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Aos três dias do mês de agosto 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:  
 

• 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 15:30 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

A Sr.ª Vereadora Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho comunicou em 
03/08/2021, nos termos do disposto no artigo 78.º, em conjugação com o n.º 1 do artigo 79.º, 
ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 
de janeiro, atualizadas, que por motivos pessoais, estará ausente no período compreendido entre 
3 de agosto de 2021 e 15 de agosto de 2021, não tendo sido substituída.  

 
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 107/2019-AP/DQV – “Fornecimento de energia elétrica em média tensão, 
baixa tensão especial e baixa tensão normal” - Aprovação de serviços a menos e 
liberação de cauções.  

2. P.A. N.º 48/2021-AP/DDC – “Atividades de animação e apoio à família (AAAF), 
componente de apoio à família (CAF), e dinamização de bibliotecas escolares - ano 
letivo 2021/2022”. - Adjudicação  

 
FINANÇAS E TESOURARIA 

3. 11.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021  
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DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

4. Proposta de suspensão parcial do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande e 
estabelecimento de medidas preventivas – Ampliação de Armazém - Gallo Vidro, 
S.A. 

 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

5. Isenção do pagamento de taxas 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
ATIVIDADE FÍSICA 

6. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2021 - Sport 
Lisboa Marinha - Requalificação do relvado sintético e alargamento da zona 
desportiva 

 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

7. Requalificação da Adutora/Distribuidora Picotes - Marinha Grande- Concurso público 
n.º 02/2020. Alteração de diretor de fiscalização. 

8. Execução de ramais de saneamento e de água na rua do Cais e rua Casal das 
Raposas em Vieira de Leiria – Concurso Público n.º 20/2021. Deliberação inicial. 

 
 
 

 

 

 

ORDEM DO DIA 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
APROVISIONAMENTO 

 
 

1. P.A. N.º 107/2019-AP/DQV – “Fornecimento de energia elétrica em média 
tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal” - Aprovação de serviços 
a menos e liberação de cauções.  

 
504 - Na sequência do P.A. N.º 107/2019-AP/DQV - Fornecimento de energia elétrica em 
média tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal, foram celebrados: 
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✓ O contrato n.º 05/2020, para o Lote 1 - Fornecimento de energia elétrica em média 

tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal, com a empresa Endesa 
Energia, SA - Sucursal em Portugal, no valor global de 194.354,70€, acrescido de 
IVA à taxa legal em vigor. 

✓ O contrato n.º 04/2020, para os Lote 2, 3 e 4 - Fornecimento de energia elétrica em 
média tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal, com a empresa Luzboa 
- Comercialização de Energia, LDA, no valor global de 980.402,57€, acrescido de 
IVA à taxa legal em vigor. 

 
Considerando que ambos os contratos terminaram a 31/01/2021 e que a DQV - Divisão de 
Qualidade de Vida, através de informação TF-2020/07 de 28/07/2021, informou que as 
quantidades contratadas para os diversos lotes foram superiores às efetivamente fornecidas 
e que por esse facto propõe a aprovação de serviços a menos. 
 
Considerando que a DQV, informa que as cauções prestadas pelos cocontratantes no âmbito 
do P.A. N.º 107/2019-AP/DQV – “Fornecimento de energia elétrica em média tensão, baixa 
tensão especial e baixa tensão normal” reúnem condições para serem libertadas. 
 
Considerando que de acordo com informação dos serviços de contabilidade a execução 
financeira também se encontra concluída, estando também por este facto reunidas as 
condições para se proceder à liberação da caução prestada pelo cocontratante nos termos 
do artigo 295.º do Código dos Contratos Públicos. 
 
Assim, tendo presente a informação anexa ao processo, a Câmara Municipal, depois 
da análise da documentação apresentada e concordando com a informação da DQV - 
Divisão de Qualidade de Vida, delibera proceder à aprovação de serviços a menos do 
P.A. N.º 107/2019-AP/DQV – “Fornecimento de energia elétrica em média tensão, baixa 
tensão especial e baixa tensão normal”, de acordo com o artigo 379.º, nº. 1 aplicável 
por remissão do artigo 454.º, n.º 6, ambos do Código dos Contratos Públicos, nos 
seguintes montantes, por cocontratante:  
 

✓ Endesa Energia, SA - Sucursal em Portugal, no valor total de 16.071,15€, IVA 
incluído à taxa legal em vigor; 

✓ Luzboa - Comercialização de Energia, LDA, no valor total de 267.318,82€, 
IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
Mais delibera autorizar, de acordo com o artigo 295.º do Código dos Contratos 
Públicos, a liberação das cauções prestadas pelos cocontratantes: 
 

✓ Endesa Energia, SA - Sucursal em Portugal, caução prestada no valor de 
9.717,74 euros, mediante garantia bancária, 962300488030413, emitida pelo 
Banco Santander Totta, SA. 

