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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2014 ___________________________ 

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro no Auditório Municipal, sito na Avenida José 

Henriques Vareda, sob a presidência de Telmo Lopes da Silva Ferraz e secretariada por Ana 

Patrícia Quintanilha Nobre, primeira secretária e Carlos Alexandre de Carvalho Caetano, 

segundo secretário, reuniu em sessão ordinária, a Assembleia Municipal da Marinha Grande 

com a seguinte ordem de trabalhos: __________________________________________ 

1. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA 22.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2014 – 

4.ª REVISÃO, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. 

2. PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA 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: 
2.1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUZ E SOM PARA EVENTOS E ESPETÁCULOS NA CASA DA CULTURA – 

TEATRO STEPHENS PARA OS ANOS DE 2015 E 2016 – PROCESSO INCLUÍDO NAS AÇÕES 2014/A/113 DO PLANO DE 
ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2014; 

2.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LEVANTAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE CONTADORES, 
CORTE E REABERTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2015 – PROCESSO INCLUÍDO NAS 
AÇÕES 2014/I/170 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E 2014/A/88 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2014; 

2.3 AQUISIÇÃO DE JORNAIS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014 A 
NOVEMBRO DE 2015 - PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2014/A/183 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2014; 

2.4 PROGRAMAÇÃO CULTURAL PARA A CASA DA CULTURA – TEATRO STEPHENS PARA OS MESES DE 
JANEIRO A MARÇO DE 2015 – PROCESSO INCLUÍDO NAS AÇÕES 2014/A/113 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 
2014; 

2.5 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DA CASA DA CULTURA - TEATRO STEPHENS PARA OS 
ANOS 2015 E 2016 
– PROCESSO INCLUÍDO NAS AÇÕES 2014/A/113 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2014; 

2.6 FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE EM BAIXA TENSÃO NORMAL PARA A TOTALIDADE DAS 
INSTALAÇÕES MUNICIPAIS, INCLUÍNDO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA O PERÍODO DE 04/05/2015 A 
03/05/2016 – PROCESSO INCLUÍDO NAS AÇÕES 2014/A/9, 2014/A/10 E 2014/A/156 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS 
DE 2014; 

2.7 SERVIÇO DE PORTARIA PARA O EDIFÍCIO DA RESINAGEM PARA O PERÍODO DE 01/01/2015 A 30/09/2017 
– PROCESSO INCLUÍDO NAS AÇÕES 2014/A/109 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2014; 

2.8 BENEFICIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DA ORDEM – AJUSTE DIRETO N.º 25/2014 – PROCESSO INCLUÍDO NA 
AÇÃO 2014/I/33 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2014; 

2.9 BENEFICIAÇÃO DAS ESCOLAS E POLIDESPORTIVO DA PRAIA DA VIEIRA e TRABALHOS DE 
MANUTENÇÃO NA ESCOLA DE CASAL DE MALTA – EB1 E J.INF - PROCESSO INCLUÍDO NAS AÇÕES 2014/I/34 E 
2014/I/40 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2014;  

2.10 REQUALIFICAÇÃO DO RECREIO COBERTO DA ESCOLA PROFESSOR FRANCISCO VERÍSSIMO – AJUSTE 
DIRETO N.º 21/2014 
– PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 2014/I/39 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2014; 

2.11 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE ESPECIALIDADES PARA 
REQUALIFICAÇÃO / ADAPTAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA Nº 3 DO PILADO – PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 
2013/I/16 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS; 

2.12 REABILITAÇÃO URBANA DAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA FÁBRICA J. FERREIRA CUSTÓDIO – 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2014 – PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 2013/I/26 DO PLANO PLURIANUAL DE 
INVESTIMENTOS DE 2014; 

2.13 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJECTO ELÉCTRICO NA ÁREA DA ANTIGA 
INSTALAÇÃO DA FÁBRICA J. FERREIRA CUSTÓDIO – PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 2013/I/26 DO PLANO 
PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS; 

2.14 REPARAÇÃO DE CAIXAS DE VISITA DAS REDES PÚBLICAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NO 
CONCELHO DA MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO N.º 20/2014 – PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 2014/I/74 DO 
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2014; 

2.15 REQUALIFICAÇÃO DO RESERVATÓRIO APOIADO DA MOITA – CONCURSO PÚBLICO N.º 18/2014 – PROCESSO 
INCLUÍDO NA AÇÃO 2013/I/38 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2014; 

2.16 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA TRAVESSA DO BAIRRO, RUA DA LONGA E 
RUAS CONFINANTES – VIEIRA DE LEIRIA – CONCURSO PÚBLICO N.º 08/2014 – PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 
2013/I/48 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2014; 

2.17 REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA 9 DE ABRIL, RUA ANTÓNIO 
MAGALHÃES JÚNIOR, AVENIDA ANÍBAL GUEDES COELHO E TROÇO DA AVENIDA VITOR GALLO – 
CONCURSO PÚBLICO N.º 11/2014– PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 2014/I/89 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 
2014; 
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2.18 REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA AVENIDA VITOR GALLO – TROÇO ENTRE 
A RUA MÃE D'ÁGUA E A RUA DIOGO STEPHENS – CONCURSO PÚBLICO N.º 19/2014 – PROCESSO INCLUÍDO NA 
AÇÃO 2014/I/89 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2014; 

2.19 CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DA MARINHA GRANDE – AJUSTE DIRETO N.º 26/2014 – PROCESSO INCLUÍDO NA 
AÇÃO 2013/I/59 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2014; 

2.20 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE "ALTERAÇÃO DA REDE ELÉCTRICA DO 
CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE" – PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 2013/I/26 DO PLANO PLURIANUAL 
DE INVESTIMENTOS de 2014; 

2.21 REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA PANIFICADORA (FASE 1 E FASE 3) – CONCURSO PÚBLICO N.º 02/2014 – 
PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 2011/I/54 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2014; 

2.22 PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA PANIFICADORA E AS SUAS LIGAÇÕES COM A RUA DAS 
RAIZES, RUA DOS MAÇARIQUEIROS E LIGAÇÃO DA RUA DA AVENTURA – PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 
2011/I/54 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2014; 

2.23 REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS LARANJEIRAS – CONCURSO PÚBLICO N.º 13/2013 – PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 
2012/I/60 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2014; 

2.24 CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS NA REDE VIÁRIA DO CONCELHO - CONCURSO PÚBLICO 
N.º 21/2014 – PROCESSO INCLUÍDO NAS AÇÕES 2014/I/155 E 2014/I/157 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2014; 

2.25 REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE DA PRAIA DE VIEIRA DE LEIRIA – CONCURSO PÚBLICO N.º 
15/2013 – PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 2012/I/67 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2014; 

2.26 CORREÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DOS LEITOS E MARGENS DAS LINHAS DE ÁGUA – CONCURSO PÚBLICO N.º 
16/2014 – PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 2013/A/67 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2014; 

2.27 PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DA CANDIDATURA AO POVT - AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA 

COMBATE A INCÊNDIOS EM ESPAÇOS NATURAIS CELEBRADO ENTRE A CIMRL, O MMG E A AHBVMG – PROCESSO INCLUÍDO 
NA AÇÃO 2014/A/177 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2014; 

2.28 PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DA CANDIDATURA AO POVT - AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA 

COMBATE A INCÊNDIOS EM ESPAÇOS NATURAIS CELEBRADO ENTRE A CIMRL, O MMG E A AHBVVL – PROCESSO INCLUÍDO 
NA AÇÃO 2014/A/177 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2014; 

2.29 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA E EM BAIXA TENSÃO ESPECIAL PELO PERÍODO DE 
12 MESES - P.A. N.º 57/2013-AP/DISU – PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 2013/A/3 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL DE 
2014; 

2.30 PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL MODULAR E 
INTEGRADO DE ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE IMPRESSÃO, DOBRAGEM, 
ENVELOPAGEM DE DOCUMENTOS PARA EXPEDIÇÃO POSTAL E PRODUÇÃO DIGITAL DE DOCUMENTOS 
- PA N.º 29/2011 - AP/DASUP/AAS – PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 2011/A/5 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL DE 2014; 

