
 

Página 1 de 16 

Reunião extraordinária da 
Câmara Municipal da Marinha 
Grande realizada no dia 
23/08/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 26 

   Município da Marinha Grande 
    Câmara Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página 2 de 16 

Reunião extraordinária da 
Câmara Municipal da Marinha 
Grande realizada no dia 
23/08/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 26 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aos vinte e 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:  
 

• Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 

• Aurélio Pedro Monteiro Ferreira; 

• Carlos Alexandre de Carvalho Caetano; 

• Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

• Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 

 
A Sr.ª Presidente abriu a reunião pelas 14:30 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
 
A Sr.ª Vereadora Lara Marques Lino comunicou em 23/08/2021, 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 
motivo de férias, estará ausente no período compreendido entre 23 e 27 de agosto de 2021.  

Não foi 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 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” – Intenção de Declaração de Caducidade da Adjudicação 

 
FINANÇAS E TESOURARIA 

 
2. Documentos de Prestação de Contas Consolidadas do Município da Marinha Grande 

relativos ao Exercício Económico de 2020 
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DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 
 

3. Denúncia dos factos que foram apresentados pelo Sr. Josué na reunião de câmara 
realizada no dia 19.07.2021 à Procuradoria do Juízo de Competência Genérica 
(Ministério Público) – nos termos do da alínea b) do n.º 1 do artigo 242.º do Código 
de Processo Penal 

 
4. Protocolo de Colaboração com ICNF para a requalificação das Estradas das Matas – 

Aceiro «O» e «P». 
 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 
 

5. Contrato nº 03/2020 - “Requalificação dos Blocos L/M de habitação social e dos 36 
fogos – Casal Malta - Marinha Grande - Concurso público nº 11/2019”. Revogação 
do contrato por acordo das partes. Minuta de acordo revogatório 

 
6. Conservação e Reabilitação de Estradas Florestais adjacentes aos Aceiros "O" e "P” 

– Concurso Público n.º 21 /2021. Deliberação inicial. 
 
 
 
 

 

 
 
 

ORDEM DO DIA 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
APROVISIONAMENTO 
 

1. 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” – Intenção de Declaração de Caducidade da Adjudicação 

 
551 - Considerando que, de acordo com deliberação camarária de 3 de agosto de 2021, foi 
determinada a adjudicação das “Atividades de animação e apoio à família (AAAF), 
componente de apoio à família (CAF), e dinamização de bibliotecas escolares - ano letivo 
2021/2022”, 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 cada um dos lotes. 
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Presente informação n.º 82/SC/2021 de 20/08/2021, dos serviços de aprovisionamento da 
Câmara Municipal da Marinha Grande, a informar que os adjudicatários do 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”, a saber Espalha 
Ideias - Actividades de Tempos Livres, Lda, NIPC 505 323 184 e Escolha Divertida - 
Unipessoal Lda, NIPC 515 160 318,  não prestaram a caução no prazo instituído no n.º 2 do 
art. 16.º do programa de procedimento, em conformidade com o n.º 1 do artigo 90.º do 
Código dos Contratos Públicos.  
 
Assim, a Câmara Municipal no exercício de competência prevista no art.º 33º, n.º 1, alínea f) 
do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
Setembro, na sua redação atual, delibera a intenção de declaração de caducidade da 
adjudicação das “Atividades de animação e apoio à família (AAAF), componente de apoio à 
família (CAF), e dinamização de bibliotecas escolares - ano letivo 2021/2022”, no âmbito do 
Processo de Aquisição n.º 48/2021 – AP/DDC, com o valor de 122.005,74€, para o LOTE 1 
adjudicado ao concorrente Espalha Ideias - Actividades de Tempos Livres, Lda, NIPC 
505 323 184, e pelo valor de 209.245,55€, para o LOTE 2, adjudicado ao concorrente Escolha 
Divertida - Unipessoal Lda, NIPC 515 160 318, ambos os valores acrescidos de IVA à taxa 
legal em vigor e que seja concedida audiência prévia aos adjudicatários Espalha Ideias - 
Actividades de Tempos Livres, Lda, NIPC 505 323 184 e Escolha Divertida - Unipessoal Lda, 
NIPC 515 160 318, para no prazo de três dias úteis se pronunciarem, por escrito. 
 
