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Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, no Auditório do Edifício 
da Resinagem, 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 18:40 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 
 

 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

1. 7.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021 
 
 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

2. Apoio financeiro - Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vieira de 
Leiria - Instalação de sistema de segurança e controlo de acessos a veículos ao 
quartel 

 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

3. Obras de Acalmia de Tráfego - desde a Rua Santa Isabel até à Rua D. João Pereira 
Venâncio - Concurso público n.º 05/2020. Aprovação de trabalhos 
complementares e de trabalhos a menos  
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ORDEM DO DIA 
 

 

 

 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

 
 

1. 7.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021 
 
333 - Presente proposta da 7.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
6.ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2021 no valor de 55.956,00 euros nos 
reforços e de 55.956,00 euros nas anulações. 
4.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2021 no valor de 29.480,00 
euros nos reforços e de 40.181,00 euros nas anulações. 
5.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipal para 2021 no valor de 26.476,00 euros 
nos reforços e de 15.775,00 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 7.ª 
Modificação ao Orçamento da Despesa de 2021, sob a forma de alteração, constituída 
pela 4.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 5.ª Alteração ao Plano de 
Atividades Municipais 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.          
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PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

 
 

2. Apoio financeiro - Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vieira 
de Leiria - Instalação de sistema de segurança e controlo de acessos a 
veículos ao quartel 

 
334 - Presente a informação do Serviço Municipal de Proteção Civil com o n.º I/859/2021, de 
17 de maio de 2021, que faz parte integrante desta proposta de deliberação, e que se 
reproduz de seguida o seu conteúdo. 
 
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, adiante designada 
AHBVVL, solicitou apoio à Câmara Municipal da Marinha Grande, adiante designada CMMG, 
através de ofício datado de 07 de maio de 2021 (E/5086/2021, de que se junta cópia no 
anexo 1), para a melhoria na segurança e o controlo de acessos a veículos às instalações, 
cujo orçamento se encontra também em anexo (E/5150/2021, de que se junta cópia no 
anexo 2). 
 
O pedido prende-se com a necessidade de melhoria das condições de segurança e controlo 
de acessos ao quartel, bem como a necessidade de garantir a operacionalidade da 
Corporação, particularmente, durante o período do Dispositivo Especial de Combate a 
Incêndios Rurais (DECIR). Se por um lado é necessário garantir que veículos estranhos ao 
Corpo de Bombeiros (CB) não acedam ao quartel, por outro lado é necessário um sistema 
expedito que permita a entrada e saída dos veículos de emergência de forma rápida e 
segura, bem como das viaturas dos seus elementos, para, por exemplo, se deslocarem 
rapidamente ao CB para dar resposta a uma qualquer situação de emergência (p.e. ao toque 
da sirene para responder a um incêndio). 
 
O sistema que a AHBVVL propõe instalar dá resposta a todas estas premissas, sendo 
constituído por barreiras que podem ser acionadas manualmente, quando necessário o 
acesso de um qualquer veículo externo, como também possuíram um sistema de 
identificação de matrículas que acionará as cancelas automaticamente aos veículos 
registados para esse efeito, tanto veículos de emergência, como dos próprios elementos do 
CB. 
 
Este sistema permite, de forma automática, o acesso ao CB das pessoas autorizadas, 
aumentando a privacidade e segurança, por forma a garantir a operacionalidade e celeridade 
na resposta do corpo de bombeiros. 
 
Sobre o ora exposto, conjugam-se, salvo melhor opinião as seguintes disposições legais: 
 

• Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação - Estabelece o regime 
jurídico das autarquias locais: 

- Consagra, a «Proteção Civil» como atribuição do município - alínea j), do n.º 2, do 
artigo 23.º;  

- Atribui à câmara municipal a competência de «deliberar sobre as formas de apoio 
a entidades e organismos legalmente existentes» - alínea o), do n.º 1, do artigo 
33.º; 
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- Confere ao presidente da câmara municipal a competência de «dirigir, em 
articulação com os organismos da administração pública com competência no 
domínio da proteção civil, o serviço municipal de proteção civil, tendo em vista 
(…) a coordenação das atividades a desenvolver naquele âmbito, 
designadamente em operações de socorro e assistência (…)» - alínea v), do n.º 
1, do artigo 35.º. 

 
• Lei n.º 80/2015, de 3 de agosto - Segunda alteração à Lei de Bases da Proteção 
Civil: 

- Determina que «(…) a proteção civil é a atividade desenvolvida pelo Estado (…) e 
autarquias locais (…), com a finalidade de prevenir riscos coletivos inerentes a 
situações de acidente grave ou catástrofe (…), proteger e socorrer as pessoas e 
bens em perigo (…)» - n.º 1, do artigo 5.º; 

- Acrescenta que «a atividade de proteção civil tem um carácter permanente (…), 
cabendo a todos os órgãos (…) da Administração Pública, promover as condições 
indispensáveis à sua execução, de forma descentralizada (…)» - n.º 2, do artigo 
5.º; 

- Define que «(…) são agentes de proteção civil, de acordo com as suas 
atribuições próprias: a) os corpos de bombeiros» - n.º 1, do artigo 46.º; 

- E dispõe que «(…) impende especial dever de cooperação com os agentes de 
proteção civil (…), sobre as seguintes entidades: a) Entidades de direito privado 
detentoras de corpos de bombeiros, nos termos da lei» - n.º 1, do artigo 46.º-A. 