✓ LUZBOA - Comercialização de Energia, Lda, caução prestada no valor de 
49.020,13 euros, mediante seguro caução, apólice n.º 4.228.149, emitida pela 
Companhia de Seguros Atradius Crédito y Caución, S.A.  de Seguros y 
Reaseguros (sucursal em Portugal) 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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2. P.A. N.º 48/2021-AP/DDC – “Atividades de animação e apoio à família (AAAF), 
componente de apoio à família (CAF), e dinamização de bibliotecas escolares - 
ano letivo 2021/2022”. - Adjudicação  

 
505 - Presente o processo de aquisição nº 48/2021 – AP/ DDC, com o objeto “Atividades de 
animação e apoio à família (AAAF), componente de apoio à família (CAF), e dinamização de 
bibliotecas escolares - ano letivo 2021/2022”, realizado de acordo com deliberação camarária 
de 24 de maio de 2021, acompanhado de relatório final do júri, datado de 27/07/2021, 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 Espalha Ideias - 
Actividades de Tempos Livres, Lda, pelo valor de 122.005,74€, para o LOTE 1 e pelo 
concorrente Escolha Divertida - Unipessoal Lda, pelo valor de 209.245,55€, para o LOTE 2, 
ambos os valores acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, por se tratarem das propostas 
que apresentam o preço mais baixo para cada um dos lotes. 
 
Face ao exposto e depois de analisado o processo de aquisição n.º 48/2021-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 (AAAF), componente de 

apoio à família (CAF), e dinamização de bibliotecas escolares - ano letivo 
2021/2022”, 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 
Espalha Ideias - Actividades de Tempos Livres, Lda, NIPC 505 323 184, pelo 
valor de 122.005,74€, para o LOTE 1 e pelo concorrente Escolha Divertida - 
Unipessoal Lda, NIPC 515 160 318, pelo valor de 209.245,55€, 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 os adjudicatários Espalha Ideias - Actividades de Tempos Livres, Lda, 
NIPC 505 323 184 e Escolha Divertida - Unipessoal Lda, NIPC 515 160 318, para 
apresentarem os documentos de habilitação identificados no programa de 
procedimento. 

➢ Notificar o adjudicatário Espalha Ideias - Actividades de Tempos Livres, Lda, 
NIPC 505 323 184 para prestar a caução no valor de 3.050,14 euros, e o 
adjudicatário Escolha Divertida - Unipessoal Lda para prestar a caução no 
valor de 5.231,14 euros, nos termos do disposto nas peças do procedimento. 

➢ Aprovar as minutas do contrato, referentes aos lotes 1 e 2, 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. 
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FINANÇAS E TESOURARIA 

 
 

3. 11.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021  
 
 
Os Srs. Vereadores do MpM colocaram questões sobre os troços do ICNF que vão ser 
requalificados pela Câmara. 
 
A Sr.ª Presidente solicitou a presença da Chefe da Divisão de Gestão do Território, Dr.ª 
Inês Marrazes, que prestou os esclarecimentos técnicos solicitados pelos Srs. Vereadores 
referentes à identificação dos troços em planta, bem como do valor, que importa em cerca de 
288.900€ + IVA, o que dá o valor de 308.000€. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano disse que depois de ver o desenho das estradas a tratar, e 
apesar de continuarem a ser do ICNF, constatou que se trata de uma obra que servirá muita 
gente no futuro, e as estradas não são só para o rally, porque há uma estrada de acesso aos 
furos dos Altos Picotes, pelo que agora compreende a proposta e o custo. 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino disse que finalmente, depois do incêndio, conseguiu-se um 
acordo com o ICNF, mas se fosse uma verdadeira parceria eles também deveriam fazer 
alguma coisa para nos compensarem, porque o investimento é nas estradas que são do 
ICNF. A Câmara deveria ser mais interveniente. 
 
