser pelo preço mais 
baixo. 
 
A Dr.ª Sandra Paiva disse que sim, neste tipo de concurso só é admissível o requisito do 
mais baixo preço. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira questionou, admitindo que uma das empresas que não 
concorreu ganha este concurso, como é que fisicamente se mudam todos os contentores, de 
um dia para o outro, até porque as empresas são de diferentes zonas do país. 
 
A Dr.ª Sandra Paiva disse que isso compete aos serviços operativos, mas em 2015 houve 
uma situação similar, e em 3 dias fez-se a mudança. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano referiu que a SUMA é que tem todo o interesse em fazer 
uma boa proposta, porque tem todo o equipamento instalado. 
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A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro questionou a possibilidade de este tipo de concurso 
ter sido aplicado nas CAF’s e AAAF’s. 
 
A Dr.ª Sandra Paiva disse que não era a mesma coisa, porque a 31/12/2020 estavam 
reunidas as condições para a Presidente tomar a decisão de adjudicação, não se verificando 
um hiato entre um contrato e outro, como acontece aqui. 
 
Esclarecidas as questões, a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
92 - Presente a informação CR.07/2021, datada de 12/2/2021 e a requisição interna n.º 
29660 do serviço da DQV – Divisão de Qualidade de Vida, na qual se manifesta a 
necessidade de se proceder à contratação da “Prestação de serviços de recolha e transporte 
de resíduos sólidos urbanos produzidos no Concelho da Marinha Grande”, para o período de 
1 mês, com início previsto a 1 de março de 2021. 
 
Presente o Programa de Procedimento e o Caderno de Encargos – Cláusulas Jurídicas, 
Cláusulas Técnicas, plantas e minuta do anúncio. 
 
Considerando a informação n.º 6/SC/2021 da área de aprovisionamento na qual se aprecia a 
proposta do serviço requisitante no que respeita ao órgão competente para a autorização da 
despesa, para a decisão de contratar, o tipo de procedimento proposto e se afere pela 
fundamentação do preço base de 56.937,90 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 
proposto pela DQV na  informação CR.07/2021, e a fundamentação da proposta de dispensa 
da aplicação do preceituado na alínea b) do n.º 1 do artigo 73º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 
de dezembro (LOE 2021), nos termos do n.º 4 do mesmo artigo, para a contratação da 
“Prestação de serviços de recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos produzidos no 
Concelho da Marinha Grande”, para o período de 1 mês. 
 
Considerando que o preço base a aplicar ao procedimento de contratação pública é de 
56.937,90 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. 
 
Considerando que os serviços da DQV, na informação CR.07/2021, propõem a adoção do 
procedimento de concurso público urgente atenta a necessidade de assegurar a prestação 
dos serviços de recolha de resíduos sólidos pelo período de tempo estritamente necessário à 
celebração do contrato subjacente ao Concurso Público com Publicidade Internacional que 
se encontra em curso no âmbito do P.A. N.º 2/2021-AP/DQV, cuja decisão de abertura foi 
tomada por deliberação camarária de 09.02.2021, justificando a necessidade por se tratar de 
um serviço público de caráter essencial da responsabilidade do município, que o 
procedimento visa a contratação de um serviço de uso corrente, de necessidade diária e 
constante, que a prestação do serviço em apreço visa a satisfação do interesse público, 
obedecendo, entre o mais, por uma atuação conforme com o princípio de continuidade, 
qualidade do serviço e da proteção dos utilizadores e que a interrupção do serviço de recolha 
poria em causa as condições de higiene e salubridade públicas adequadas, que assumem 
particular relevância devido à situação epidemiológica atual. 
 
Considerando que a autarquia não dispõe internamente dos meios necessários para suprir a 
necessidade manifestada e que esta necessidade decorre da não adjudicação do 
procedimento despoletado por deliberação de 21.12.2020 e que o contrato celebrado para a 
recolha de resíduos no âmbito do P.A. N.º 15/2016-AP/DISU, termina a 28/2/2021, não 
sendo possível a sua prorrogação, urgindo a contratação de serviços de recolha de Resíduos 
Sólidos Urbanos com início previsto a 01/03/2021, dado que a prestação do serviço é  
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fundamental para se garantir um serviço público de caráter essencial da responsabilidade do 
município, de acordo com o seu quadro de atribuições, pelo que não pode ocorrer qualquer 
interrupção na prestação destes serviços por estar em causa a higiene e salubridade pública, 
fundamentando-se pelos motivos expostos a adoção do procedimento de concurso público 
urgente por se tratar da aquisição de serviços de uso corrente. 
 
Considerando que no âmbito das suas atribuições compete à autarquia garantir aos 
munícipes a prestação de serviços de recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos 
produzidos no Concelho da Marinha Grande, e que o valor do contrato proposto celebrar 
para o mês de março de 2021 não excede o limite preconizado no art.º 474.º do CCP, de 
214.000€ por remissão da alínea a) do art.º 155º do CCP e o critério de adjudicação a adotar 
é o previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 74.º do CCP, sendo a avaliação do preço o único 
aspeto da execução do contrato a celebrar, por remissão da alínea b) do artigo 155.º do 
CCP, para os efeitos do disposto no artigo 38.º, todos do Código dos Contratos Públicos.  
 
Considerando que se encontra inscrito em Instrumentos Previsionais de 2021 a dotação para 
a assunção de despesa, no ano 2021 para a contratação da “Prestação de serviços de 
recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos produzidos no Concelho da Marinha 
Grande”, na classificação orgânica/económica 03/02022509, ações do PAM 2015/A/135 e 
2019/A/115. 
 
