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Aos quinze dias do mês de junho 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 09:00 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 
 
APROVISIONAMENTO 

1. P.A. N.º 34/2021 - AP/DMC – “Prestação de serviços de limpeza e higienização dos 
edifícios municipais” – Adjudicação 
 

FINANÇAS E TESOURARIA 

2. 9.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021 – 2.ª Revisão 
3. 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 – 2.ª Revisão aos 
Instrumentos Previsionais de 2021 

 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
RECURSOS HUMANOS 

4. 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2021. 
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ORDEM DO DIA 
 

 

 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
APROVISIONAMENTO 
 
 

1. P.A. N.º 34/2021 - AP/DMC – “Prestação de serviços de limpeza e higienização 
dos edifícios municipais” – Adjudicação 
 

O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu que concorreram 13 empresas, mas só foram 
admitidas 3, porque as outras foram excluídas por os preços estarem acima do preço base. 
Preocupa-o que as empresas da nossa região apresentem preços mais elevados do que 
aquela que ganhou, que é de Guimarães, e que apresentou preço cerca de 11% abaixo do 
preço base. Há que refletir, pois está preocupado com a qualidade do serviço. 
 
A Sr.ª Presidente disse que esta situação está a acontecer noutros concursos, em que 
gostaria de ver empresas da nossa região, o que também a preocupa. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho não acha que não se possa fazer nada, embora se 
tenham que cumprir as regras do concurso público.  
Antes, na elaboração dos cadernos de encargos, poder-se-á definir aquilo que se quer. 
É possível fazer alguma coisa, ao contrário do que a Sr.ª Presidente diz, mas é uma questão 
de liderança. 
 
Seguiu-se uma troca de impressões entre a Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho e a Sr.ª 
Presidente sobre como conformar os cadernos de encargos àquilo que a autarquia 
pretende, tendo a Sr.ª Presidente esclarecido que disse que não se podia fazer nada em 
relação à contratação. 
 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
358 - Presente o processo de aquisição nº 34/2021 – AP/DMC, com o objeto “Prestação de 
serviços de limpeza e higienização dos edifícios municipais”, realizado de acordo com 
deliberação camarária de 26 de abril de 2021, acompanhado de relatório final do Júri, datado 
de 2 de junho de 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, à proposta apresentada pelo concorrente 
INGUI 2 - SERVIÇOS INDUSTRIAL LDA, pelo valor global de 84.167,08€, acrescido de IVA 
à taxa legal em vigor, por ser a proposta que apresenta o mais baixo preço. 
 
Face ao exposto e depois de analisado o processo de aquisição n.º 34/2021-AP/DMC, 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: 
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➢ Adjudicar a “Prestação de serviços de limpeza e higienização dos edifícios 
municipais” para o período de 12 meses, à proposta apresentada pelo 
concorrente INGUI 2 - SERVIÇOS INDUSTRIAL LDA, NIPC 514 689 072, pelo 
valor global de 84.167,08€, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, por ser a 
proposta que apresenta o mais baixo preço. 

➢ Notificar o adjudicatário INGUI 2 - SERVIÇOS INDUSTRIAL LDA, NIPC 514 689 
072, para apresentar os documentos de habilitação identificados no programa 
de 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 Almerinda Ferreira, a qual será substituída nas suas faltas ou 
impedimentos pela trabalhadora Tânia Rosa. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.   

 
 
 

FINANÇAS E TESOURARIA 

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

 
 
As Sr.ªs Vereadoras da CDU, o Sr. Vereador Carlos Caetano e os Srs. Vereadores do 
MpM colocaram as suas questões, que se encontram refletidas nas respetivas declarações 
de voto. 
 
A Sr.ª Presidente e a Sr.ª Vereadora Célia Guerra esclareceram as opções tomadas, nos 
termos constantes da sua declaração de voto. 
 
Foi ainda solicitada a presença da Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, Dr.ª 
Sandra Paiva, que prestou os esclarecimentos técnicos solicitados pelos Srs. Vereadores. 
 
 
Antes da votação, foi efetuado um breve intervalo, das 10:35 horas às 11:00 horas. 
 
 
Após esta pausa, a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta, dado que 
todos os Srs. Vereadores se manifestaram em condições de o fazer: 
 
359 - Presente proposta da 9.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021, 2.ª 
Revisão, acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
2.ª Revisão ao Orçamento da Receita para 2021, no valor de 57.301,00 euros nas 
anulações; 
 
2.ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2021, no valor de 1.188.175,43 euros nos 
reforços e 1.245.476,43 euros nas anulações; 
 
2.ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais para 2021, no valor de 714.504,72 euros 
nos reforços e 370.308,50 euros nas anulações e com anulação de dotação em 2022 no 
valor de 104.876,77 euros e reforço de dotação em 2023 e 2024 no valor de 1.500,00 euros 
e 1.000,00 euros, respetivamente. 