Mais delibera que o adjudicatário Espalha Ideias - Actividades de Tempos Livres, Lda, NIPC 
505 323 184 proceda à entrega de declaração atualizada de não dívida à Autoridade 
Tributária, uma vez que à data da sua apresentação, em sede de documentos de habilitação a 
mesma se encontrava válida, mas atualmente tal não se verifica, sendo necessária, para 
efeitos de celebração do contrato, caso a entidade proceda à apresentação da caução no 
decurso do período de audiência prévia. 
 
Mais delibera informar os adjudicatários que a não prestação da caução determina que a 
entidade adjudicante proceda ao cumprimento dos deveres enunciados nos artigos 457.º e 
461.º do Código dos Contratos Públicos. 

 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
 
 

2. Documentos de Prestação de Contas Consolidadas do Município da Marinha 
Grande relativos ao Exercício Económico de 2020 

 
A Sr.ª Presidente solicitou a presença da Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, 
Dr.ª Sandra Paiva, que respondeu às questões técnicas colocadas pelos Srs. Vereadores. 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
552 - Presentes os Documentos de Prestação de Contas Consolidadas relativos ao ano de 
2020, constituídos por: 
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• Demonstrações Financeiras Consolidadas, incluindo: 
o Balanço Consolidado 
o Demonstração de Resultados por Natureza Consolidado 
o Demonstração dos Fluxos de Caixa Consolidado 
o Demonstração das Alterações no Património Líquido Consolidado 

• Demonstrações Orçamentais Consolidadas, incluindo: 
o Demonstração Consolidada do Desempenho Orçamental 
o Demonstração Consolidada de Direitos e Obrigações por Natureza 

• Relatório de Gestão que integra os anexos às Demonstrações Financeiras 
Consolidadas 

• Certificação Legal das Contas Consolidadas 
Os quais se encontram integralmente elaborados, para apreciação e votação devendo 
posteriormente ser arquivados na Área de Contabilidade, estando disponíveis para consulta, 
quando para tal for solicitado. 
 
Considerando que nos termos do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, 
as entidades previstas nos n.ºs 1 e 2 do artigo 51.º da Lei de Organização e Processo do 
Tribunal de Contas, Lei n.º 97/98, de 26 de agosto, cuja aprovação de contas dependa de 
deliberação de um órgão colegial, poderiam remetê-las ao Tribunal de Contas até 30 de 
junho de 2020, em substituição do prazo referido no n.º 4 do artigo 52.º da mesma lei, é 
entendimento do Tribunal de Contas que o termo para apresentação das contas 
consolidadas pelas entidades abrangidas pelo artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 6-D/2021, de 15 
de janeiro, é o dia 31 de agosto de 2021. 
 
A Câmara Municipal, após apreciação dos documentos indicados e no cumprimento 
da alínea i), do n.º 1, do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibera aprovar 
os Documentos de Prestação de Contas Consolidadas do ano de 2020 e submetê-los à 
apreciação e votação da Assembleia Municipal, para cumprimento do preceituado na 
alínea l), do n.º 2, do artigo 25º, do mesmo diploma. 
 
Mais delibera, propor à Assembleia Municipal que aprove a aplicação do Resultado 
Líquido do Exercício de 2020, no montante de 421.122,16 euros sob a forma de 
Resultados Transitados. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

 
 

3. Denúncia dos factos que foram apresentados pelo Sr. Josué na reunião de 
câmara realizada no dia 19.07.2021 à Procuradoria do Juízo de Competência 
Genérica (Ministério Público) – nos termos do da alínea b) do n.º 1 do artigo 
242.º do Código de Processo Penal 

 
Presente a seguinte proposta: 
 
“Considerando: 
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a) o conteúdo dos factos apresentados pelo Sr. Josué Jerónimo Inês, na reunião da câmara 

municipal realizada no dia 19.07.2021, que foi gravada e se encontra disponível para qualquer 
pessoa visualizar e ouvir por intermédio do link do Município da Marinha Grande, para a qual se 
remete para todos os efeitos;  
https://www.youtube.com/watch?v=_biWUEgU6S4 

 
b) que o mesmo Sr. Josué Inês, na reunião atrás referida, ainda apresentou um documento escrito, 
com o mesmo conteúdo, que foi distribuído pelo mesmo a todos os membros da Câmara Municipal que 
estavam presentes, para o qual se remete para todos os efeitos (em anexo); 
 
c) que os factos constantes da gravação, bem do documento escrito, poderão consubstanciar a prática 
de crimes, previstos e punidos no Código Penal;  
 
d) que a Presidente da Câmara Municipal e os Vereadores, são considerados como funcionários na 
aceção do artigo 386.º, do Código Penal;   
  