 
Depois de prestados os esclarecimentos solicitados pelos Srs. Vereadores, a Sr.ª 
Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
506 - Presente proposta da 11.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
8.ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2021 no valor de 534.977,20 euros nos 
reforços e de 534.977,20 euros nas anulações. 
7.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipal para 2021 no valor de 383.740,00 euros 
nos reforços e de 383.740,00 euros nas anulações. 
5.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2021 no valor de 131.361,00 
euros nos reforços e de 131.361,00 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. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 11.ª 
Modificação ao Orçamento da Despesa de 2021, sob a forma de alteração, constituída 
pela 7.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipais para 2021 e 5.ª Alteração ao Plano 
Plurianual de Investimentos, 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 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: 
“O voto contra dos Vereadores do MpM justifica-se no facto de nós não concordarmos com a 
execução de uma obra à responsabilidade integral do município que respeita às 
competências próprias do ICNF, designadamente as estradas de que é proprietário. 
Para além deste facto, aquilo que tivemos oportunidade de ver, um esquisso do projeto, não 
se trata de uma requalificação integral das ruas, mas de intervenções pontuais, ou seja, um 
pequeno traço de intervenção, depois descontinuado de outro pequeno traço de intervenção, 
ou seja, não é uma intervenção estrutural. 
Os Vereadores do MpM querem fazer o registo de que concordam com a plenitude da 
modificação orçamental, exceto com este ponto. 
Para nós é absolutamente impensável que a Câmara não canalize os recursos próprios, 
tanto humanos como financeiros, para alocar a obras que dizem respeito à sua própria 
responsabilidade, e no caso concreto é claro que estes 308.000€ poderiam ser investidos em 
estradas que estão em mau estado, da sua própria responsabilidade, tal como o técnico que 
trabalhou no projeto poderia trabalhar na área de projetos da responsabilidade municipal 
sem estar a despender de tempo para iniciativas que são da responsabilidade de terceiros, 
no caso concreto do ICNF.” 
 
A Sr.ª Presidente proferiu a seguinte declaração de voto: 
“O que trouxemos à aprovação e que aqui está em causa referido pelos Vereadores do MpM, 
para nós tem sentido contrário porque é uma requalificação de intervenção feita num local há 
muito ambicionado por todos os que o frequentam e que também é fundamental para 
benefício quer da nossa população quer de quem nos visita (a conhecida “volta aos cinco”) e 
há muitos anos ambicionada a sua requalificação. 
Para além desta, a zona de acesso a um ponto de água que serve também a nossa 
população e que tem sido manifestada pelos próprios serviços a urgente requalificação que 
permita este acesso. 
O restante, como aqui foi referido, tem a ver também com as requalificações do pavimento 
em zonas que permitem uma maior mobilidade na mata, mais segura, e também a realização 
de um evento que nos projeta o concelho de forma conhecida e com o valor de dezenas de 
anos que nos tem trazido o Rally Vidreiro. 
Permitirá também, dessa forma, a sua realização num período tão importante para as 
atividades realizadas no concelho, que têm sido tão diminutas devido ao problema conhecido 
por todos sobre o Covid. 
Ao aprovarmos esta modificação irá permitir que mais um projeto, que é também estruturante 
para o nosso concelho, possa ser lançado e, correndo tudo bem, possa ser executado. 
E quando digo correr bem é que decorra dos normais procedimentos deste concurso, que 
não fique deserto como tantos outros.”  
Esta declaração de voto foi subscrita pela Sr.ª Vereadora Célia Guerra. 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta.           
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DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

 
 

4. Proposta de suspensão parcial do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande e 
estabelecimento de medidas preventivas – Ampliação de Armazém - Gallo 
Vidro, S.A. 

 
507 - Presente informação técnica datada de 23/07/2021, identificativa do local da execução 
da ampliação de um armazém e indicação das normas do Regulamento do Plano Diretor 
Municipal da Marinha Grande a suspender para o efeito. 
 