 

Página 5 de 11 

Reunião extraordinária da 
Câmara Municipal da Marinha 
Grande realizada no dia 
15/06/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2021, no valor de 293.156,00 
euros nos reforços e 832.830,34 euros nas anulações, e com reforço de dotação em 2022 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 
proposta da 9.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021, sob a forma de 
revisão, constituída pela 2.ª Revisão ao Orçamento da Receita, 2.ª Revisão ao 
Orçamento da Despesa, 2.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos, 2.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 unanimidade e aprovada em minuta. 
 
Os Srs. Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, proferiram a 
seguinte declaração de voto: 

“Esta revisão integra um reforço nas despesas correntes no montante de 917.384,43€ e nas 
despesas de capital com 393.161€, o que significa que a Câmara reconhece a manifesta 
incapacidade de realização de obra no valor superior a 500.000€, de que é exemplo a Rua 
das Chedas e as obras da adutora do Alto dos Picotes, o que se lamenta. 
 
A mesma centra-se no reforço de verbas de processos que já estão em curso e que 
fundamentalmente se destinam a investimentos nas infra-estruturas viárias, valorização do 
programa cultural de verão e dos espaços culturais, parques infantis, e reforço de verbas 
para áreas da educação, num claro gesto de dificuldade de programação do seu trabalho. 
Integra apoio no investimento de capital numa associação, mas ignora as restantes 
associações do concelho. Não considera o apoio ao associativismo com a proposta que 
fizemos de ver alocada a verba das festas da cidade a um apoio direto às associações e 
também não considera a possibilidade de as realizar num novo modelo alternativo de 
programa das festas. Retira as obras de beneficiação dos edifícios municipais, um projecto 
que tinha em vista melhorar a qualidade dos espaços profissionais para os trabalhadores, 
sem apresentar uma alternativa que lhes permita ter melhores condições de trabalho.   
 
Mais uma vez, esta Revisão não integra um sinal de realização de obras relevantes como a 
piscina de S. Pedro de Moel; o mercado; os equipamentos sociais para apoio à velhice, 
infância, deficiência e toxicodependência, o parque TIR, o alargamento da ZI em toda a área 
até à variante da A8; eixos rodoviários; terminal rodoviário; centros escolares;  
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a requalificação de várias ruas do concelho; pavilhão desportivo, isto para referir apenas 
algumas obras fundamentais para a população. 
 
Com a agravante de, num dia em que o concelho se viu novamente sem acesso a água pela 
existência de mais uma ruptura da Adutora do Alto dos Picotes, nem uma linha aparece 
sobre isto, estando o processo parado. 
 
Apesar de tudo isto, reconhecemos que as verbas incluídas contêm ações importantes para 
a população e não queremos que a Senhora Presidente venha dizer que não faz o seu 
trabalho porque a oposição não deixa.” 
  
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano proferiu a seguinte declaração de voto: 
“A proposta apresentada pela Sra Presidente não inclui quaisquer reforços relativos à 
empreitada de construção da Adutora Picotes/Marinha, já Adjudicada, mas que foi alvo de 
um pedido de reequilíbrio financeiro apresentado pela empresa vencedora, não tendo esta 
Câmara conhecimento do resultado final de tal pedido, sendo certo que haverá necessidade 
de reforço financeiro, quer por via do reequilíbrio solicitado quer por via do relançamento do 
procedimento concursal. 
 
Assim, reitero o pedido formulado à Sra Presidente, já em anteriores reuniões, para que 
tome uma decisão urgente e definitiva até ao final do corrente mês de Junho sobre esta 
matéria. 
 
A Marinha Grande não pode continuar dependente de uma adutora obsoleta que, como mais 
uma vez se verificou no dia de ontem, e se verifica no dia de hoje, põe em risco o normal 
fornecimento de água a uma grande parte da cidade. 
 
Contudo, a mesma proposta apresenta aspectos positivos, nomeadamente o reforço da 
verba que permitirá relançar o Concurso Público para a empreitada de construção da rede de 
saneamento básico na zona das Chedas/Valeiras/Boco, em Vieira de Leiria, pelo que voto 
favoravelmente a 9.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021 – 2.ª Revisão.” 
 