A Câmara Municipal da Marinha Grande, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 242.º 
(denúncia obrigatória), do Código de Processo Penal, delibera: 
 
- Denunciar à Procuradoria do Juízo de Competência Genérica (Ministério Público), que se 
encontra junto do Juízo de Competência Genérica da Marinha Grande, do Tribunal Judicial da 
Comarca de Leiria, os factos que foram apresentados pelo Sr. Josué na reunião de câmara 
realizada no dia 19.07.2021;  
 
- Subsidiariamente, no caso de a denúncia suprarreferida ser arquivada, por se provar que os 
visados (o trabalhador e o Município) não praticou/aram os crimes que lhe são imputados, 
participar do Sr. Josué pela prática de crime previsto e punido pelo do Código Penal.” 

 
 
Sobre esta proposta foi referido o seguinte: 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho referiu que falta a indicação do artigo do Código 
Penal na segunda parte da proposta, com a qual não concorda, porque lhe parece que a 
denúncia caluniosa, que tem prazos, não se possa fazer por a primeira parte da deliberação 
não estar decidida em tempo útil. 
Concorda com a primeira parte da proposta, mas a segunda parte é gravosa e não concorda 
que fique na deliberação. 
 
A Sr.ª Presidente deu a palavra à Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro, que fez a proposta na 
última reunião. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que na sua opinião deve estar esta segunda 
parte, embora concorde com a Vereadora Alexandra de que o processo não se resolverá 
rapidamente. Esta parte é apenas uma decisão subsidiária. Concorda que as pessoas 
venham aqui denunciar factos, mas entende que deve ficar já aqui expresso essa intenção, 
subsidiariamente. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que continua a manter a sua posição sobre a 
vinculação do órgão a este procedimento, de forma antecipada. 
Só votará a favor se esta parte for retirada, senão terá que votar contra toda a deliberação. 
Não concorda que se condene antecipadamente o munícipe. 
 
A Sr.ª Presidente disse que deixará essa alteração à consideração dos Srs. Vereadores do 
MpM, já que a proposta é deles. 
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O Sr. Vereador Carlos Caetano disse que compreende as duas posições, mas sente-se 
mais tentado a subscrever a posição da Vereadora Alexandra. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que a sua posição não é jurídica, é política, e 
politicamente não concorda que se “condene” antecipadamente um munícipe, não foi eleita 
para isso. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu que também corrobora as palavras da 
Vereadora Alexandra quando ela diz que não se pode impedir as pessoas de aqui virem, não 
podem é fazer acusações a trabalhadores da Câmara sem provas. 
O que quer dizer é que podem vir aqui reclamar os seus direitos, não podem é acusar os 
trabalhadores de favorecimento, violação do PDM, etc., coisas graves que põem em causa 
os deveres dos trabalhadores, daí deixar esta situação de salvaguarda. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que a argumentação da Vereadora Ana faz 
todo o sentido, mas a situação do trabalhador está acautelada com a sua participação, e a 
dignidade do órgão também fica assegurada com a denúncia ao Ministério Público. Mais não 
aprova, pelo que volta a dizer que vota a favor sem a segunda parte da proposta, caso 
contrário terá que votar contra, o que não impede que a denúncia avance. É uma posição 
política. 
 
A Sr.ª Presidente disse que os argumentos de um lado e do outro são válidos e consegue 
perceber as duas visões do assunto. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra disse que também percebe as duas posições. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que deixa à Sr.ª Presidente a decisão de retirar 
ou não este parágrafo. 
 
A Sr.ª Presidente disse que retira então o segundo parágrafo da proposta. 
 