2.31 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A ALUNOS DOS JARDINS-DE-INFÂNCIA 
INSCRITOS NAS ATIVIDADES DE COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, PARA O ANO LETIVO 2014/2015 - 
PA N.º 55/2014-AP/DCD – PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 2014/A/61 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL DE 2014; 

2.32 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A ALUNOS DO JARDIM-DE-INFÂNCIA DE VIEIRA DE LEIRIA, EB1 DA 
PASSAGEM E EB1 ANTÓNIO VITORINO PARA O ANO LETIVO 2014/2015 E FORNECIMENTO DE 
REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO A FREQUENTAR AULAS NO PÓLO DA EB 2/3 GUILHERME 
STEPHENS PARA O ANO LETIVO 2014/2015 - P.A. N.º 50/2014-AP/DCD - PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 2014/A/67 
DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL DE 2014; 

2.33 ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE 
SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS, ESTUDO DO TARIFÁRIO E 
ELABORAÇÃO DO RESPETIVO REGULAMENTO DE TARIFAS - P.A. N.º 68/2014-AP/DAM – PROCESSO INCLUÍDO 
NA AÇÃO 2014/A/184 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL DE 2014; 

2.34 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO MUNICÍPIO (INTERNET, REDE MÓVEL E REDE 
FIXA) PARA O PERÍODO DE 24 MESES, COM INÍCIO A 1 DE JULHO DE 2014 - P.A. N.º 23/2014-AP/DFTI - 
PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 2014/A/2, 2014/A/13 E 2014/A/14 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL DE 2014; 

2.35 PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE E A BIBLIOTECA DE INSTRUÇÃO 
POPULAR PARA A REATIVAÇÃO E GESTÃO DO ESPAÇO E DOS EQUIPAMENTOS DA FONOTECA 
MUNICIPAL DE VIEIRA DE LEIRIA, NO PERÍODO DE JULHO/2012 A JUNHO/2014 – PROCESSO INCLUÍDO NA 
AÇÃO 2010/A/138 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL DE 2014; 

2.36 PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE E CLUBE DESPORTIVO 
MOITENSE PARA A CRIAÇÃO E GESTÃO DO ESPAÇO E DOS EQUIPAMENTOS DA FONOTECA 
MUNICIPAL DA MOITA, NO PERÍODO DE JULHO/2014 A JUNHO/2017 – PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 
2014/A/145 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL DE 2014. 

 
3. AUTORIZAÇÃO PARA AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO nos 

termos do n.º 4 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro conjugado com a alínea f) do nº 1 do mesmo artigo. __________ 
4. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - CONTRATO-

PROGRAMA “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE GERAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS”, para 
efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA. _____________________________________________________ 

5. APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE CONTRATO PROGRAMA PARA O ANO DE 2015 RESPEITANTE A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE INTERESSE GERAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA TUMG – TRANSPORTES 
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URBANOS DA MARINHA GRANDE, para efeitos do disposto no artigo 47º, n.º 5, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto conjugado 
com o disposto na alínea a) do nº 2 do artigo 25º do RJAL. ________________________________________________________ 

6. AUTORIZAÇÃO PARA O LANÇAMENTO DA DERRAMA RELATIVA AO ANO DE 2014 A COBRAR NO ANO DE 
2015, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do art.º 25 da Lei n.º 75/2013 de 12 setembro. ___________________________ 

7. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PERCENTAGEM DE PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS – RENDIMENTOS DE 
2015 A LIQUIDAR EM 2016, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. ___ 

8. APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2015: GRANDES OPÇÕES 
DO PLANO, MAPA DE PESSOAL E ORÇAMENTO, nos termos do disposto nas alíneas a) e o) do nº 1 do artigo 25.º do 
RJAL. _________________________________________________________________________________________________ 

9. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS, nos 
termos do disposto no artigo 12.º do Decreto-lei n.º 127/2012 de 21 de junho e no artigo 24.º do RJAL. ________________________ 

10. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO DA ATIVIDADE DE COMÉRCIO A RETALHO 

NÃO SEDENTÁRIA EXERCIDA POR FEIRANTES E VENDEDORES AMBULANTES, nos termos da alínea g) do n.º 1 do 
artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. ________________________________________________________________ 

11. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DO CENTRO DA 
MARINHA GRANDE, nos termos do disposto na alínea r) do n.º 1 do artigo 25º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, conjugado com 
o n.º 1 do artigo 13º do Decreto-lei n.º 309/2007, de 23 de outubro, alterado pela Lei 32/2012, de 14 de agosto. __________________ 

12. APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS PELA CÂMARA 
MUNICIPAL, AO ABRIGO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA, NO PERÍODO DE 1 SETEMBRO A 31 DE 
OUTUBRO DE 2014, para efeitos de aplicação e cumprimento do preceituado alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 
de fevereiro. ___________________________________________________________________________________________ 

13. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014 DA EMPRESA MUNICIPAL 

TUMG -TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M., UNIPESSOAL, S.A., nos termos da alínea a) do n.º 
2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. ____________________________________________________________ 

14. APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA, nos termos do disposto no artigo 25º do nº 2 
alínea c) do RJAL. _______________________________________________________________________________________ 
 

Para além dos membros da Mesa, assinaram “a lista de presenças”, cuja cópia constitui o 

anexo número I da presente ata e dela fica a fazer parte integrante, os seguintes deputados:   

Bancada do Partido Socialista (PS): Tiago André Rola Sarmento e Castro, Aníbal Manuel Curto 

Ribeiro, Frederico Manuel Gomes Barosa e Lígia Maria Moreira Pedrosa.________________ 

Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU): Francisco Manuel de Carvalho Duarte, 

Filipe André Cardoso Andrade, Renata Alexandra Gomes Pereira, Hélder Jorge de Sousa 

Rodrigues, José Luís Marques de Sousa e Maria Etelvina Lopes Rosa Ribeiro______________ 

Bancada do Movimento pela Marinha (MPM): Maria Manuela Monteiro de Carvalho Sousa 

Miranda, Ana Cristina Dinis da Silva e Carlos Wilson da Silva Batista.___________________ 

Bancada do Partido Social Democrata (PSD): Joaquim João Pereira e Pedro Miguel Vieira 

Maria da Silva ___________________________________________________________ 

Bancada do Movimento Mais Concelho (+C): Elvira da Graça Ferreira e João Emanuel de Brito 

Filipe.__________________________________________________________________ 

e ainda os seguintes Presidentes de Junta de Freguesia: Marinha Grande: Isabel Maria G.R. 

Pereira de Freitas (CDU); Vieira de Leiria: Joaquim Vidal Tomé (PS) e Moita: o secretário, 

Octávio José Rodrigues Rosa (PS)._____________________________________________ 

Estiveram ainda presentes, o Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Manuel Marques 

Pereira, o Vereador Paulo Jorge Campos Vicente, o Vereador Vítor Manuel Fernandes Pereira, 

a Vereadora Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho, o Vereador Carlos Alberto Fernandes 

Logrado, o Vereador Aurélio Pedro Monteiro Ferreira e o Vereador António Manuel Jesus 
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Ferreira dos Santos, cuja cópia da lista de presenças se anexa à presente ata constituindo o 
anexo número II.__________________________________________________________ 

De acordo com o disposto no artigo 49º do regimento em vigor, foram ainda justificadas as 

ausências e admitidas as substituições dos seguintes deputados: João Paulo Féteira Pedrosa 

(PS) pela deputada Lígia Maria Moreira Pedrosa (PS), Augusto Miguel Rosa Lopes (PS) pelo 

deputado Tiago André Rola Sarmento e Castro (PS), Albino Reis Paulo (CDU) pelo deputado 

José Luís Marques de Sousa (CDU), Jorge Manuel Lucas dos Santos Pinto (MPM) pelo 

deputado Carlos Wilson da Silva Batista (MPM), bem como a substituição da deputada Susana 

Marina Cadete dos Santos Costa (CDU) pela deputada Renata Alexandra Gomes Pereira 

(CDU). Os documentos constituem o anexo número III da presente ata. _________________ 

Após a verificação da existência de quórum nos termos do disposto no artigo 11º do 

Regimento da Assembleia Municipal da Marinha Grande, pelas vinte horas e quarenta minutos, 

o Presidente da Mesa, Telmo Ferraz, declarou aberta a sessão, e informou da 

correspondência recebida, e que caso desejassem a mesma estava disponível para consulta.  

O Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº3/2014 da sessão ordinária de 27.06.2014 e 

como não houve correções a fazer, submeteu a mesma à votação tendo esta sido aprovada 

por maioria com vinte votos a favor e quatro abstenções. ___________________________ 

Pôs em apreciação a ata nº4/2014 da sessão ordinária de 29.09.2014 e como não houve 

correções a fazer, submeteu a mesma à votação tendo esta sido aprovada por maioria com 

vinte e um votos a favor e três abstenções. _____________________________________ 

ANTES DA ORDEM DO DIA__________________________________________________ 

O Presidente da Mesa declarou aberto o período antes da ordem do dia pelas 20.47h. _____ 

Tomou a palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que abordou diversos assuntos. Sobre o 

orçamento participativo disse tratar-se de um projeto defendido pelo +Concelho, realçou a 

sua implementação e a participação da comunidade, que foi fraca, essencialmente, pela má 

divulgação do mesmo. A participação enferma de alguns erros, pelo que desejou que no 

próximo ano sejam feitas alterações de fundo, nomeadamente no que respeita à divulgação, à 

descentralização, à permissão de participação dos eleitos, como qualquer cidadão e à adoção 

de um sistema de votação monitorizado. _______________________________________ 

Referiu que a participação dos munícipes na vida pública, nomeadamente, a sua participação 

permanente nas reuniões do Executivo, teve a contribuição do +Concelho ao pugnar por dar a 

palavra aos munícipes antes do início das referidas reuniões e realçou a atitude colaboradora 

do Sr. Presidente da Câmara nas referidas reuniões. _______________________________ 

Quanto às festas do concelho, considerou positiva a sua realização e a participação dos 

munícipes nas mesmas. Disse ainda que a compra avulsa de espetáculos deve ser repensada, 

pois é muito dispendiosa e que a avultada verba definida para o ano de 2015, deverá 

corresponder a uma mudança de objetivos. Deverá ter como objetivo principal o início de uma 

marca identitária do Concelho. _______________________________________________ 
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Disse ainda que a inauguração da Casa da Cultura – Teatro Stephens foi um momento alto na 

vida do Concelho, tendo a população assistido a um belíssimo espectáculo. Por último, 

realçou o honroso 7.º lugar atribuído à Câmara Municipal relativo a uma gestão transparente, 

que em muito se deve ao contributo do +Concelho que tem pugnado pela melhoria do site da 

Câmara e pela redução dos ajustes diretos, alguns dos aspetos que levaram a esta atribuição. 

Usou da palavra o Presidente de Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, Joaquim Vidal Tomé 

(PS), que disse ter entrado em funcionamento a casa velório de Vieira de Leiria. Trata-se de 

uma obra que dignifica a freguesia e os Vieirenses e que contou com o contributo da Câmara.  

Usou da palavra a Presidente de Junta de Freguesia de Marinha Grande, Isabel Freitas (CDU), 

que disse que a competência transferida para as freguesias respeitante às pequenas 

reparações nas escolas do 1º ciclo e jardins de infância, tem sido um grande desafio, tem 

dado muito trabalho uma vez que as escolas estão muito degradadas, mas tem valido a pena 

servir a comunidade desta forma. Sugeriu que no próximo ano, a junta de freguesia e a 

câmara procurem também chegar a acordo relativamente ao contrato administrativo com a 

semi penetração para as dezenas de caminhos que apresentam sinais de degradação. ______ 

Aproveitou para lamentar a atitude da Sra. Engª Rita Gomes do ICNF, que solicitou a 

intervenção da PSP local, para retirar as máquinas da rua do aceiro nas Gaeiras, onde a junta 

de freguesia se preparava para reparar o piso, a pedido insistente dos moradores e da 

população que usa aquela estrada, que embora pertença às matas nacionais, sempre foi a 

junta que acudiu aos pedidos reincidentes dos moradores daquela zona. ________________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que se mostrou muito agradado pela 

avaliação da junta de freguesia da Marinha grande relativamente ao trabalho que tem feito 

nas escolas. Proferiu ainda a seguinte declaração: ________________________________ 

“ O poder local é por definição um poder de proximidade, onde a separação entre público e privado, 
onde a transparência e a responsabilização da forma como são tomadas as decisões e geridos os 
recursos públicos. 

A transparência nos órgãos de gestão públicos é um princípio ético vital para o salutar 
desenvolvimento da democracia. Se as boas práticas de transparência são uma base indispensável 
para a confiança dos cidadãos nos órgãos do poder politico, mais importantes se tornam no que toca 
ao poder local.  

Associada à falta de transparência, persiste o receio de que o poder tem servido para esbanjar os 
recursos públicos à sua disposição e para o enriquecimento ou bem estar de poucos, à custa do 
contributo e suor de muitos.  

Todos os dias os cidadãos são confrontados com notícias de corrupção, má despesa pública e abuso 
de funções ao nível autárquico. Estas são as considerações que eu extraia do recentemente publicado 
“índice de transparência municipal” pela associação cívica transparência e integridade, que integra 
órgãos de várias universidades, como Coimbra, Aveiro, Minho, Porto e Lisboa. E nesse documento 
publicado recentemente, onde são escrutinadas todas as autarquias do país, a CMMG foi classificada 
como a 7ª Câmara Municipal do país, com as melhores práticas de transparência, de providenciar a 
sociedade civil com informação relevante, de forma completa, fidedigna, atempada, facilmente 
compreensível e de fácil acesso. De desvendar e esclarecer interesses privados que possam colidir 
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com os interesses colectivos, permitindo deste modo a responsabilização de todos os agentes, quer 
elas decisões tomadas, quer pelas omissões.  

E se esta performance da nossa Câmara é inequivocamente relevante e demonstrativa da qualidade da 
sua gestão, deve ser realçado que este sétimo lugar na avaliação deste ano, representa uma evolução 
notável, pois a avaliação anterior estava em 216º. 

Este caminho não foi certamente obra apenas do Presidente e de todos os vereadores, uma palavra de 
reconhecimento será certamente devida a todos os colaboradores e funcionários da Autarquia, que 
muito honra o trabalho autárquico na Marinha Grande e no país. ____________________________ 

Usou da palavra o deputado José Luís (CDU), que proferiu a seguinte declaração politica: 

“ O alastramento das redes de corrupção, da proliferação de teias de negociatas, dos compadrios, da 
fraude e evasão fiscais, são o resultado de uma política de 38 anos ao serviço da recuperação 
capitalista e da reconstituição dos grupos económicos monopolistas protagonizada por sucessivos 
governos, dominados pelos mesmos, PSD e CDS e também pelo PS.  

São opções políticas deste e de outros governos, como se vê com o escândalo dos vistos gold, e a 
detenção de altas figuras do Estado. Estes vistos dourados são a imagem de marca deste governo e 
que revelam como previu e preveniu o PCP, uma porta aberta ao branqueamento de capitais.  

Estas negociatas à volta do processo dos vistos gold, mostram bem que este governo não tem 
condições para continuar a governar o País. 

Os processos do BPN, BPP e BCP e agora do grupo GES BES, cuja implosão é bem a marca de uma 
política assente na mentira, na promiscuidade, entre negócios públicos e privados.  

A exigente demissão deste governo, pelo Presidente da Republica, assim como a dissolução da 
Assembleia da Republica e a convocação de eleições antecipadas, devem abrir o caminho a uma nova 
política alternativa, patriótica e de esquerda para os Portugueses e para Portugal. 

O PCP não vai desarmar e continuará a luta contra esta política de austeridade severa e da extorsão 
que se iniciou com os PECs de Sócrates e que prosseguiu com as políticas das troikas, que o PS, PSD 
E CDS impuseram ao País. Política de exploração, com menos direito à saúde e à educação, menos 
protecção social, mais roubos nos salários e nas pensões, mais impostos sobre os trabalhadores e o 
povo. Maiores benefícios fiscais para o grande capital, mais privatizações.  