 
As Sr.ªs Vereadoras da CDU, Alexandra Dengucho e Lara Lino, proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
"Da análise do documento que constitui a 9ª Modificação e 2ª Revisão Orçamental ressalta, 
desde logo, a ausência de reforço de verba para a resolução do grave problema da Adutora 
dos Picotes - Marinha, tendo em conta as constantes roturas no abastecimento de água à 
população. É preocupante que o Executivo do Partido Socialista não tenha erigido a 
resolução desta questão como fulcral para a qualidade de vida da população. Hoje a Marinha 
Grande está sem água. 
 
Por outro lado assistimos, mais uma vez, ao delapidar da verba que estava destinada às 
Festas da Cidade, sem haver uma estratégia de alocação da mesma ao Movimento 
Associativo. Relembramos que as Festas da Cidade foram lançadas pela CDU com um 
objectivo muito claro: apoio ao movimento associativo. Não havendo Festas da Cidade (por 
opção própria e da única responsabilidade do Executivo PS), faria todo o sentido entregar-se 
a verba as elas destinadas, de forma estratégica, ao Movimento Associativo.  
 
Verificamos também que se anulou o valor de € 97.850,00 que estavam destinados à 
Promoção e Desenvolvimento de Actividades de Apoio á Família e Bibliotecas Escolares.  
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É nosso entendimento que essa verba deveria ser destinada ao desenvolvimento de 
actividades do mesmo teor, o que não sucedeu.  
 
Votamos, no entanto, favoravelmente, tendo em conta a necessidade de ajustar as verbas 
para os novos recursos humanos contratados para a Autarquia, bem como pelo facto de vir 
contemplado o apoio ao Sport Lisboa e Marinha e a algumas outras (embora poucas) 
associações do concelho. 
 
Continuamos a pugnar pela urgente requalificação da Adutora, bem como pela urgente 
criação de uma verba extraordinária para apoio ao Movimento Associativo que já virá com 
mais de um ano de atraso.”  
 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra proferiu a seguinte declaração de voto: 
“Neste momento estamos a propor um reforço para apoiar as candidaturas que deram 
entrada até fevereiro e para as quais não existia verba suficiente. 
 
O valor afeto às festas da cidade é assim distribuído para se apoiar o relvado do SLM, bem 
como outras associações, que apresentaram candidaturas pontuais, da área do desporto, e 
cujas atividades se irão realizar nos próximos meses.  
 
Relativamente ao apoio extraordinário às associações está a ser ultimado o documento, 
com essa proposta. Este apoio só é possível com a entrada em vigor dos novos 
regulamentos.”   
 
A Sr.ª Presidente subscreveu a anterior declaração e acrescentou o seguinte: 
“Efetivamente esta revisão ao orçamento tem considerado valores para a abertura de 
procedimentos relacionados com as obras, e dou como exemplo o lançamento do concurso 
das Chedas, no valor de mais de 1 milhão de euros, as redes de ciclovias, obras em edifícios 
municipais, como o Arquivo Municipal, reforço de dotação para as obras que decorrem em 
património Stephens no âmbito das candidaturas. 
 
Ressaltar ainda que existe verba para infraestruturas viárias, e estes reforços naturalmente 
que terão de ser retirados do orçamento anterior, sendo um deles a obra que estava prevista 
para alocar os serviços municipais na zona da FEIS onde existiu uma loja e os próprios 
serviços administrativos, por ter sido discutido entre os Vereadores não se efectuarem obras 
naquele local enquanto não houvesse um estudo definido para o mesmo, e embora nós 
considerássemos que um edifício que tinha sido uma cooperativa de venda de produtos 
alimentares, que posteriormente pelos anteriores proprietários tinha sido reconvertido para 
parte administrativa e de venda ao público, não iria influenciar a requalificação das restantes 
partes da FEIS, aceitámos essa opinião manifestada pelos restantes Vereadores da Câmara 
Municipal, alocando essa verba à necessidade das obras a realizar nas Chedas, que têm um 
valor significativo. 
 
A adutora, que é uma obra que já foi adjudicada, tive oportunidade de esclarecer esta 
Câmara que a conversa entre a empresa que ganhou este concurso se mantém, no sentido 
de termos uma resposta para o início da mesma.  
 