Assim, e depois de retirado o segundo parágrafo, a Sr.ª Presidente colocou a votação 
a seguinte proposta: 
 
553 - Considerando: 
 
a) o conteúdo dos factos apresentados pelo Sr. Josué Jerónimo Inês, na reunião da câmara 

municipal realizada no dia 19.07.2021, que foi gravada e se encontra disponível para 
qualquer pessoa visualizar e ouvir por intermédio do link do Município da Marinha 
Grande, para a qual se remete para todos os efeitos;  
https://www.youtube.com/watch?v=_biWUEgU6S4 

 
b) que o mesmo Sr. Josué Inês, na reunião atrás referida, ainda apresentou um documento 
escrito, com o mesmo conteúdo, que foi distribuído pelo mesmo a todos os membros da 
Câmara Municipal que estavam presentes, para o qual se remete para todos os efeitos (em 
anexo); 
 
c) que os factos constantes da gravação, bem do documento escrito, poderão 
consubstanciar a prática de crimes, previstos e punidos no Código Penal;  
 
d) que a Presidente da Câmara Municipal e os Vereadores, são considerados como 
funcionários na aceção do artigo 386.º, do Código Penal;   
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A Câmara Municipal da Marinha Grande, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 
242.º (denúncia obrigatória), do Código de Processo Penal, delibera: 
 
- Denunciar à Procuradoria do Juízo de Competência Genérica (Ministério Público), 
que se encontra junto do Juízo de Competência Genérica da Marinha Grande, do 
Tribunal Judicial da Comarca de Leiria, os factos que foram apresentados pelo Sr. 
Josué na reunião de câmara realizada no dia 19.07.2021. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

4. Protocolo de Colaboração com ICNF para a requalificação das Estradas das 
Matas – Aceiro «O» e «P». 

 
Sobre esta proposta foi referido o seguinte: 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu, sobre este ponto e também sobre o ponto 6 
(obra), que já na altura da colocação de verba em orçamento levantaram a questão, não 
porque não concordem com a obra, mas porque não há qualquer contrapartida para a 
CMMG na realização destas obras em propriedade do ICNF, e isso fica mais claro agora, 
com este protocolo. 
Seguidamente leu as obrigações da CMMG e as do ICNF, que são apenas duas coisas: 
publicitar a parceria e acompanhar as obras, se for o caso. É só isto!  
É um protocolo bem diferente dos protocolos celebrados com o Ministério da Educação ou 
com o Ministério da Saúde, para as obras da escola e do Centro de Saúde. O ICNF não dá 
nada!  
Não consegue perceber e o documento não revela uma verdadeira parceria, porque não há 
reciprocidade. Da parte da Câmara houve dispêndio de tempo dos seus funcionários, há uma 
verba alocada de mais de 300.000€, vai lançar o concurso e conduzir todo o procedimento, e 
da parte do ICNF não há nada. 
Não consegue estar de acordo, porque a Câmara está a “despejar” uma verba que é sua 
numa obra de um organismo do Governo central. 
 
 
A Sr.ª Presidente disse que a Câmara tem vindo a pugnar para que o ICNF faça obras nas 
estradas e nos parques no nosso concelho.  
Este protocolo tem a ver com acessos à adutora e a continuação da realização das 
atividades desportivas nas matas em segurança, o que não é uma prioridade do ICNF. O 
objetivo é a CMMG poder requalificar estes espaços. 
 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
554 - Considerando: 
 
- que um dos objetivos da Política Florestal Nacional consiste em garantir o acesso à 
utilização social da floresta, promovendo a harmonização das múltiplas funções que ela 
desempenha e salvaguardando os seus aspetos paisagísticos, recreativos, científicos e 
culturais conforme decorre da Lei nº 33/96, de 17 de agosto; 
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- que o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., abreviadamente 
designado por ICNF, I. P., é um instituto público de regime especial, integrado na 
administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa e financeira e 
património próprio que prossegue atribuições das áreas governativas do ambiente e das 
florestas, sob superintendência e tutela dos respetivos membros do Governo, em razão da 
matéria, sendo a autoridade nacional para a conservação da natureza e biodiversidade e a 
autoridade florestal nacional; 
 
- que o Município da Marinha Grande é uma autarquia local que visa, nos termos 
constitucionais, a promoção e defesa dos interesses próprios dos seus munícipes 
 
- que as ESTRADAS FLORESTAIS ADJACENTES AOS ACEIROS "O" E "P”, propriedade do 
Estado e sob a gestão do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF), 
têm um carácter social e turístico, sendo algumas das estradas utilizadas também pela 
população da Marinha Grande, nomeadamente nos acessos à praia e em atividades lúdicas; 
 