É tempo de dizer basta! É urgente por cobro à política de direita, convocar eleições e abrir caminho a 
uma nova politica e a um Portugal com futuro.”_________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Joaquim João Pereira (PSD), que lembrou que as intervenções no 

período antes da ordem do dia devem ser sobre os assuntos com interesse direto para o 

Concelho, conforme previsto no Regimento. Lamentou os acontecimentos veiculados nos 

últimos dias pela comunicação social, relativamente ao ex primeiro-ministro José Sócrates, 

estando a ser violado o princípio da inocência assistindo o país a um julgamento “público”. _ 

Usou da palavra a deputada Renata Pereira (CDU), que apresentou a seguinte moção sobre 

“os acordos coletivos de trabalho”:  ___________________________________________ 

“ É do conhecimento público o comportamento assumido pelo Governo, através do Secretário de 
Estado da administração pública, traduzido no impedimento da publicação de cerca de meio milhar de 
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acordos coletivos de entidade empregadora pública, valendo-se de uma série de manobras dilatórias, 
incluindo um pedido de parecer ao Conselho Consultivo da PGR emitido em 22.05.2014, mas só 
divulgado em 29.09.2014. 

O entendimento perfilhado nesse parecer, nalguns aspectos contraditórios com a respetiva 
fundamentação e nas próprias conclusões, apesar de admitir a intervenção do governo na parte em 
que afirma que durante todo o processo de celebração está vedada aos membros do governo a 
faculdade de dar ordens ou emitir directivas à entidade autárquica, por força da autonomia de que 
esta goza, nos termos da Constituição e da Lei, como se lê na 5ª conclusão daquele parecer. 

Ora, desse aviso, decorre que o Governo carece de legitimidade para impedir a celebração e 
consequente publicação de ACEP, sob pena de afrontosa violação da autonomia do poder local e 
completa subversão, do direito da contratação coletiva consagrada como direito, liberdade e garantia 
dos trabalhadores, inscrito no art.º 56, nº 3 da CRP. 

De facto, a Constituição e a Lei reconhecem às autarquias um conjunto de atribuições que 
correspondem à realização dos interesses das populações locais e que estão na base da consagração 
da própria garantia institucional da autonomia do poder local, enquanto produto espontâneo da 
realidade social que tem como pressuposto a existência de comunidades humanas definidas em função 
de aspectos geográficos e dos interesses próprios, comuns a todos os elementos dessa comunidade, 
pelo que as autarquias locais são emanações das populações e não do Estado. 

Assim, visando a prossecução de interesses próprios das populações, a liberdade de auto-organização 
das autarquias, relativamente aos seus serviços e ao regime de trabalho dos s eus funcionários, 
agentes e trabalhadores é um elemento essencial, um meio de prossecução desses fins. 

Neste contexto e seguindo a mesma linha de pensamento, rejeitamos veementemente o entendimento 
de que a legitimidade de celebração de acordos tenha de ser exercida conjuntamente pelas autarquias 
e pelo governo, porquanto viola a autonomia do poder local, tendo em conta que a descentralização 
imposta pelo art.º 6º da Constituição implica autonomia jurídica e autogoverno dos entes 
descentralizados, o que significa uma descentralização político administrativa (e não mera devolução 
de poderes), sendo esta uma característica do princípio do estado de Direito Democrático, 
expressamente consagrado no art.º 2º da Constituição. 

Pelo exposto a Assembleia Municipal da Marinha Grande, hoje reunida delibera:  

- Exigir que o governo providencie a imediata publicação dos ACEP celebrados com as entidades 
autárquicas, incluindo o celebrado entre a autarquia da Marinha Grande e o sindicato dos 
trabalhadores da administração local. (STAL) 

- Responsabilizar o Governo, através de mecanismos que parta o efeito se julgarem convenientes, 
pelas gravíssimas consequências advenientes do bloqueamento da publicação dos citados acordos, 
traduzidas, no caso desta autarquia, numa notória instabilidade de gestão de recursos humanos e 
desmotivação dos trabalhadores, geradas pela invasão de atribuições e competências às entidades do 
Poder local democrático, violando a autonomia que lhe está reconhecida e expressamente consagrada 
na Lei fundamental do país, a Constituição da República Portuguesa.”_________________________ 

Foi colocada à votação a Moção apresentada pela CDU sobre “os acordos coletivos de 
trabalho” tendo a mesma sido aprovada por maioria, com vinte e dois votos a favor e dois 

votos contra (PSD). _______________________________________________________ 
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Terminadas as intervenções no período antes da ordem do dia e por se tratar de uma sessão 

ordinária, e dando cumprimento ao estipulado no nº 1 do artigo 16º e no artigo 18º do 

Regimento, o Presidente da Mesa verificou que não havia qualquer inscrição para o período 

de INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. ______________________________________________ 

ORDEM DO DIA __________________________________________________________ 

PONTO 1 - APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA 22.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS 

PREVISIONAIS DE 2014 – 4.ª REVISÃO, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 

25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. 

“Presente certidão de teor nº74 /2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 
novembro de 2014: 

Presente proposta da 22ª Modificação – 4ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2014, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 

3ª Revisão ao Orçamento da Receita para 2014, no valor de 27.817,72 euros nos reforços e 27.817,72 
euros nas anulações; 

4ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2014, sem alterações nos reforços e anulações no ano de 
2014; 

4ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2014, com redução em anos seguintes de 
173.716,00 euros; 

4ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais para 2014, com inscrição em anos seguintes de 
173.716,00 euros. 

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 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara Municipal, depois de analisar a proposta, 
delibera submeter à aprovação da Assembleia Municipal a 22ª Modificação aos Documentos 
Previsionais de 2014, constituída pela 3.ª Revisão ao Orçamento da Receita, 4.ª Revisão ao Orçamento 
da Despesa, 4ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e 4ª Revisão ao Plano de Atividades 
Municipais, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro. 

A deliberação foi tomada por unanimidade.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 1 e colocou-o à discussão, pelas 21.25h. Deu a 

palavra Sr. Presidente da Câmara, Álvaro Pereira, para prestar os esclarecimentos sobre o 

mesmo. ________________________________________________________________ 

Usou da palavra o Presidente da Câmara que cumprimentou todos os presentes e esclareceu 

que a revisão foi necessária para acomodar todos os pontos dos compromissos plurianuais 

que vamos discutir de seguida._______________________________________________ 

Não havendo lugar a qualquer intervenção, o Presidente da Mesa submeteu à votação o 

ponto um, APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA 22.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS 

PREVISIONAIS DE 2014 – 4.ª REVISÃO CONSTITUÍDA PELA 3.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA 
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RECEITA 4.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA, 4.ª REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL 

DE INVESTIMENTOS E 4ª REVISÃO AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS, tendo a 

Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade__________________________ 

PONTO 2 - PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA 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: 

2.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUZ E SOM PARA EVENTOS E ESPETÁCULOS NA CASA 

DA CULTURA – TEATRO STEPHENS PARA OS ANOS DE 2015 E 2016 - PROCESSO INCLUÍDO NAS 

AÇÕES 2014/A/113 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2014; 

Presente certidão de teor nº 77/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 
novembro de 2014: 

“ Nos termos do disposto no art.º 22º 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 contração e o prazo de execução de três anos. 

Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que 
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que 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 a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na 
sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013, aditada pela deliberação tomada em sessão do mesmo 
órgão de 28/02/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas ações previstas nos 
Documentos Previsionais de 2014, aprovados em sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013; 

Considerando a necessidade manifestada pelos serviços da DCD para a realização de procedimento de 
concurso público para a “Prestação de serviços de luz e som para eventos e espetáculos na Casa da 
Cultura – Teatro Stephens para os anos de 2015 e 2016”, atenta informação I/1558/2014 de 04/11/2014 
e requisição interna 15410; 

Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2014, não foi 
prevista dotação para a assunção desta despesa no ano de 2015 e 2016.  

Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que “Para 
efeitos de aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 
Opções do Plano.”; 
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Considerando a inscrição na 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2014, 4.ª Revisão, nas 
Grandes Opções do Plano da ação 2014/A/113 com a designação “ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS 
PROMOVIDOS NA CASA DA CULTURA STEPHENS”, com uma dotação de 100.000,00 euros no ano de 
2015 e 20.000,00 euros no ano de 2016; 

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 

Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 

A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) 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, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos à Prestação de serviços de luz e som para eventos e espetáculos 
na Casa da Cultura – Teatro Stephens para os anos de 2015 e 2016, até ao montante de catorze mil, 
quatrocentos e sessenta e quatro euros e oitenta cêntimos em cada um dos anos de 2015 e 2016, 
perfazendo o total de 28.929,60€, 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. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

2.2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LEVANTAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE 

CONTADORES, CORTE E REABERTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2015 – 

PROCESSO INCLUÍDO NAS AÇÕES 2014/I/170 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E 

2014/A/88 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2014; 

“Presente certidão de teor nº 78/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 
novembro de 2014: 

Nos termos do disposto no art.º 22º 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 contração e o prazo de execução de três anos. 

Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que 
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que 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 a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na 
sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013, aditada pela deliberação tomada em sessão do mesmo 
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órgão de 28/02/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas ações previstas nos 
Documentos Previsionais de 2014, aprovados em sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013; 

Considerando a necessidade manifestada pelos serviços da DAM para a realização de procedimento de 
concurso público para a “Prestação de serviços de instalação, levantamento e substituição de 
contadores, corte e reabertura de abastecimento de água para o ano de 2015”, atenta informação 
I/1540/2014 de 03/11/2014 e requisição interna 11644; 

Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2014, não foi 
prevista dotação suficiente para a assunção desta despesa no ano de 2015. 

Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que “Para 
efeitos de aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 
Opções do Plano.”; 

Considerando a inscrição na 12.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2014, 2.ª Revisão, nas 
Grandes Opções do Plano da ação 2014/I/170 com a designação “AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO 
DE CONTADORES PARA OS ANOS DE 2015 A 2017”, com uma dotação de 10.000,00 euros nos anos de 
2015 a 2017; Considerando o reforço de dotação na 12.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 
2014, 2.ª Revisão, nas Grandes Opções do Plano da ação 2014/A/88 com a designação “PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CORTES E RELIGAÇÕES DE CONTADORES DE ÁGUA”, para uma dotação de 41.000,00 
euros nos anos de 2015 a 2017; 

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 

Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 

A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) 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, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos à contratação da Prestação de serviços de instalação, 
levantamento e substituição de contadores, corte e reabertura de abastecimento de água para o ano 
de 2015, até ao valor de quarenta e dois mil, seiscentos e noventa e três euros e trinta cêntimos, no 
ano de 2015, 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. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

2.3 - AQUISIÇÃO DE JORNAIS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 

DEZEMBRO DE 2014 A NOVEMBRO DE 2015 - PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2014/A/183 DO 

PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2014; 

“Presente certidão de teor nº 79/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 
novembro de 2014: 
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 Nos termos do disposto no art.º 22º 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 contração e o prazo de execução de três anos. 

Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que 
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que 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 a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na 
sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013, aditada pela deliberação tomada em sessão do mesmo 
órgão de 28/02/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas ações previstas nos 
Documentos Previsionais de 2014, aprovados em sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013; 

Considerando a necessidade manifestada pelos serviços da DCD para a realização de procedimento de 
ajuste direto para a “AQUISIÇÃO DE JORNAIS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 
DEZEMBRO DE 2014 A NOVEMBRO DE 2015”, atenta informação I/1253/2014 de 02/09/2014 e requisição 
interna 8689;  

Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2014, não foi 
prevista a inscrição de dotação para a assunção desta despesa;  

Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, “Para efeitos de 
aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais 
pelo órgão deliberativo competente poderá der dada aquando da aprovação das Grandes Opções do 
Plano.”;  

Considerando a inscrição na 12.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2014, 2.ª Revisão, nas 
Grandes Opções do Plano da ação 2014/A/183 com a designação “AQUISIÇÃO DE JORNAIS PARA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE”, com uma dotação de 500,00 euros no ano de 2014 e 
2.250,00 euros nos anos de 2015 a 2017;  

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico.  

Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais.  

A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) do 
n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
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setembro, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos à “AQUISIÇÃO DE JORNAIS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA 
O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014 A NOVEMBRO DE 2015”, até ao valor de mil, quinhentos e 
sessenta e dois euros e trinta e dois cêntimos, no ano de 2015, 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.  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

2.4 - PROGRAMAÇÃO CULTURAL PARA A CASA DA CULTURA – TEATRO STEPHENS PARA OS 

MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2015 – PROCESSO INCLUÍDO NAS AÇÕES 2014/A/113 DO PLANO DE 

ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2014; 

“Presente certidão de teor nº 80/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 
novembro de 2014: 

Nos termos do disposto no art.º 22º 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 contração e o prazo de execução de três anos. 

Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que 
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que 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 a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na 
sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013, aditada pela deliberação tomada em sessão do mesmo 
órgão de 28/02/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas ações previstas nos 
Documentos Previsionais de 2014, aprovados em sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013; 

Considerando a necessidade manifestada pelos serviços da DCD para a realização de procedimento de 
ajuste direto para a “Programação cultural para a Casa da Cultura – Teatro Stephens para os meses 
de janeiro a março de 2015”, atenta informação de 05/11/2014 e requisição interna 15413; 

Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2014, não foi 
prevista dotação para a assunção desta despesa no ano de 2015 e 2016.  

Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que “Para 
efeitos de aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 
Opções do Plano.”; 
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Considerando a inscrição na 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2014, 4.ª Revisão, nas 
Grandes Opções do Plano da ação 2014/A/113 com a designação “ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS 
PROMOVIDOS NA CASA DA CULTURA STEPHENS”, com uma dotação de 100.000,00 euros no ano de 
2015 e 20.000,00 euros no ano de 2016;  

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico.  

Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 

A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) 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, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos à Programação cultural para a Casa da Cultura – Teatro Stephens 
para os meses de janeiro a março de 2015, até ao montante de trinta mil, setecentos e cinquenta 
euros, no ano de 2015, 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. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

2.5- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DA CASA DA CULTURA - TEATRO STEPHENS 

PARA OS ANOS 2015 E 2016 – PROCESSO INCLUÍDO NAS AÇÕES 2014/A/113 DO PLANO DE 

ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2014; 

“Presente certidão de teor nº 81/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 
novembro de 2014: 

Nos termos do disposto no art.º 22º 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 contração e o prazo de execução de três anos. 

Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que 
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que 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 a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na 
sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013, aditada pela deliberação tomada em sessão do mesmo 
órgão de 28/02/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas ações previstas nos 
Documentos Previsionais de 2014, aprovados em sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013; 
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Considerando a necessidade manifestada pelos serviços da DCD para a realização de procedimento de 
concurso público para a “Prestação de serviços para limpeza da Casa da Cultura - Teatro Stephens 
para os anos 2015 e 2016”, atenta informação I/1559/2014 de 04/11/2014 e requisição interna 15411; 

Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2014, não foi 
prevista dotação para a assunção desta despesa no ano de 2015 e 2016. 

Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que “Para 
efeitos de aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 
Opções do Plano.”; 

Considerando a inscrição na 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2014, 4.ª Revisão, nas 
Grandes Opções do Plano da ação 2014/A/113 com a designação “ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS 
PROMOVIDOS NA CASA DA CULTURA STEPHENS”, com uma dotação de 15.000,00 euros nos anos de 
2015, 2016 e 2017; 

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico.  

Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 

A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) 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, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos à Prestação de serviços para limpeza da Casa da Cultura - Teatro 
Stephens para os anos 2015 e 2016, até ao catorze mil, oitocentos e noventa e sete euros e setenta e 
seis cêntimos para cada um dos anos de 2015 e 2016, perfazendo o total de 29.795,52€ 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. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

2.6 - FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE EM BAIXA TENSÃO NORMAL PARA A TOTALIDADE 

DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS, INCLUÍNDO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA O PERÍODO DE 04/05/2015 

A 03/05/2016 – PROCESSO INCLUÍDO NAS AÇÕES 2014/A/9, 2014/A/10 E 2014/A/156 DO PLANO DE 

ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2014; 

“Presente certidão de teor nº 82/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 
novembro de 2014: 
 

Nos termos do disposto no art.º 22º 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; 
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b) os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos anos económicos 
seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos. 
 
Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que 
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que 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 a necessidade manifestada pelos serviços da DISU para a realização de procedimento de 
concurso público para o “Fornecimento de eletricidade em baixa tensão normal para a totalidade das 
instalações municipais, incluíndo iluminação pública, para o período de 04/05/2015 a 03/05/2016”, 
atenta requisição interna 15833, cujo valor base do procedimento é de 788.349,77 euros, acrescidos de 
IVA à taxa legal em vigor.  
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2014, foi 
prevista a dotação de 341.251,00 euros para a assunção desta despesa nos anos de 2015 e 2016 no que 
respeita à ação 2014/A/9 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A EDIFÍCIOS CAMARÁRIOS EM 
BAIXA TENSÃO NORMAL - MERCADO LIVRE - COMPONENTE ENERGIA. 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2014, foi 
prevista a dotação de 12.285,00 euros para a assunção desta despesa nos anos de 2015 e 2016 no que 
respeita à ação 2014/A/10 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A EDIFÍCIOS CAMARÁRIOS EM 
BAIXA TENSÃO NORMAL - MERCADO LIVRE - COMPONENTE DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES. 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2014, foi 
prevista a dotação de 580.916,00 euros para a assunção desta despesa nos anos de 2015 e 2016 no 
que respeita à ação 2014/A/156 - FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 
 
Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que “Para 
efeitos de aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 
Opções do Plano.” 
 
Considerando a inscrição na 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2014, 4.ª Revisão, nas 
Grandes Opções do Plano da ação 2014/A/156 com a designação “FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA”, para uma dotação de 17.530,00 euros no ano de 2015. 
 
Considerando que o presente procedimento ultrapassa o valor que determina a fiscalização prévia do 
Tribunal de Contas, fixado pela Lei do Orçamento do Estado para o ano de 2014, pelo que a 
autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na sessão da 
Assembleia Municipal de 30/12/2013, aditada pela deliberação tomada em sessão do mesmo órgão de 
28/02/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas ações previstas nos Documentos 
Previsionais de 2014, aprovados em sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013, conforme 
documentos em anexo, não é aplicável a este procedimento. 
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Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico.  
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) 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, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos ao Fornecimento de eletricidade em baixa tensão normal para a 
totalidade das instalações municipais, incluindo iluminação pública, para o período de 04/05/2015 a 
03/05/2016, até ao valor de novecentos e sessenta e sete mil, oitocentos e dez euros e cinquenta e 
oito cêntimos, 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. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

2.7 - SERVIÇO DE PORTARIA PARA O EDIFÍCIO DA RESINAGEM PARA O PERÍODO DE 

01/01/2015 A 30/09/2017 – PROCESSO INCLUÍDO NAS AÇÕES 2014/A/109 DO PLANO DE ATIVIDADES 

MUNICIPAIS DE 2014; 

“ Presente certidão de teor nº 83/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 
novembro de 2014: 
 
Nos termos do disposto no art.º 22º 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 contração e o prazo de execução de três anos. 
 
Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que 
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que 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 a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na 
sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013, aditada pela deliberação tomada em sessão do mesmo 
órgão de 28/02/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas ações previstas nos 
Documentos Previsionais de 2014, aprovados em sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013; 
 
Considerando a necessidade manifestada pelos serviços da DCD para a realização de procedimento de 
ajuste direto para a “Prestação de serviço de portaria para o Edifício da Resinagem para o período de 
01/01/2015 a 30/09/2017”, atenta informação de 05/11/2014 e requisição interna 15412; 
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Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2014, apenas 
foi prevista dotação de 50,00 euros para a assunção desta despesa nos anos de 2015 e 2016. 
 
Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que “Para 
efeitos de aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 
Opções do Plano.”; 
 
Considerando a inscrição de reforço na 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2014, 4.ª 
Revisão, nas Grandes Opções do Plano da ação 2014/A/109 com a designação “ASSISTÊNCIA TÉCNICA, 
MANUTENÇÃO E OUTRAS DESPESAS COM INFRAESTRUTURAS CULTURAIS”, para uma dotação de 
26.050,00 euros nos anos de 2015 e 2016 e de 26.100 euros no ano de 2017; 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) 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, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos à Prestação de serviço de portaria para o Edifício da Resinagem 
para o período de 01/01/2015 a 30/09/2017, até ao valor de vinte e cinco mil, novecentos e noventa e 
nove euros e quinze cêntimos para cada um dos anos de 2015 e 2016, e de dezanove mil, quatrocentos 
e noventa e nove euros e trinta e seis cêntimos para o ano de 2017, perfazendo o valor total 
71.497,66€, de 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. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

2.8 - BENEFICIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DA ORDEM – AJUSTE DIRETO N.º 25/2014 – 

PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 2014/I/33 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2014; 

“ Presente certidão de teor nº 85/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 
novembro de 2014: 
 
Nos termos do disposto no art.º 22º 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 contração e o prazo de execução de três anos. 
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Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que 
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que 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 a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na 
sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013, aditada pela deliberação tomada em sessão do mesmo 
órgão de 28/02/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas ações previstas nos 
Documentos Previsionais de 2014, aprovados em sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013; 
 
Considerando que, mediante prévia realização de procedimento de ajuste direto para a obra de 
Beneficiação do Jardim de Infância da Ordem – Ajuste Direto n.º 25/2014, foi efetuada a adjudicação 
da mesma atento Despacho n.º 239/2014 de 30/07/2014, tendo sido assumidos compromissos no ano 
de 2014 de 25.653,20 euros, acrescidos de IVA à taxa legal de 6%, o que perfaz 27.192,39 euros. 
 
Considerando o atraso na execução física da referida obra verifica-se ser necessária a assunção de 
encargos para exercícios futuros, no ano de 2015, por conta desta empreitada até ao valor de 
16.442,30 euros acrescidos de IVA à taxa legal de 6%, o que perfaz 17.428,84 euros. 
 
Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação nas classificações 
orgânica/económica 07/07010305 e ação do Plano Plurianual de Investimentos 2014/I/33. 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2014, não foi 
prevista a inscrição de dotação para a assunção desta despesa no ano de 2015. 
 
Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que “Para 
efeitos de aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 
Opções do Plano.”; 
 
Considerando que na 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2014, 4.ª Revisão, foi inscrito 
o reforço nas Grandes Opções do Plano da ação 2014/I/33 com a designação “REQUALIFICAÇÃO DO 
JARDIM DE INFÂNCIA DA ORDEM”, com uma dotação de 30.000,00 euros para o ano de 2015; 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) do 
n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
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setembro, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos à contratação da obra de Beneficiação do Jardim de Infância da 
Ordem – Ajuste Direto n.º 25/2014, até ao valor de dezassete mil, quatrocentos e vinte e oito euros e 
oitenta e quatro cêntimos, no ano de 2015, 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. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

2.9 - BENEFICIAÇÃO DAS ESCOLAS E POLIDESPORTIVO DA PRAIA DA VIEIRA e TRABALHOS 

DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA DE CASAL DE MALTA – EB1 E J.INF - PROCESSO INCLUÍDO NAS 

AÇÕES 2014/I/34 E 2014/I/40 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2014;  

“ Presente certidão de teor nº 117/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 
novembro de 2014: 
 

Nos termos do disposto no art.º 22º 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 contração e o prazo de execução de três anos. 
 
Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que 
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que 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 a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na 
sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013, aditada pela deliberação tomada em sessão do mesmo 
órgão de 28/02/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas ações previstas nos 
Documentos Previsionais de 2014, aprovados em sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013; 
 
Considerando que, mediante prévia realização de procedimento de ajuste direto para a obra de 
Beneficiação das escolas e polidesportivo da Praia da Vieira – Ajuste Direto n.º 30/2014, foi efetuada 
a adjudicação da mesma atento Despacho n.º 351/2014 de 13/08/2014, tendo sido assumidos 
compromissos no ano de 2014 de 46.906,93 euros, acrescidos de IVA à taxa legal de 6%, o que perfaz 
49.721,35 euros. 
 