Presente informação jurídica referente ao enquadramento legal da suspensão parcial do 
Plano Diretor Municipal da Marinha Grande, datada de 23/07/2021. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido apresentado pela sociedade Gallo Vidro S.A., 
com o registo de entrada n.º E/8336/2021, de 2021/07/28 e concordando com os 
fundamentos de facto e de direito da informação jurídica que apreciou o assunto, que 
se dá aqui por integralmente reproduzida e se anexa, delibera, ao abrigo da alínea b) 
do n.º 1 do artigo 126.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que estabelece o 
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), PROPOR, à 
Assembleia Municipal, a suspensão parcial do Plano Diretor Municipal (PDMMG), 
numa área  de 128.795,5 m2, localizada no gaveto formado pela Rua da Lagoinha, a 
norte, e Rua do Repouso, a nascente, na Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 
devidamente identificada em planta, que igualmente se anexa, de modo a viabilizar a 
ampliação de um armazém ali situado e devidamente licenciado.  
    
Mais delibera propor àquele órgão deliberativo o estabelecimento de medidas 
preventivas, cujo texto normativo consta, igualmente, da já mencionada informação 
jurídica, em consequência da suspensão parcial do PDMMG, tal como preceitua o n.º 7 
do já citado artigo 126.º. 
 
A proposta de suspensão é, nos termos do n.º 3 do referido artigo 126.º, objeto de 
parecer da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, pelo 
que a presente deliberação e respetiva informação jurídica devem ser remetidas a essa 
entidade, antes da presente proposta ser submetida à aprovação da Assembleia 
Municipal.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

 
 

5. Isenção do pagamento de taxas 
 
508 - A Sra. Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
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A SPM – Associação para a Promoção do Turismo de S. Pedro de Moel, solicitou à 
Câmara Municipal a isenção do pagamento das taxas municipais, para a realização da 
atividade a seguir elencada: 
 
-Licença especial de ruído para realização do Verão cultural de S. Pedro de Moel- Sunset 
aos domingos no Hotel Mar e Sol 
 
Presente a informação nº 1412/2021, de 27 de julho de 2021, fundamentada de facto e de 
direito nos termos do nº 6 do artigo 14º do Regulamento e Tabela de Taxas do Município da 
Marinha Grande. 
 
A Câmara Municipal, nos termos da alínea a) do nº 3 do artigo 14.º do Regulamento e Tabela 
de Taxas do Município da Marinha Grande, pode isentar as associações de bombeiros, as 
fundações, as associações culturais, desportivas e recreativas legalmente constituídas, 
fábricas da igreja, agrupamentos de escolas e associações de pais e encarregados de 
educação legalmente constituídas e sem fins lucrativos, com sede no concelho da Marinha 
Grande, do pagamento das taxas previstas no citado Regulamento. 
 
Assim, ao abrigo da competência prevista na alínea a) do nº 3 do artigo 14.º do 
Regulamento e Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande, a Câmara Municipal 
delibera, relativamente à atividade identificada, isentar a SPM – Associação para a 
Promoção do Turismo de S. Pedro de Moel da taxa devida pela emissão da licença especial 
de ruído. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
ATIVIDADE FÍSICA 

 
 

6. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2021 - 
Sport Lisboa Marinha - Requalificação do relvado sintético e alargamento da 
zona desportiva 

 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino disse que está de acordo com o apoio, mas recebeu, tal como 
todos os Vereadores, um e-mail do clube a dizer que como a Câmara não assinou o contrato 
de comodato até final de junho eles não viram a sua candidatura ao IPDJ aprovada, e logo a 
verba que daí vinha, 50.000€, pelo que a CDU propõe que a Câmara apoie. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra fez o ponto de situação: o SLM não se candidatou porque 
não tinha a sua situação regularizada. Tudo fez para que fosse regularizada até final de 
junho, mas o gabinete jurídico externo só se pronunciou em 1 de julho e a proposta só veio à 
reunião de 19 de julho.  
O valor agora proposto foi o pedido feito pelo clube e é o suficiente para o relvado sintético. 
O valor candidatado ao IPDJ era também para outras obras.  
A proposta de apoio mantém-se nos 100.000€. O passo seguinte é o clube apresentar nova 
candidatura para as restantes infraestruturas que pretendem fazer junto ao campo sintético. 
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A Sr.ª Vereadora Lara Lino disse que aquilo que o clube diz no e-mail é diferente e por isso 
leu o seu conteúdo. 
O clube diz taxativamente que perdeu a candidatura por falta deste documento. A Vereadora 
diz que não, então é o clube que está a mentir? 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra disse que em finais de abril houve uma reunião para definir 
que se ia avançar para o contrato de comodato, e depois foi necessário avançar para o 
levantamento topográfico e demais diligências. 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino perguntou se também não é verdade que se tenham 
comprometido com o IPDJ, por indicação da Vereadora, a enviar o contrato de comodato até 
meados de julho? 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra disse que não é verdade, porque trouxe a proposta à reunião 
de 19 de julho, mas o contrato só foi assinado mais tarde. Está disposta a discutir com o 
clube, cara a cara, e mantém a proposta. 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino referiu que o clube pediu hoje uma reunião. 
 