Caso a resposta não venha nos próximos dias, aí sim, existirá a necessidade de se propor 
uma nova revisão ao orçamento.”  
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3. 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 – 2.ª 
Revisão aos Instrumentos Previsionais de 2021 

 

360 - 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: 
 

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 9.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021 – 2.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: 
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1. Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais até ao limite 
máximo das dotações corrigidas, propostas na 2.ª Revisão aos Instrumentos 
Previsionais de 2021, para os anos de 2022, 2023, 2024 e 2025, 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 a 2024; 
 

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, 2023 e 2024, no valor das dotações corrigidas aprovadas com a 9.ª 
Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021 – 2.ª Revisão, nas ações 
infra indicadas: 

a. 2018/A/170 - Projeto à Descoberta das 4 Cidades 
b. 2021/A/15 - Portugal Acústico e "À mesa também se canta" 
c. 2021/A/25 - Projeto “Avós(z) do Judo” - Judo Clube da Marinha Grande 
d. 2021/A/26 - "Projeto de apoio social a pessoas sem abrigo - Casa 22" - 

Associação Novo Olhar II 
e. 2018/A/43 - Bens, materiais e serviços diversos para o exercício das 

atribuições municipais 
f. 2019/A/211 - Equipas de Intervenção Permanente - Protocolo 

ANEPC/CMMG/AHBVVL 
g. 2021/A/4 - Equipas de Intervenção Permanente - Protocolo 

ANEPC/CMMG/AHBVMG 
h. 2019/A/72 - Promoção e desenvolvimento de Atividades de Animação e 

Apoio à Família no ano letivo 2021/2022-Alimentação 
i. 2019/A/73 - Promoção e desenvolvimento de Atividades de Apoio à 

Família, Bibliotecas Escolares e monitorização e apoio nas refeições no 
Ensino Pré-Escolar e 1.º CEB no ano letivo 2021/2022 

j. 2019/A/78 - Alimentação nas cantinas escolares - Ano Letivo 2021/2022 
k. 2021/A/23 - Balcão Único do Prédio da Marinha Grande – BUPI 
l. 2017/A/101 - Tratamento de águas residuais a efetuar pela ADCL 
m. 2018/A/126 - Aquisição de serviços para limpeza e desmatação de 

diversos terrenos municipais 
n. 2018/A/145 - Serviços de vigilância e atendimento ao público em 

instalações culturais 
o. 2016/I/64 - Redes de drenagem de águas residuais domésticas e 

pluviais na rua das Chedas-Vieira de Leiria 
p. 2018/I/53 - Outras construções e remodelações diversas no sistema de 

drenagem de águas residuais do concelho da Marinha Grande 
q. 2021/I/6 - Construção da nova Piscina Municipal Marinha Grande 

 
A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 9.ª Modificação 
aos Instrumentos Previsionais de 2021 – 2.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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DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
 

4. 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2021. 
 
361 - Considerando que o mapa de pessoal enquanto instrumento de planeamento de 
gestão de recursos humanos, materializa a previsão de trabalhadores necessários para, 
anualmente, levar a cabo a realização das atividades de cada serviço, no âmbito das 
atribuições municipais e estratégia definida. 
 
Considerando que o mapa de pessoal assume um caráter dinâmico, que permite a sua 
alteração sempre que se revele necessário, e com vista à resposta célere e eficaz dos 
problemas com que o Município se confronta diariamente. 
 
Considerando que nos termos do preceituado nos artigos 28.º e 29.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, os órgãos e serviços podem proceder a alterações ao respetivo mapa de pessoal para 
preenchimento dos postos de trabalho que se venham a revelar necessários para o 
desenvolvimento das suas atividades e que não tenham sido inicialmente previstos. 
 
Considerando que nos termos do artigo 3.º, n.º 2 alínea a) do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 
de setembro, na sua redação atual, nos municípios os mapas de pessoal são aprovados, 
mantidos ou alterados pela Assembleia Municipal. 
 
Considerando a informação técnica dos Recursos Humanos (I/995/2021, de 9 de junho), que 
se anexa e faz parte integrante. 
 
A Câmara Municipal, depois de apreciado o assunto delibera, ao abrigo dos artigos 
33.º, n.º 1 alínea ccc) e 25.º, n.º 1 alínea o), ambos do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e artigo 3.º, n.º 2 
alínea a) do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua redação atual, 
submeter à Assembleia Municipal a 1.ª alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara 
Municipal da Marinha Grande para 2021, em anexo (anexo 1). 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

 
 

 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 11:15 horas. 
 
 
Todas as deliberações foram aprovadas em minuta, no final da reunião, tendo sido 
assinadas, após aprovação, pela Presidente e pela secretária da reunião.  
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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 Secretária da reunião, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 