- que a zona de enquadramento turístico que liga S. Pedro de Moel, Parque de Campismo 
até à Praia Velha e de interesse, para a segurança de pessoas e bens, inclusivamente para 
a utilização pedonal ou viária, que faz parte das memórias e identidades destes espaços; 
 
- a necessidade de garantir a melhoria dos acessos para utilização e segurança nas 
deslocações dos munícipes; 
 
- a necessidade de garantir a melhoria dos acessos à zona dos furos de água, acessos 
esses que são utilizados diariamente pelos serviços da Câmara em deslocações ao local; 
 
- a Câmara Municipal da Marinha Grande pretende que sejam criadas condições que 
permitam ter estes locais como espaço de realização e prossecução dos interesses público e 
coletivo. 
 
- o ICNF, I.P. está, nos termos da respetiva lei orgânica, incumbido de garantir a gestão 
adequada e a valorização dos bens imóveis sob sua administração, 
 
Estão reunidas as condições para poder celebrar um Protocolo de cooperação para a 
realização da CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESTRADAS FLORESTAIS 
ADJACENTES AOS ACEIROS "O" E "P" que se anexa e se dá por integralmente 
reproduzido. 
 
Nestes termos, a Câmara Municipal, depois de apreciar a proposta de protocolo, e no 
uso da competência própria prevista nas alíneas a), c), e m) do nº 2 do artigo 23º e na 
alínea r) do nº 1 do artigo 33º, ambos do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação atual, onde se estabelece que compete à Câmara Municipal deliberar, 
no domínio do equipamento rural e urbano, comunicações e na promoção do 
desenvolvimento, a colaboração no apoio a programas e projetos de interesse 
municipal, em parceria com entidades da administração central, delibera aprovar a 
minuta de protocolo de colaboração a celebrar com o ICNF tendo em vista a 
intervenção da Câmara Municipal para a CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DE 
ESTRADAS FLORESTAIS ADJACENTES AOS ACEIROS "O" E "P". 
 
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: 
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“O processo não vem instruído com qualquer informação técnica. O texto do protocolo 
fundamenta a sua celebração em alíneas que nada tem que ver com a intervenção nas 
infraestruturas viária, mas sim na área de gestão florestar e do património imobiliário. 
 
Contudo, este não é o problema central. O que mais choca neste processo é o facto de a 
Presidente pretender executar melhorias em infraestruturas da responsabilidade do ICNF, 
sem que haja uma qualquer contrapartida por parte deste organismo ao Município da 
Marinha Grande. O protocolo é centrado em obrigações atribuídas ao município, veja-se a 
título de exemplo o previsto na cláusula terceira, designadamente: 
 
 a) Suportar todos os encargos que decorram da execução do presente protocolo, 
nomeadamente, aqueles que resultem da obtenção de pareceres, licenças e com as obras 
de construção;  
 b) Comunicar ao ICNF, I.P. com a antecedência mínima de 15 dias o início das obras 
e respetivo cronograma e calendário das operações;  
 c) Elaborar e aprovar o projeto tendente a ‘Proceder à conservação e a reabilitação 
de estradas florestais adjacentes aos aceiros “O” e “P”’, bem como acompanhar a 
implementação do mesmo;  
 d) Manter as infraestruturas e sinalética em perfeitas condições de funcionamento, 
conservação e segurança;  
 e) Garantir a conservação e reabilitação dos pavimentos da rede de estradas 
alcatroadas da mata nacional;  
 f) A área a utilizar na Mata Nacional de Leiria destina-se exclusivamente à 
requalificação das infraestruturas já existentes;  
 g) Observar e salvaguardar o cumprimento de todas as premissas e condicionantes 
resultantes da aplicação e execução do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra 
Incêndios e do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios do concelho da 
Marinha Grande;  
 h) Durante o tempo de obra, quaisquer acidentes ou danos que venham a ocorrer 
nas áreas afetas a estas infraestruturas e/ou na zona envolvente e decorrente da sua 
utilização são da exclusiva responsabilidade da Câmara Municipal da Marinha Grande;  
 i) Publicitar a presente parceria, através da menção expressa “Em parceria com o 
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P.” e inclusão do respetivo logótipo 
em quaisquer suportes comunicacionais, de promoção ou divulgação de ações, atividades e 
eventos a desenvolver que utilizem estas infraestruturas, bem como em toda a informação 
difundida nos diversos meios de comunicação social.  
  
