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Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, presencialmente, no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho, e 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.  
    

As Sr.ªs Vereadoras Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho e Lara Marques 
Lino compareceram à reunião de forma presencial. 
Os restantes membros do executivo estiveram presentes por videoconferência. 
 

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

 

 
  

 
 

 
ORDEM DO DIA 

 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
APROVISIONAMENTO 

1. P.A. N.º 10/2021-AP/DDC – “Atividades de animação e apoio à família, componente 
de apoio à família, e bibliotecas escolares no período compreendido entre 3 de maio 
de 2021 a 30 de julho de 2021”. Adjudicação 

 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

2. “Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e rede viária da saída 
norte da ZIMG – Parte 04 – CP n.º 01/2018” – Aprovação da revisão de preços 

3. “Requalificação/ ampliação da Escola Básica da Moita – CP n.º 05/2018” – 
Aprovação da revisão de preços 

4. “Remodelação do Centro de Saúde da Marinha Grande – CP n.º 12/2018” – 
Aprovação da revisão de preços provisória 
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5. “Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e rede viária da saída 
norte da ZIMG – Fase 1 – CP n.º 14/2018” – Aprovação da revisão de preços 
provisória 

6. “Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e rede viária da saída 
norte da ZIMG – Fase 2 – CP n.º 15/2018” – Aprovação da revisão de preços 
provisória 

 
 
 

 

 

 

ORDEM DO DIA 
 

 

 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
APROVISIONAMENTO 

 
 

1. P.A. N.º 10/2021-AP/DDC – “Atividades de animação e apoio à família, 
componente de apoio à família, e bibliotecas escolares no período 
compreendido entre 3 de maio de 2021 a 30 de julho de 2021”. Adjudicação 

 
 
Os Srs. Vereadores pediram explicações sobre a justificação do preço anormalmente baixo, 
bem como sobre o desempenho da empresa a quem se propões a adjudicação. 
 
A Sr.ª Presidente solicitou a presença da Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, 
Dr.ª Sandra Paiva, que prestou as explicações técnicas necessárias ao esclarecimento das 
dúvidas colocadas pelos Srs. Vereadores, que uma vez mais manifestaram a sua 
discordância em relação a esta prestação de serviços tripartida decidida pelo executivo 
permanente.  
 
Depois de prestados os esclarecimentos, a Sr.ª Presidente colocou a votação a 
seguinte proposta: 
 
226 - Presente o processo de aquisição nº 10/2021 – AP/DDC, com o objeto “Atividades de 
animação e apoio à família, componente de apoio à família, e bibliotecas escolares no 
período compreendido entre 3 de maio de 2021 a 30 de julho de 2021”, realizado de acordo 
com deliberação camarária de 1 de março de 2021, acompanhado de relatório final do Júri, 
datado de 14/04/2021, no qual se propõe a adjudicação, face ao critério de adjudicação 
definido, nomeadamente o critério da proposta economicamente mais vantajosa, na 
modalidade de avaliação do preço mais baixo, por lote, às propostas apresentadas pelo 
concorrente Hobbyvida, Desporto Educação e Vitivinicultura, Lda, pelo valor de 35.802,64€, 
para o LOTE 1 e pelo valor de 59.109,03€, para o LOTE 2, ambos os valores acrescidos de 
IVA à taxa legal em vigor, por se tratarem das propostas que apresentam o mais baixo preço 
para ambos os lotes. 
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Face ao exposto e depois de analisado o processo de aquisição n.º 10/2021-AP/DDC, a 
Câmara Municipal, concordando com as conclusões do relatório de final, delibera, nos 
termos dos artigos 73.º, n.º 1 e 148º, n.º 4, 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 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 referido relatório final e consequentemente: 
 

➢ Adjudicar as “Atividades de animação e apoio à família, componente de apoio à 
família, e bibliotecas escolares no período compreendido entre 3 de maio de 
2021 a 30 de julho de 2021”, face ao critério de adjudicação definido, 
nomeadamente o critério da proposta economicamente mais vantajosa, na 
modalidade de avaliação do preço mais baixo, por lote, às propostas 
apresentadas pelo concorrente Hobbyvida, Desporto Educação e 
Vitivinicultura, Lda, pelo valor de 35.802,64 €, para o LOTE 1 e pelo valor de 
59.109,03€, para o LOTE 2, ambos os valores acrescidos de IVA à taxa legal em 
vigor, por se tratarem das propostas que apresentam o mais baixo preço para 
ambos os lotes. 