A Sr.ª Presidente disse que a candidatura que aqui está é para um relvado sintético, à 
semelhança do que tem sido feito para outros clubes e é o que consta do orçamento. 
É isso que está em causa, e a seguir analisar-se-ão os restantes valores em causa.  
Parece-lhe que aprovar esta proposta tal como está será mais prudente e justo. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu que esta situação era iminente e tem meses.  
Todos sabem que 100.000€ não chega para o relvado sintético, daí o clube ter procurado 
uma alternativa para financiar o restante valor do projeto. Aquilo que o clube diz e a 
Vereadora Célia diz, e daquilo que sabe, não bate certo, e isso apoquenta-o. 
Percebe que o atraso é da Câmara e a solução tem que ser encontrada por quem criou o 
problema. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra disse que assim que recebeu o e-mail ligou ao Presidente do 
clube, porque o compromisso com eles foi de ter o contrato de comodato até meados de 
julho. Se tivesse sido alertada para o facto de ter que ser enviado o contrato para o IPDJ até 
meados de julho teria feito um draft ou um extrato da deliberação de 19 de julho. 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino voltou a referir a conversa com o clube, onde se conclui que foi 
a própria Vereadora Célia quem ligou para o IPDJ, daí saber. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra referiu que sabia da candidatura do IPDJ, o que não sabia 
era dessa data de meados de julho, senão teria tomado outras diligências. 
 
A Sr.ª Presidente disse que estão aqui todos para resolver os problemas dos clubes e tem 
presenciado o trabalho e empenho da Vereadora Célia. Aquilo que há a fazer é aprovar esta 
atribuição, que é justa, e a seguir tentar encontrar uma solução que seja correta. 
 

Assim, voltou a propor que seja votada esta proposta e depois se veja a melhor 
situação para poder continuar a apoiar o clube. 
 
509 - Presente deliberação de 26 de abril de 2021, na qual a Câmara Municipal deliberou, ao 
abrigo das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na 
redação atual, e do n.º 4 e 6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do Regulamento 
Municipal de Atribuição de Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, 
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Desportiva, Recreativa ou Outra, admitir a candidatura abaixo indicada, ficando a mesma 
selecionada para a fase de definição do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das 
disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente:  
 
Atividade Infraestruturas:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/13353/2020 501219340 Sport Lisboa Marinha 
Requalificação do relvado sintético 
e alargamento da zona desportiva 

30,0 

 
Presente informação com n.º de registo I/1306/2021, de 15 de julho de 2021, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, o Sport Lisboa Marinha, preenche os requisitos previstos no art.º 6.º do Regulamento, 
propondo a atribuição de apoio financeiro, para a Requalificação do relvado sintético e 
alargamento da zona desportiva. 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento, o montante dos apoios a atribuir a cada 
candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 
 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da educação, 
cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento, nos termos das alíneas d), 
e), f), h) e m) do n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação 
atual, que conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para apoiar as 
atividades de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e outras de interesse municipal, 
bem como para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos 
termos das alíneas o), p) e u) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/188; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de 
Atividades Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro a 
atribuir;  
 
Considerando por fim que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade 
Tributária e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da 
Marinha Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea o) do nº 1, do artigo 33.º da Lei nº 75/2013 de 12 
de setembro, na redação atual, e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição 
de Apoios e Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou Outra, delibera conceder o seguinte apoio financeiro:  
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Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18.º e 20.º, nº 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato-Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 3 votos a favor e 3 abstenções, da Sr.ª 
Vereadora da CDU, Lara Lino, e dos Srs. Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana 
Alves Monteiro. 
 
Os Srs. Vereadores do MpM proferiram a seguinte declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
  
Atendendo a que este processo ainda não foi apreciado à luz dos Regulamentos aprovados 
na reunião de 16 Novembro2020 e publicado em DR a 1 de fevereiro de 2021, o qual já se 
encontra em vigor, não se percebendo quais os critérios da apreciação processual que 
estiveram na base da atribuição dos apoios em apreço, designadamente a equidade, a 
clareza, a imparcialidade, a objectividade da análise e da determinação do montante do 
apoio. 
  