Ora uma parceria tem compromissos de ambas as partes. Neste caso ao ICNF cabe: 
“publicitar a presente parceria e sempre que o entender, ou que se revele necessário, 
acompanhará a realização dos trabalhos”. Isto na verdade não consubstancia uma 
verdadeira parceria, diria que é uma parceria unilateral. 
 
Na nossa opinião este protocolo é lesivo do interesse municipal porque: 

a) A CM vai investir 306.234,53 € na beneficiação da rede viária de propriedade de um 
privado, O ICNF, quando na verdade deveria investir na beneficiação da rede viária 
municipal da sua responsabilidade e recuperar as ruas da cidade e das aldeias; 

b) Privilegia dar dinheiro a uma entidade pública que, em muito, já deve ao concelho 
por não ter investido anos a fio na Mata e dela ter tirado dividendos financeiros sem 
que os canalizasse para o concelho; 
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c) Aloca recursos humanos internos à realização deste projeto, fazendo com que os 
escassos arquitetos deste serviço se ocupem neste processo em vez de determinar 
que realizem tantos projetos urgentes para o concelho ou até que colaborem na 
apreciação de processos na área do licenciamento, área tão carenciada para o 
concelho.  

d) Trata-se de um projeto que prevês uma intervenção descontinuada na própria via, há 
intervenção nuns metros, depois interrompe, depois continua noutros… em 
pequenas «zoninhas»… enfim, não se entende.  

e) É um processo que nem sequer revela uma estratégia de beneficiação das vias de 
forma estrutural e não se entende exatamente porque é feito agora e aparente ter 
tanta urgência, quando não se dá prioridade a coisas tão mais urgentes.” 

 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho proferiu a seguinte declaração de voto: 
“Pese embora também entender que o conceito de protocolo implica participação de ambas 
as partes, e de facto, no presente caso, tal não aconteça, porque as obrigações e o 
investimento são todos da autarquia, também entendo que este protocolo não visa beneficiar 
diretamente o ICNF.  
Visa beneficiar a população que, como sabemos, utiliza as estradas que agora se pretendem 
requalificar para lazer, desporto, para deslocação às nossas praias, e como tal, na nossa 
perspetiva, e não sendo o ICNF beneficiário direto, mas sim a população, votar 
favoravelmente esta proposta e o investimento. 
Com o presente voto favorável não se pretende, jamais, branquear a inércia do ICNF no que 
toca ao cuidado da nossa mata, inércia essa que não imputo aos funcionários do ICNF, mas 
sim à falta de meios com que os mesmos se deparam para poder cuidar devidamente da 
mata, pelo que o responsável único pela ausência de investimento na mata é o Governo de 
Portugal, que não dota o ICNF dos meios necessários para que possa fazer esse trabalho.” 
 
 
A Sr.ª Presidente proferiu a seguinte declaração de voto: 
“Este protocolo tem simplesmente a ver com a intenção do município de reabilitar estradas 
que consideramos essenciais para os fins a que destinam: usufruto dos nossos munícipes 
em vias estruturantes; acesso a espaços de lazer; pratica desportiva; dinamização turística; 
acesso dos nossos funcionários à adutora. 
Esclareço que este Protocolo que nos permite a autorização para a realização das obras 
termina em dezembro deste ano, pelo que o mesmo vigora apenas dentro do período 
provável da intervenção. 
Acrescento que as obras que o ICNF vai realizar na mata têm um valor de 1 milhão de euros. 
Obras pelas quais temos pugnado e que implicam o valor de 500mil euros em recuperação 
de estradas e 500 mil euros na requalificação dos parques de lazer, ribeiro de S. Pedro e 
proteção de dunas.” 
 
Esta declaração de voto foi subscrita pela Sr.ª Vereadora Célia Guerra. 
 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
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CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 

5. Contrato nº 03/2020 - “Requalificação dos Blocos L/M de habitação social e dos 
36 fogos – Casal Malta - Marinha Grande - Concurso público nº 11/2019”. 
Revogação do contrato por acordo das partes. Minuta de acordo revogatório 

 
Sobre esta proposta foi referido o seguinte: 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu que passados dois anos e meio a obra não está 
feita e não vai ser feita com o contrato assinado, o que lhe deixa alguma tristeza. Era uma 
obra que fazia parte de um PEDU de 2015 e passados 6 anos não se conseguiu fazer a 
obra! 
É um processo semelhante ao processo da adutora, mas a decisão agora é diferente desse 
processo. Porquê? A necessidade desta obra é também grande! A Sr.ª Presidente quer 
explicar porque tomou decisões diferentes em duas situações semelhantes? 
 