➢ Notificar o adjudicatário Hobbyvida, Desporto Educação e Vitivinicultura, Lda 
NIPC 507 796 012, para apresentar os documentos de habilitação identificados 
no programa de procedimento. 

➢ Notificar o adjudicatário Hobbyvida, Desporto Educação e Vitivinicultura, Lda 
NIPC 507 796 012 para prestar a caução no valor de 2.372,79 euros, nos termos 
do disposto nas peças do procedimento. 

➢ Aprovar a minuta do contrato, de acordo com o artigo 98º, nº1, do Código dos 
Contratos Públicos.  

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

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

 
 

2. “Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e rede viária da saída 
norte da ZIMG – Parte 04 – CP n.º 01/2018” – Aprovação da revisão de preços 

 
227 - Presente informação da DQV com a ref.ª smv/22/2020, que se dá por integralmente 
reproduzida, na qual se propõe a aprovação da revisão de preços da empreitada designada 
por “AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE (ZIMG) E REDE VIÁRIA 
DA SAÍDA NORTE DA ZIMG – PARTE 04”, adjudicada à firma “CONTEC - Construção e 
Engenharia, SA”, no valor de 5.692,00€ (cinco mil, seiscentos e noventa e dois euros), ao 
qual acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor, respeitante aos trabalhos do contrato 
inicial N.º 25/2018; no valor de 106,97€ (cento e seis euros e noventa e sete cêntimos), ao 
qual acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor, relativo aos trabalhos imprevistos, a 
preços contratuais, do contrato adicional N.º 96/2018; no valor de 34,24€ (trinta e quatro 
euros e vinte e quatro cêntimos), ao qual acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor,  
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referente aos trabalhos imprevistos, a preços acordados, do contrato adicional N.º 96/2018, 
perfazendo o total de 5.833,21 € (cinco mil, oitocentos e trinta e três euros e vinte e um 
cêntimos), ao qual acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor, e no valor de 6,21€ (seis 
euros e vinte e um cêntimos), ao qual acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor, 
respeitante aos trabalhos do contrato adicional N.º 125/2018, a favor do Município e a 
liquidar pelo co-contratante. 
 
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 redação atual, do art. 382º, n.º 1, 
do Código dos Contratos Públicos e do Decreto – Lei N.º 6/04, de 6 de janeiro, no 
âmbito do contrato de empreitada de “AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA 
MARINHA GRANDE (ZIMG) E REDE VIÁRIA DA SAÍDA NORTE DA ZIMG – PARTE 04”, 
em que é cocontratante a firma “CONTEC - Construção e Engenharia, SA”, delibera 
aprovar a revisão de preços no valor total de 5.833,21 € (cinco mil, oitocentos e trinta e 
três euros e vinte e um cêntimos), ao qual acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor, 
relativo aos trabalhos do contrato inicial N.º 25/2018 e do contrato adicional N.º 
96/2018, e no valor de 6,21€ (seis euros e vinte e um cêntimos), ao qual acresce o valor 
do IVA à taxa legal em vigor, respeitante aos trabalhos do contrato adicional N.º 
125/2018, a favor do Município e a liquidar pelo co-contratante. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

3. “Requalificação/ ampliação da Escola Básica da Moita – CP n.º 05/2018” – 
Aprovação da revisão de preços 

 
228 - Presente informação da DQV com a ref.ª LF - 02/2021, que se dá por integralmente 
reproduzida, através da qual é proposta a aprovação da revisão de preços da empreitada 
designada por “REQUALIFICAÇÃO/ AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA MOITA”, 
adjudicada à firma “ARLINDO LOPES DIAS, L.DA”, no valor de 10.233,40€ (dez mil, 
duzentos e trinta e três euros e quarenta cêntimos), ao qual acresce o valor do IVA à taxa 
legal em vigor, respeitante aos trabalhos do contrato inicial N.º 69/2018; 93,66€ (noventa e 
três euros e sessenta e seis cêntimos), ao qual acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor, 
relativo aos trabalhos complementares incluídos no contrato adicional N.º 33/2019; e 89,81€ 
(oitenta e nove euros e oitenta e um cêntimos), ao qual acresce o valor do IVA à taxa legal 
em vigor, referente aos trabalhos complementares do contrato adicional N.º 79/2019, 
perfazendo o total de 10.416,87€ (dez mil, quatrocentos e dezasseis euros e oitenta e sete 
cêntimos), ao qual acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor. 
 