Também não estando claro que todas as candidaturas admitidas beneficiaram do mesmo 
apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo 
de pontuação. 
 
Por essa razão, numa lógica de coerência adoptada nestes processos ao longo dos últimos 
anos, entendemos abster-nos nesta votação, o que sucederá até à entrada em vigor do 
regulamento e da apreciação das candidaturas à sua luz.”  
 
A Sr.ª Vereadora da CDU proferiu a seguinte declaração de voto: 
“A CDU entende que, a verba inicialmente prevista para o Sport Lisboa e Marinha deve ser 
reforçada em 50 mil euros uma vez que, única e exclusivamente por incompetência deste 
executivo permanente o clube viu-se privado de aceder aos 50 mil euros, previstos no 
Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID) 2021 +, 2ª Fase, do IPDJ. 
 
A Câmara Municipal liderada pelo executivo PS não conseguiu elaborar o contrato de 
comodato atempadamente (mesmo sabendo das consequências nefastas para o clube e 
mesmo sendo relembrados ao longo do tempo) para que o clube pudesse entregar na sua 
candidatura ao PRID, demorando 4 meses, e o clube viu a sua candidatura indeferida, 
conforme email enviado pelo próprio Clube.  
 
Assim, entendemos que é a Câmara a única responsável por esta perda e assim sendo 
devia suportar os 50 mil euros. No entanto, uma vez que a nossa proposta não foi acolhida 
abstemo-nos neste ponto para não inviabilizar o Clube de receber os 100 mil euros, sendo 
certo que continuaremos a pugnar para que o Clube seja ressarcido naquilo que entendemos 
ser o mais justo! “ 
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/13353/2020 501219340 
Sport Lisboa 

e Marinha 

Requalificação do 
relvado sintético e 

alargamento da zona 
desportiva 

30,0 2018/A/188 100.000,00€ 
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A Sr.ª Presidente proferiu a seguinte declaração de voto: 
“Votámos favoravelmente esta proposta, pois ela depende de uma candidatura feita e hoje 
vinda a deliberação de Câmara para ser aprovada, no valor de 100.000€, que constam em 
orçamento e que estão cabimentados. 
Seria de todo impossível considerarmos hoje um valor superior como é do conhecimento de 
todos os Vereadores presentes. 
Este valor hoje atribuído é igual a todos os outros apoios que têm sido dados aos clubes 
para a colocação de relvado sintético. 
Foi referido e esclarecido pela Sr.ª Vereadora Célia Guerra todos os trâmites que foram 
feitos para resolver uma questão que data de dezenas de anos. 
A situação ontem levantada pelo clube não permitia que hoje houvesse uma decisão 
diferente, dado não existir análise do processo nem de outra cabimentação que pudesse 
disponibilizar uma verba superior. 
Para que o clube não fique prejudicado entendemos aprovar esta deliberação, para que 
assim possa ter desde já esta verba disponível, o que não impede de uma reanálise através 
de nova candidatura que possa vir a permitir outro tipo de apoio.” 
Esta declaração de voto foi subscrita pela Sr.ª Vereadora Célia Guerra. 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 

7. Requalificação da Adutora/Distribuidora Picotes - Marinha Grande- Concurso 
público n.º 02/2020. Alteração de diretor de fiscalização. 

 
510 - Presente informação SS – 20.2021, de 14 de julho, da Divisão de Qualidade de Vida, 
que se dá por integralmente reproduzida:  
 
“1. De harmonia com a deliberação camarária tomada na reunião ordinária, de 30 de julho de 
2020, o Município da Marinha Grande adjudicou à firma “MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, 
Ld.ª”, a execução da empreitada designada por “REQUALIFICAÇÃO DA ADUTORA/ 
DISTRIBUIDORA PICOTES - MARINHA GRANDE”, pelo valor de 1.473.011,5€ (um milhão 
quatrocentos e setenta e três mil, onze euros e cinquenta e cinco cêntimos), ao qual acresce 
o valor do IVA à taxa legal em vigor, e com um prazo de execução de 12 meses. 
 
2. Através da mesma deliberação camarária foi nomeado como diretor da fiscalização o eng.º 
Luís Silva, (coadjuvado pelo eng.º Antero Faria). 
 