A Sr.ª Presidente referiu que os Srs. Vereadores têm consigo todos os documentos e têm 
conhecimento de todas as situações e de todo o esforço que foi feito para as resolver. 
Com o empreiteiro da adutora conseguiu-se chegar a acordo, com este isso não aconteceu, 
conforme se pode ver pelos documentos do processo. Não havia condições para fazer 
qualquer acordo. Ou se ia para Tribunal e o processo arrastava-se no tempo, impedindo que 
a Câmara iniciasse a obra enquanto o processo não estivesse resolvido, ou então, o mais 
adequado e de maior bom senso, seria esta decisão que hoje vem à Câmara, podendo 
assim aproveitar os financiamentos. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho referiu que verificou que em 14/01/2020 se pediu o 
Visto do Tribunal de Contas, e este, passados 8 meses, respondeu que não era preciso. 
Quem não sabia que não era necessário o Visto e fez perder 8 meses? 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano informou que em janeiro/2020 era necessário o Visto, mas 
em março desse ano deixou de ser. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que esta é uma saída “airosa” para a 
situação, senão não se poderia fazer a obra, por isso pede à Sr.ª Presidente que faça tudo o 
que há a fazer rapidamente, para se aproveitar os financiamentos. 
 
Seguidamente, e no âmbito da discussão deste ponto, a Sr.ª Vereadora Alexandra 
Dengucho apresentou o seguinte requerimento: 
“Requeiro que seja devidamente apurado o que se passou relativamente a esta questão da 
obtenção do visto, que pese embora ter sido requerido numa altura em que era necessário, 
da informação agora prestada pelo Sr. Vereador Caetano, a partir de março de 2020 deixou 
de o ser, o que levou a que o processo ficasse parado tanto tempo e não ter sido instruído 
em março com essa informação da desnecessidade do visto.” 
 
Terminada a discussão, a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
555 - Presente informação nº I/1288/2021, de 13 de julho de 2021, acompanhada dos 
seguintes anexos: 
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Anexo I - Deliberação camarária de 08 de abril de 2019, pela qual foi autorizada a abertura 
do procedimento de formação de contrato de empreitada para a “Requalificação dos Blocos 
L/M de habitação social e dos 36 fogos – Casal Malta - Marinha Grande”, na modalidade de 
concurso público, com o preço base de € 941 883.20 (novecentos e quarente e um mil, 
oitocentos e oitenta e três euros e vinte cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal, e prazo de 
execução de 450 dias; 
 
Anexo II- Deliberação camarária de 28 de outubro de 2019, que adjudicou à proposta 
apresentada pelo concorrente Valeixa - Construção Civil Lda, pelo valor de € 940.597,20 
(novecentos e quarenta mil quinhentos e noventa e sete euros e vinte cêntimos), acrescido 
de IVA à taxa legal em vigor e pelo prazo de execução de 450 dias, a execução da 
empreitada;  
 
Anexo III - Contrato de empreitada foi outorgado a 08 de janeiro de 2020, sob o nº 03/2020, 
entre o Município da Marinha Grande e a Valeixa - Construção Civil Lda;  
 
Anexo IV - Ofício nº 142, de 14 de janeiro de 2020, dirigido ao Tribunal de Contas pedindo a 
fiscalização prévia do Tribunal de Contas do contrato o nº 03/2020, nos termos da alínea b) 
do nº 1 do art.º 46º da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, na sua redação à data;  
 
Anexo V - Ofício nº DECOP-27397/2020, de 2020-09-02, do Tribunal de Contas que informa 
da decisão proferida, em Sessão Diária de Visto, de 2020-09-02, de devolver o contrato à 
entidade fiscalizada, uma vez que o mesmo não se encontra sujeito a visto, atento o disposto 
na supracitada alínea g) do n.º 1 do artigo 47.º da LOPTC; 
 
Anexo VI - Notificação ao cocontraente para a formalização do auto de consignação da 
empreitada no dia 16-11-2020, conforme previsto nos art.º 356º e 359º do Código dos 
Contratos Públicos; 
 