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 redação atual, do art. 382º, n.º 1, 
do Código dos Contratos Públicos e do Decreto – Lei N.º 6/04, de 6 de janeiro, no 
âmbito do contrato de empreitada de “REQUALIFICAÇÃO/ AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 
BÁSICA DA MOITA”, em que é cocontratante a firma “ARLINDO LOPES DIAS, L.DA”, 
delibera aprovar a revisão de preços no valor total de 10.416,87€ (dez mil, 
quatrocentos e dezasseis euros e oitenta e sete cêntimos), ao qual acresce o valor do 
IVA à taxa legal em vigor. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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4. “Remodelação do Centro de Saúde da Marinha Grande – CP n.º 12/2018” – 
Aprovação da revisão de preços provisória 

 
229 - Presente informação da DQV com a ref.ª JJ-18/2021, de 07 de abril, que se dá por 
integralmente reproduzida, na qual se propõe a aprovação da revisão de preços da 
empreitada de “REMODELAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MARINHA GRANDE”, 
nomeadamente dos trabalhos do contrato inicial, N.º 73/2018, no valor de 29.968,87 € (vinte 
e nove mil, novecentos e sessenta e oito euros e oitenta e sete cêntimos), ao qual acresce o 
IVA à taxa legal em vigor; dos trabalhos complementares, a preços de contrato, do contrato 
adicional, N.º 132/2019, no valor de 114,66 € (cento e catorze euros e sessenta e seis 
cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, e dos trabalhos complementares, a 
preços acordados, do contrato adicional, N.º 132/2019, no valor de 21,34 € (vinte e um euros 
e trinta e quatro cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de 
30 104,87 € (trinta mil, cento e quatro euros e oitenta e sete cêntimos), ao qual acresce o IVA 
à taxa legal em vigor. 
 
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 redação atual, do art. 382º, n.º 1, 
do Código dos Contratos Públicos e do Decreto – Lei N.º 6/04, de 6 de janeiro, no 
âmbito do contrato de empreitada de “REMODELAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA 
MARINHA GRANDE”, em que é cocontratante a firma “CANAS - ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO, SA”, delibera aprovar a revisão de preços, no valor de 29.968,87 € 
(vinte e nove mil, novecentos e sessenta e oito euros e oitenta e sete cêntimos), ao 
qual acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor, respeitante aos trabalhos do 
contrato inicial, N.º 73/2018; 114,66 € (cento e catorze euros e sessenta e seis 
cêntimos), ao qual acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor, relativo aos trabalhos 
complementares, a preços de contrato, do contrato adicional, N.º 132/2019; e 21,34 € 
(vinte e um euros e trinta e quatro cêntimos), referente aos trabalhos trabalhos 
complementares, a preços acordados, do contrato adicional, N.º 132/2019, perfazendo 
o total de 30 104,87 € (trinta mil, cento e quatro euros e oitenta e sete cêntimos), ao 
qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

5. “Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e rede viária da saída 
norte da ZIMG – Fase 1 – CP n.º 14/2018” – Aprovação da revisão de preços 
provisória 