 
• Decreto-Lei n.º 247/2007, de 27 de junho, na sua atual redação – Define o regime 
jurídico aplicável à constituição, organização, funcionamento e extinção dos corpos de 
bombeiros, no território nacional: 

- Determina que «(…) constitui missão dos corpos de bombeiros: a) A prevenção e 
o combate a incêndios; b) O socorro às populações, em caso de incêndios, 
inundações, desabamentos e, de um modo geral, em todos os acidentes; (…) d) 
O socorro e transporte de acidentados e doentes, incluindo a urgência pré-
hospitalar (…)» - n.º 1, do artigo 3.º. 
 

Pelo exposto, propõe-se a atribuição à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
da Marinha Grande, nos termos da alínea o), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, de um apoio financeiro no valor de 8.700,00 €, mais IVA, perfazendo o valor 
de 10.701,00 € (dez mil setecentos e um euros), para a Instalação de sistema de segurança 
e controlo de acessos a veículos ao quartel. 
 
A Câmara Municipal, no uso da competência prevista nos termos da alínea o), do n.º 1, 
do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em conjugação com a alínea j), do 
n.º 2, do artigo 23.º, do mesmo diploma, delibera atribuir um apoio financeiro, no valor 
de 10.701,00 € (dez mil setecentos e um euros), à Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria (AHBVVL) para a instalação de sistema de 
segurança e controlo de acessos a veículos ao quartel. 
 
A Entidades beneficiária fica obrigada a entregar um relatório de execução do apoio, 
acompanhado de fatura/recibo de liquidação da despesa, no prazo de até 30 dias após 
instalação do equipamento, não devendo ser depois de 30/11/2021. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 



 

Página 6 de 7 

Reunião extraordinária da 
Câmara Municipal da Marinha 
Grande realizada no dia 
24/05/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 
 

 
3. Obras de Acalmia de Tráfego - desde a Rua Santa Isabel até à Rua D. João 

Pereira Venâncio - Concurso público n.º 05/2020. Aprovação de trabalhos 
complementares e de trabalhos a menos  

 
335 - Presente informação com referência LB/05/2021, de 20 de maio, que se dá por 
integralmente reproduzida, relativa à empreitada de “Obras de Acalmia de Tráfego - desde a 
Rua Santa Isabel até à Rua D. João Pereira Venâncio” adjudicada à empresa CONTEC, 
Construções e Engenharia, SA, na qual se propõe: 
 
- trabalhos complementares de natureza não prevista a preços contratuais, no valor de 

34.040,41 € (trinta e quatro mil, quarenta euros e quarenta e um cêntimos), aos quais 
acresce o IVA à taxa legal em vigor; 

- trabalhos a menos, no valor de 12.799,10 € (doze mil, setecentos e noventa e nove euros e 
dez cêntimos), aos quais acresce o IVA à taxa legal em vigor; 

- a fixação do prazo de execução em quarenta e cinco dias que determina a prorrogação do 
prazo de execução da empreitada pelo mesmo período de tempo. 
 
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 19.º, alínea b), 370.º, 
nºs 1 e 2, 373.º, n.º 2, 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 “Obras de Acalmia de Tráfego - 
desde a Rua Santa Isabel até à Rua D. João Pereira Venâncio”, em que é cocontratante 
a empresa CONTEC, Construções e Engenharia, SA, delibera aprovar :  
 
a) - trabalhos complementares de natureza não prevista a preços contratuais, no valor 
de 34.040,41 € (trinta e quatro mil, quarenta euros e quarenta e um cêntimos), aos 
quais acresce o IVA à taxa legal em vigor; 
b) - trabalhos a menos, no valor de 12.799,10 € (doze mil, setecentos e noventa e nove 
euros e dez cêntimos), aos quais acresce o IVA à taxa legal em vigor; 
c) - a fixação do prazo de execução em quarenta e cinco dias que determina a 
prorrogação do prazo de execução da empreitada pelo mesmo período de tempo; 
d) a minuta de contrato adicional a celebrar, em anexo. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 18:45 horas. 
 
 

Todas as deliberações foram aprovadas em minuta, no final da reunião, tendo sido 
assinadas, após aprovação, pela Presidente e pela secretária da reunião.  

 
 
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 Secretária da reunião, 
 

 
 
 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 