Anexo VII - Pedido de reposição do Equilíbrio Financeiro na modalidade de Revisão de 
Preços, nos termos do 282º nº 3 do CCP apresentado pelo empreiteiro a 16 de novembro de 
2020; 
 
Anexo VIII - Parecer do consultor externo do Município, para a área da contratação pública, 
datado de 30 de dezembro de 2020, sobre o pedido acima identificado; 
 
Anexo IX - Notificação, com o nº S/207/2021, de 26-01-2021, ao empreiteiro de que, face aos 
elementos até, então, apresentados, não havia razões suficientes para se avançar para uma 
alteração do preço do contrato bem como da data para a consignação da obra - 8 de 
fevereiro de 2021, pelas 10:30h;  
 
Anexo X- Comunicação do empreiteiro, Valeixa - Construção Civil, Lda, no sentido da 
imediata resolução do contrato celebrado a 08/01/2020, ao abrigo do art.º 406º do CCP;  
 
Anexo XI - Análise do Consultor jurídico para a área da contratação Pública sobre a 
comunicação suprarreferida; 
 
Anexo XII -Minuta de Acordo Revogatório proposta pelo advogado da Valeixa - Construção 
Civil, Lda, em 04-05-2021; 
 
Anexo XIII- informação dos serviços sobre a minuta proposta; 
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A Câmara Municipal depois de analisar toda a documentação, considerando:  
 
- O superior interesse público em proceder à requalificação deste edifício de habitação 
social constituído pelos Blocos L/M e dos seus 36 fogos habitacionais, que seria 
prejudicado em caso de litigância judicial para a execução do contrato de empreitada, 
outorgado a 08 de janeiro de 2020, sob o nº 03/2020, entre o Município da Marinha 
Grande e a Valeixa - Construção Civil Lda, considerando que enquanto houver uma 
adjudicação legalmente válida o Município não pode fazer a abertura de novo 
procedimento com o mesmo objeto; 
 
-  O financiamento da obra no âmbito do aviso de concurso nº CENTRO-43-2018-06, 
relativo a operações enquadradas no âmbito da prioridade de investimento 9.8, a qual 
obteve a respetiva aprovação com comparticipação de fundos FEDER, numa taxa de 
85%, no valor de 889.851,99 euros, que será colocado em risco caso a execução física 
e financeira da mesma não venha a ocorrer até 30/06/2023; 
 
Ao abrigo das competências previstas na alínea f) do n.º 1 do art.º 33.º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua atual redação, em articulação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 08 de junho, para os efeitos da alínea b) do art.º 330º e nº 1,2 e 3 do art.º 331º 
do Código dos Contratos Públicos, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 33/2018, de 
15 de Maio, delibera: 
 
- Revogar, por acordo, o contrato nº 03/2020, celebrado entre o Município da Marinha 
Grande e a Valeixa - Construção Civil Lda, em 08 de janeiro de 2020, para a execução 
da empreitada de “Requalificação dos Blocos L/M de habitação social e dos 36 fogos – 
Casal Malta - Marinha Grande; 
 
- Aprovar os termos da minuta de Acordo de Revogação a celebrar entre as partes, 
que se encontra em anexo, documento cujo teor aqui se dá por integralmente 
reproduzido para todos os efeitos legais. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

6. Conservação e Reabilitação de Estradas Florestais adjacentes aos Aceiros "O" 
e "P” – Concurso Público n.º 21 /2021. Deliberação inicial. 

 
556 - Presente informação com a ref.ª RV/23/2021 e ref.ª RV/24/2021, 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 288.900,50€ (duzentos e oitenta e oito mil, novecentos euros 
e cinquenta cêntimos) e o prazo de execução é de 30 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  
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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; 

e) designar o júri que conduzirá o procedimento, com a seguinte composição: Rui 
Vicente (Presidente), Maria João Oliveira (Vogal), Isabel Alves (Secretário) e 
como suplentes Alexandre Fava 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 maioria, com 4 votos a favor e 2 votos contra dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que reiteraram a 
declaração de voto proferida na aprovação do ponto 4 desta reunião. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho e a Sr.ª Presidente também reiteraram as 
respetivas declarações de voto, proferidas na aprovação do ponto 4 desta reunião. 
 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 

 
 

 

 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 16:00 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, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

 

 
 