Assim, a Câmara Municipal, considerando a informação CR.07/2021 da Divisão de 
Qualidade de Vida, concordando com a proposta do serviço, que se dá por 
reproduzida e que fica anexa à presente deliberação, de acordo com os artigos 155º, 
36.º n.º 1, 38.º e 40.º n.º 1 e n.º 2 e 157.º, 158º, 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, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 
delibera: 

• Autorizar a dispensa do preceituado na alínea b) do n.º 1 do artigo 73º da Lei 
n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, LOE 2021, nos termos do n.º 4 do mesmo 
artigo, considerando os motivos aduzidos na informação CR.07/2021 da DQV e 
informação n.º 6/SC/2021 da DAF - Área de Aprovisionamento; 

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

• Autorizar a despesa inerente ao contrato a celebrar; 

• Adotar o procedimento de concurso público urgente; 

• Aprovar o Programa do Procedimento e o Caderno de Encargos – Cláusulas 
Jurídicas, Cláusulas Técnicas, Plantas e a Minuta do Anúncio; 

• Determinar que o critério de adjudicação seja o da proposta economicamente 
mais vantajosa, na modalidade de avaliação do preço mais baixo, nos termos 
da alínea b) do n.º 1 do artigo 74º do CCP, por remissão da alínea b) do art.º 
155.º do CCP; 

• Designar como gestora do contrato, nos termos do artigo 290.º-A do CCP, a 
trabalhadora Carla Lucas, a qual será substituída nas suas faltas ou 
impedimentos pela trabalhadora Luciana Esteves. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.  
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Reunião extraordinária da 
Câmara Municipal da Marinha 
Grande realizada no dia 
22/02/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 6 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 
 
 

4. Cedência, em regime de comodato, da edificação sita no n.º 4 da Travessa 
Padre Franklin – Freguesia da Moita. 

 
Sobre este ponto a Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu o seguinte: 

“1. Concordamos com o objectivo do processo. 

2. Não percebemos por que razão se opta pela aquisição deste terreno e não a dos 5 lotes 
em tempos já abordados, ou seja, quais os fundamentos para esta localização? 

3. Não concordamos com a aquisição do prédio num valor superior ao determinado pela 
perita da lista do distrito judicial de Coimbra, entendemos que qualquer valor acima lesa o 
interesse público. 

4. Se considera, no mínimo estranho, que a Junta de Freguesia (depois do seu executivo ter 
reunido entre si para analisar a venda de um terreno) venha propor à Câmara a aquisição de 
um prédio através de uma imobiliária (Century 21 - Cardeira & Costa) cujo Director 
Comercial é o próprio secretário da junta de freguesia, eleito pelo Partido socialista, que 
integra o executivo e participa na decisão do órgão onde tem interesse próprios; 

5. Porque o processo não é acompanhado por parecer jurídico, financeiro e até urbanístico 
(que enquadre urbanisticamente a pretensão), não se sabendo quem elaborou os termos do 
contrato promessa compra e venda e quem se responsabiliza tecnicamente pelo conteúdo 
desta deliberação. 

Voto Contra com declaração de voto.” 
 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
93 - Considerando que ao permitir à freguesia da Moita a utilização da edificação sita no n.º 
4 da Travessa Padre Franklin da mesma freguesia, que se encontra atualmente devoluta e 
integra o domínio privado do Município, vem contribuir para a criação de melhores condições 
físicas para as atribuições que lhe são cometidas e que se configuram importantes para a 
sua concretização. 
  
Considerando que a Junta de Freguesia da Moita manifestou interesse na instalação, na 
edificação referida, da sua sede e respetivos serviços.  
 
Considerando o processo administrativo de aquisição do prédio urbano inscrito na matriz 
predial urbana n.º 253 da freguesia da Moita e descrito na Conservatória de Registo Predial 
de Alcobaça sob o n.º 1907 da freguesia da Moita, na sequência da deliberação camarária 
de 29.06.2020. 
 
Presente Informação n.º 2335/2020, de 20.12.2020.  
 

https://www.facebook.com/pages/Director-Comercial/446096479170713?ref=br_rs&eid=ARADnqQlXLelaBNYBX7DY6abkdsfZHdqaPPLCf0bxeILsHUNcpDCshYm9FWjSOEb9f_H0mfCjxUgvo9V
https://www.facebook.com/pages/Director-Comercial/446096479170713?ref=br_rs&eid=ARADnqQlXLelaBNYBX7DY6abkdsfZHdqaPPLCf0bxeILsHUNcpDCshYm9FWjSOEb9f_H0mfCjxUgvo9V
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Presente a minuta do contrato de comodato, na qual se fixam as obrigações e direitos das 
partes. 
 
Após apreciação, a Câmara Municipal delibera, de acordo com a alínea g) do n.º 1 do 
artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ceder, em regime de 
comodato, a edificação integrada no prédio urbano inscrito na matriz predial urbana 
n.º 253 da freguesia da Moita e descrito na Conservatória de Registo Predial de 
Alcobaça sob o n.º 1907 da freguesia da Moita, e aprovar a minuta do contrato, que se 
dá por reproduzida. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 2 votos contra dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“Voto Contra  
Pelas mesmas razões invocadas na apreciação do ponto referente à Aquisição de Imóvel na 
Freguesia da Moita, em 29.06.2020, também não votamos a favor do contrato de comodato 
que materializa a utilização do prédio.” 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

 
 

 

 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 19:15 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. 

 
 