3. O técnico nomeado para garantir a verificação da execução da obra vai, a partir do 
próximo dia 1 de agosto, desempenhar funções em regime de mobilidade noutro município, 
pelo que é necessário acautelar a sua substituição. 
 
4. De acordo com o disposto no artigo 344º, n.º 4, do Código dos Contratos Públicos (CCP), 
a substituição do diretor de fiscalização da obra deve ser aceite pelo dono da obra. 
 
 



 

Página 14 de 15 

Reunião extraordinária da 
Câmara Municipal da Marinha 
Grande realizada no dia 
03/08/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
Face ao acima exposto, perante a impossibilidade de o diretor de fiscalização designado 
inicialmente assegurar as suas funções e a tipologia da obra, proponho a aprovação, pelo 
órgão competente, do seu substituto, que será a eng.ª Edite Moniz (coadjuvada pelo eng.º 
Antero Faria). 
 
Proponho ainda que seja designado o gestor do contrato, em conformidade com o disposto 
no artigo 290º-A do CCP.” 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar aqueles documentos e concordando com os 
mesmos, nos termos do n.º 1 do art.º 36.º do Código dos Contratos Públicos, em 
conjugação com a alínea f), do n.º 1, do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, com a 
alínea b), n.º 1, do artigo 18.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho e  para os 
efeitos do art.º 290.º-A e do  n.º 2, do artigo 344.º do Código dos Contratos Públicos, 
delibera: 
 

• Alterar a designação do diretor de fiscalização para a eng.ª Edite Moniz, 
coadjuvada pelo eng.º Antero Faria; 

• Alterar a designação do gestor do contrato para o eng.º Luis Batateiro; 

• Aprovar a minuta do contrato a celebrar, nos termos do artigo 98º do CCP. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

8. Execução de ramais de saneamento e de água na rua do Cais e rua Casal das 
Raposas em Vieira de Leiria – Concurso Público n.º 20/2021. Deliberação 
inicial. 

 
511 - Presente informação com a ref.ª MJ-37/2021, projeto de execução, cuja coordenação 
foi assegurada pela Divisão de Gestão do Território, composto por peças desenhadas e 
peças escritas, nomeadamente projeto de execução, memória descritiva e justificativa, 
caderno de encargos (cláusulas técnicas cláusulas gerais), programa de procedimento, 
mapa de quantidades e orçamento, plano de segurança e saúde, plano de prevenção e de 
gestão de resíduos referentes à obra em epígrafe. 
 
O preço base do concurso é de 15.055,00€ (quinze mil e cinquenta e cinco euros) e o prazo 
de execução é de 15 dias. 
 
A Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 19.º, 
alínea b), 36.º, n.º 1, 38.º, 40.º, n.º2, nº 46-A, 67.º, n.º 1, 69.º, n.º 2, e 290.º-A, todos do 
Código dos Contratos Públicos, em conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, delibera: 

a) tomar a decisão de contratar, com vista à satisfação das necessidades 
identificadas; 

b) escolher o procedimento de concurso público, em função do valor estimado do 
contrato, de acordo com o orçamento que integra o projeto de execução; 

c) autorizar a realização da despesa subjacente ao contrato; 
d) aprovar as peças do procedimento (programa do procedimento, caderno de 

encargos, projeto de execução e minuta do anúncio), que passam a integrar o 
processo administrativo; 
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e) designar o júri que conduzirá o procedimento, com a seguinte composição: 
Maria João Oliveira (Presidente), Isabel Alves (Vogal), Miguel Figueiredo 
(Secretário) e como suplentes Rui Vicente e Tânia Dimas;    

f) delegar a competência para prestar esclarecimentos necessários à boa 
compreensão e interpretação das peças do procedimento no júri do 
procedimento; 

g) designar como gestor do contrato, o trabalhador Luis Batateiro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

 
 

 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 17:15 horas. 
 
 
Todas as deliberações foram aprovadas em minuta, no final da reunião, tendo sido 
assinadas, após aprovação, pela Presidente e pela secretária da reunião.  
 
 
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, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em cumprimento do disposto no n.º 7 do artigo 4.º do Regimento da Câmara Municipal da Marinha Grande, 
foi efetuada a gravação de áudio e vídeo da presente reunião, que se encontra disponível ao público na 
página de Internet do Município.  

 