 
230 - Presente informação da DQV com a ref.ª smv/14/2021, que se dá por integralmente 
reproduzida, na qual se propõe a aprovação da revisão de preços provisória da empreitada 
designada por “AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE (ZIMG) E 
REDE VIÁRIA DA SAÍDA NORTE DA ZIMG – FASE 1”, adjudicada à firma “CONTEC - 
Construção e Engenharia, SA”, no valor de 6.138,40€ (seis mil cento e trinta e oito euros e 
quarenta cêntimos), ao qual acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor, respeitante aos 
trabalhos do contrato inicial N.º 27/2019; 25,61€ (vinte e cinco euros e sessenta e um 
cêntimos), ao qual acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor, relativo aos trabalhos 
imprevistos, a preços contratuais, do contrato adicional N.º 138/2019; e 72,39€ (setenta e 
dois euros e trinta e nove cêntimos), referente aos trabalhos imprevistos, a preços 
contratuais, do contrato adicional N.º 31/2020, perfazendo o total de 6.236,4€ (seis mil, 
duzentos e trinta e seis euros e quarenta cêntimos), ao qual acresce o valor do IVA à taxa 
legal em vigor. 
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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 redação atual, do art. 382º, n.º 1, 
do Código dos Contratos Públicos e do Decreto – Lei N.º 6/04, de 6 de janeiro, no 
âmbito do contrato de empreitada de “AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA 
MARINHA GRANDE (ZIMG) E REDE VIÁRIA DA SAÍDA NORTE DA ZIMG – FASE 1”, em 
que é cocontratante a firma “CONTEC - Construção e Engenharia, SA”, delibera 
aprovar a revisão de preços provisória, no valor de 6.138,40€ (seis mil cento e trinta e 
oito euros e quarenta cêntimos), ao qual acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor, 
respeitante aos trabalhos do contrato inicial N.º 27/2019; 25,61€ (vinte e cinco euros e 
sessenta e um cêntimos), ao qual acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor, relativo 
aos trabalhos imprevistos, a preços contratuais, do contrato adicional N.º 138/2019; e 
72,39€ (setenta e dois euros e trinta e nove cêntimos), referente aos trabalhos 
imprevistos, a preços contratuais, do contrato adicional N.º 31/2020, perfazendo o total 
de 6.236,40€ (seis mil, duzentos e trinta e seis euros e quarenta cêntimos), ao qual 
acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

6. “Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e rede viária da saída 
norte da ZIMG – Fase 2 – CP n.º 15/2018” – Aprovação da revisão de preços 
provisória 

 
231 - Presente informação da DQV com a ref.ª smv/13/2021, que se dá por integralmente 
reproduzida, na qual se propõe a aprovação da revisão de preços provisória da empreitada 
designada por “AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE (ZIMG) E 
REDE VIÁRIA DA SAÍDA NORTE DA ZIMG – FASE 2”, adjudicada à firma “CONTEC - 
Construção e Engenharia, SA”, no valor de 9.635,33€ (nove mil, seiscentos e trinta e cinco 
euros e trinta e três cêntimos), ao qual acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor, 
respeitante aos trabalhos do contrato inicial N.º 28/2019; no valor de 230,52€ (duzentos e 
trinta euros e cinquenta e dois cêntimos), ao qual acresce o valor do IVA à taxa legal em 
vigor, relativo aos trabalhos imprevistos, a preços contratuais, do contrato adicional N.º 
32/2020, perfazendo o total de 9.865,85€ (nove mil, oitocentos e sessenta e cinco euros e 
oitenta e cinco cêntimos), ao qual acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor, e no valor de 
95,33€ (noventa e cinco euros e trinta e três cêntimos), ao qual acresce o valor do IVA à taxa 
legal em vigor, respeitante aos trabalhos do contrato adicional N.º 32/2020, a favor do 
Município e a liquidar pelo co-contratante. 
 
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 redação atual, do art. 382º, n.º 1, 
do Código dos Contratos Públicos e do Decreto – Lei N.º 6/04, de 6 de janeiro, no 
âmbito do contrato de empreitada de “AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA 
MARINHA GRANDE (ZIMG) E REDE VIÁRIA DA SAÍDA NORTE DA ZIMG – FASE 2”, em 
que é cocontratante a firma “CONTEC - Construção e Engenharia, SA”, delibera 
aprovar a revisão de preços provisória, no valor de 9.635,33€ (nove mil, seiscentos e 
trinta e cinco euros e trinta e três cêntimos), ao qual acresce o valor do IVA à taxa 
legal em vigor, respeitante aos trabalhos do contrato inicial N.º 28/2019, no valor de 
230,52€ (duzentos e trinta euros e cinquenta e dois cêntimos), ao qual acresce o valor 
do IVA à taxa legal em vigor, relativo aos trabalhos imprevistos, a preços contratuais, 
do contrato adicional N.º 32/2020, perfazendo o total de 9.865,85€ (nove mil, oitocentos 
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e sessenta e cinco euros e oitenta e cinco cêntimos), ao qual acresce o valor do IVA à 
taxa legal em vigor, e no valor de 95,33€ (noventa e cinco euros e trinta e três 
cêntimos), ao qual acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor, respeitante aos 
trabalhos do contrato adicional N.º 32/2020, a favor do Município e a liquidar pelo co-
contratante. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

 
 

 

 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 10:35 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. 

 
 
 
 
 