Considerando o atraso na execução física da referida obra verifica-se ser necessária a assunção de 
encargos para exercícios futuros, no ano de 2015, por conta desta empreitada até ao valor de 2.814,42 
euros relativos ao valor do IVA Autoliquidação. 
 
Considerando que, mediante prévia realização de procedimento de ajuste direto para a obra de 
Trabalhos de manutenção na escola de Casal de Malta – EB1 e JI" – Ajuste Direto n.º 16/2014, foi 
efetuada a adjudicação da mesma atento Despacho n.º 311/2014 de 28/07/2014, tendo sido assumidos 
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compromissos no ano de 2014 de 112.404,49 euros, acrescidos de IVA à taxa legal de 6%, o que perfaz 
119.148,76 euros. 
 
Considerando que conforme Despacho n.º 485/2014 de 31/10/2014 foram aprovados trabalhos de 
suprimento de erros e omissões para a obra identificada no montante de 1,39% do preço contratual, 
tendo sido assumidos compromissos no ano de 2014 de 1.558,81 euros, acrescidos de IVA à taxa legal 
de 6%, o que perfaz 1.652,34 euros. 
 
Considerando o atraso na execução física da referida obra verifica-se ser necessária a assunção de 
encargos para exercícios futuros, no ano de 2015, por conta desta empreitada até ao valor de 6.744,27 
euros, relativos ao valor do IVA Autoliquidação. 
 
Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação nas classificações 
orgânica/económica 07/07010305 e 07/07010405 das ação do Plano Plurinanual de Investimentos 
2014/I/34 e 2014/I/40. 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2014, não foi 
prevista a inscrição de dotação para a assunção da totalidade desta despesa no ano de 2015. 
 
Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que “Para 
efeitos de aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 
Opções do Plano.”; 
 
Considerando que na 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2014, 4.ª Revisão, foi inscrito 
o reforço nas Grandes Opções do Plano da ação 2014/I/34 com a designação “GRANDES REPARAÇÕES 
E OUTRAS INTERVENÇÕES EM DIVERSOS EDIFÍCIOS DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR”, com uma dotação de 
2.460,00 euros para o ano de 2015 e da ação 2014/I/40 com a designação “GRANDES REPARAÇÕES E 
OUTRAS INTERVENÇÕES EM DIVERSOS EDIFÍCIOS DE ENSINO BÁSICO”, com uma dotação de 800,00 
euros para o ano de 2015; 
 
Considerando que a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada 
na sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013, aditada pela deliberação tomada em sessão do 
mesmo órgão de 28/02/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas ações previstas nos 
Documentos Previsionais de 2014, aprovados em sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013, 
conforme documentos em anexo, apenas contempla “(…) encargos decorrentes da adjudicação de 
contratos administrativos de empreitada de obras públicas, que tenham sido precedidos de 
procedimento de concurso público, até ao limite do valor que determina a sujeição desses contratos a 
fiscalização prévia do Tribunal de Contas, fixado pela Lei de Orçamento de Estado de 2014; (…)”, o 
que não é aplicável ao Ajuste Direto n.º 16/2014. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 
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Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) 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, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos à contratação da obra de Beneficiação das escolas e polidesportivo 
da Praia da Vieira – Ajuste Direto n.º 30/2014, até ao valor de dois mil, oitocentos e catorze euros e 
quarenta e dois cêntimos e da obra de Trabalhos de manutenção na escola de Casal de Malta – EB1 e 
JI" – Ajuste Direto n.º 16/2014 até ao valor de seis mil, setecentos e quarenta e quatro euros e vinte e 
sete cêntimos, no ano de 2015, 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.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

 

2.10 - REQUALIFICAÇÃO DO RECREIO COBERTO DA ESCOLA PROFESSOR FRANCISCO 

VERÍSSIMO – AJUSTE DIRETO N.º 21/2014 – PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 2014/I/39 DO PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2014; 

“Presente certidão de teor nº 87/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 
novembro de 2014: 
 

Nos termos do disposto no art.º 22º 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 contração e o prazo de execução de três anos. 
 
Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que 
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que 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 a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na 
sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013, aditada pela deliberação tomada em sessão do mesmo 
órgão de 28/02/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas ações previstas nos 
Documentos Previsionais de 2014, aprovados em sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013; 
 
Considerando que, mediante prévia realização de procedimento de ajuste direto para a obra de 
Requalificação do recreio coberto da escola Professor Francisco Veríssimo – Ajuste Direto n.º 21/2014, 
foi efetuada a adjudicação da mesma atento Despacho n.º 322/2014 de 31/07/2014, tendo sido 
assumidos compromissos no ano de 2014 de 44.493,00 euros, acrescidos de IVA à taxa legal de 6%, o 
que perfaz 47.162,58 euros. 
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Considerando o atraso na execução física da referida obra verifica-se ser necessária a assunção de 
encargos para exercícios futuros, no ano de 2015, por conta desta empreitada até ao valor de 
45.393,00 euros acrescidos de IVA à taxa legal de 6%, o que perfaz 48.116,58 euros. 
 
Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação nas classificações 
orgânica/económica 07/07010305 e ação do Plano Plurianual de Investimentos 2014/I/39. 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2014, apenas 
foi inscrita, em 2015, a dotação de 5.000 euros. 
 
Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que “Para 
efeitos de aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 
Opções do Plano.”; 
 
Considerando que na 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2014, 4.ª Revisão, foi inscrito 
o reforço nas Grandes Opções do Plano da ação 2014/I/39 com a designação “GRANDES REPARAÇÕES 
NA EB1 FRANCISCO VERISSIMO NA ORDEM”, para uma dotação de 53.968 euros para o ano de 2015; 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) 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, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos à contratação da obra de Requalificação do recreio coberto da 
escola Professor Francisco Veríssimo – Ajuste Direto n.º 21/2014, até ao valor de quarenta e oito mil, 
cento e dezasseis euros e cinquenta e oito cêntimos, no ano de 2015, 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. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

 

2.11 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE ESPECIALIDADES 

PARA REQUALIFICAÇÃO / ADAPTAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA Nº 3 DO PILADO – PROCESSO INCLUÍDO 

NA AÇÃO 2013/I/16 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS; 

“ Presente certidão de teor nº 88/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 
novembro de 2014: 
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Nos termos do disposto no art.º 22º 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 contração e o prazo de execução de três anos. 
 
Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que 
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que 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 a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na 
sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013, aditada pela deliberação tomada em sessão do mesmo 
órgão de 28/02/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas ações previstas nos 
Documentos Previsionais de 2014, aprovados em sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013; 
 
Considerando a realização de procedimento de ajuste direto para a “Prestação de serviços para 
elaboração do projecto de especialidades para Requalificação / adaptação da escola básica nº 3 do 
Pilado”, conforme nota de encomenda 35/2013; 
 
Considerando a dívida que se estima que transite por faturar relativa à prestação do serviço supra 
referida, será necessário assumir encargos até ao valor de 175,00 euros acrescidos de IVA à taxa legal 
em vigor, o que perfaz 215,25 euros, no ano de 2015. 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2014, não foi 
prevista dotação para a assunção desta despesa no ano de 2015.  
 
Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que “Para 
efeitos de aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 
Opções do Plano.”  
 
Considerando a inscrição na 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2014, 4.ª Revisão, nas 
Grandes Opções do Plano da ação 2013/I/16 com a designação “CONSTRUÇÃO DE CANTINA ESCOLAR 
NO PILADO”, com uma dotação de 15.500,00 euros no ano de 2015. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais.  
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A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) 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, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos à Prestação de serviços para elaboração do projecto de 
especialidades para Requalificação / adaptação da escola básica nº 3 do Pilado, até ao valor de 
duzentos e quinze euros e vinte e cinco cêntimos, no ano de 2015, 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. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

2.12 - REABILITAÇÃO URBANA DAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA FÁBRICA J. FERREIRA 

CUSTÓDIO – CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2014 – PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 2013/I/26 DO 

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2014; 

“ Presente certidão de teor nº 89/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 
novembro de 2014: 
 
Nos termos do disposto no art.º 22º 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 contração e o prazo de execução de três anos. 
 
Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que 
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que 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 a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na 
sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013, aditada pela deliberação tomada em sessão do mesmo 
órgão de 28/02/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas ações previstas nos 
Documentos Previsionais de 2014, aprovados em sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013; 
 
Considerando que, mediante prévia realização de procedimento de concurso público para a obra de 
Reabilitação urbana das instalações da antiga Fábrica J. Ferreira Custódio – Concurso Público n.º 
01/2014, foi efetuada a adjudicação da mesma atento Despacho n.º 102/2014 de 08/04/2014, tendo sido 
assumidos compromissos no ano de 2014 de 333.665,53 euros, acrescidos de IVA à taxa legal de 6%, 
o que perfaz 353.685,46 euros.  
Considerando o atraso na execução física da referida obra verifica-se ser necessária a assunção de 
encargos para exercícios futuros, no ano de 2015, por conta desta empreitada até ao valor de 5.208,10 
euros, relativos ao valor do IVA Autoliquidação. 
 
Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação nas classificações 
orgânica/económica 07/07010412 e ação do Plano Plurianual de Investimentos 2014/I/26. 
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Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2014, não foi 
prevista a inscrição de dotação para a assunção desta despesa no ano de 2015. 
 
Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que “Para 
efeitos de aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 
Opções do Plano.”; 
 
Considerando que na 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2014, 4.ª Revisão, foi inscrito 
o reforço nas Grandes Opções do Plano da ação 2013/I/26 com a designação “REQUALIFICAÇÃO DA 
FÁBRICA J.FERREIRA CUSTÓDIO”, com uma dotação de 5.892,00 euros para o ano de 2015; 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) 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, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos à contratação da obra de Reabilitação urbana das instalações da 
antiga Fábrica J. Ferreira Custódio – Concurso Público n.º 01/2014, até ao valor de cinco mil, duzentos 
e oito euros e dez cêntimos, no ano de 2015, 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. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

2.13 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJECTO ELÉCTRICO NA ÁREA DA 

ANTIGA INSTALAÇÃO DA FÁBRICA J. FERREIRA CUSTÓDIO – PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 

2013/I/26 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS; 

“Presente certidão de teor nº 90/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 
novembro de 2014: 
 
Nos termos do disposto no art.º 22º 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 contração e o prazo de execução de três anos. 
 
Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que 
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que dispõe 
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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 a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na 
sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013, aditada pela deliberação tomada em sessão do mesmo 
órgão de 28/02/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas ações previstas nos 
Documentos Previsionais de 2014, aprovados em sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013; 
 
Considerando a realização de procedimento de ajuste direto para a “Prestação de serviços para 
elaboração do projecto do projecto eléctrico na área da antiga instalação da Fábrica J. Ferreira 
Custódio”, conforme nota de encomenda 46/2014; 
 
Considerando a dívida que se estima que transite por faturar relativa à prestação do serviço supra 
referida, será necessário assumir encargos até ao valor de 150,00 euros acrescidos de IVA à taxa legal 
em vigor, o que perfaz 184,50 euros, no ano de 2015. 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2014, não foi 
prevista dotação para a assunção desta despesa no ano de 2015. 
Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que “Para 
efeitos de aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 
Opções do Plano.” 
Considerando a inscrição na 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2014, 4.ª Revisão, nas 
Grandes Opções do Plano da ação 2013/I/26 com a designação “REQUALIFICAÇÃO DA FÁBRICA 
J.FERREIRA CUSTÓDIO”, com uma dotação de 5.892,00 euros no ano de 2015. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) 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, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos à Prestação de serviços para elaboração do projecto do projecto 
eléctrico na área da antiga instalação da Fábrica J. Ferreira Custódio, até ao valor de cento e oitenta e 
quatro euros e cinquenta cêntimos, no ano de 2015, 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. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

2.14 - REPARAÇÃO DE CAIXAS DE VISITA DAS REDES PÚBLICAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS 

RESIDUAIS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO N.º 20/2014 – PROCESSO 

INCLUÍDO NA AÇÃO 2014/I/74 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2014; 
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“ Presente certidão de teor nº 91/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 
novembro de 2014: 
 
Nos termos do disposto no art.º 22º 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 contração e o prazo de execução de três anos. 
 
Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que 
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que 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 a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na 
sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013, aditada pela deliberação tomada em sessão do mesmo 
órgão de 28/02/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas ações previstas nos 
Documentos Previsionais de 2014, aprovados em sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013; 
 
Considerando que, mediante prévia realização de procedimento de concurso público para a obra de 
Reparação de caixas de visita das redes públicas de drenagem de águas residuais no concelho da 
Marinha Grande - Concurso Público n.º 20/2014, foi aberto procedimento para a mesma atento 
Despacho n.º 424/2014 de 16/09/2014, tendo sido cabimentada a dotação de 71.254,93 euros no ano de 
2014 e de 17.785,07 euros no ano de 2015. 
 
Considerando o atraso no procedimento de concurso da referida obra verifica-se ser necessária a 
assunção de encargos para exercícios futuros, no ano de 2015, por conta desta empreitada até ao 
valor de 84.000,00 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz 89.040,00 euros. 
 
Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação nas classificações 
orgânica/económica 07/07030302 e ação do Plano Plurianual de Investimentos 2014/I/74. 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2014, apenas 
foi prevista a inscrição de dotação no montante de 75.000,00 para a assunção desta despesa no ano 
de 2015. 
 
Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que “Para 
efeitos de aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 
Opções do Plano.”; 
 
Considerando que na 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2014, 4.ª Revisão, foi inscrito 
o reforço nas Grandes Opções do Plano da ação 2014/I/74 com a designação “OUTRAS CONSTRUÇÕES 
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E REMODELAÇÕES DIVERSAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO DA 
MARINHA GRANDE”, com uma dotação de 44.540,00 euros para o ano de 2015; 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) 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, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos à contratação da obra de Reparação de caixas de visita das redes 
públicas de drenagem de águas residuais no concelho da Marinha Grande - Concurso Público n.º 
20/2014, até ao valor de oitenta e nove mil e quarenta cêntimos, no ano de 2015, 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. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

2.15- REQUALIFICAÇÃO DO RESERVATÓRIO APOIADO DA MOITA – CONCURSO PÚBLICO N.º 

18/2014 – PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 2013/I/38 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 

2014; 

“ Presente certidão de teor nº 92/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 
novembro de 2014: 
 

Nos termos do disposto no art.º 22º 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 contração e o prazo de execução de três anos. 
 
Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que 
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que 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 a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na 
sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013, aditada pela deliberação tomada em sessão do mesmo 
órgão de 28/02/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas ações previstas nos 
Documentos Previsionais de 2014, aprovados em sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013; 
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Considerando que, mediante prévia realização de procedimento de concurso público para a obra de 
Requalificação do reservatório apoiado da Moita – Concurso Público n.º 18/2014, foi aberto 
procedimento para a mesma atento Despacho n.º 417/2014 de 12/09/2014, tendo sido cabimentada a 
dotação de 79.700 euros, acrescidos de IVA à taxa legal de 6%, o que perfaz 84.482,00 euros no ano 
de 2014. 
 
Considerando o atraso no procedimento de concurso da referida obra verifica-se ser necessária a 
assunção de encargos para exercícios futuros, no ano de 2015, por conta desta empreitada até ao 
valor de 79.700,00 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz 84.482,00 euros. 
 
Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação nas classificações 
orgânica/económica 07/07010406 e ação do Plano Plurianual de Investimentos 2013/I/38. 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2014, não foi 
prevista a inscrição de dotação para a assunção desta despesa no ano de 2015. 
 
Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que “Para 
efeitos de aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 
Opções do Plano.”; 
 
Considerando que na 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2014, 4.ª Revisão, foi inscrito 
o reforço nas Grandes Opções do Plano da ação 2013/I/38 com a designação “REABILITAÇÃO DO 
RESERVATÓRIO DA ZONA DE ABASTECIMENTO DA MOITA”, com uma dotação de 100.000,00 euros 
para o ano de 2015; 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) 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, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos à contratação da obra de Requalificação do reservatório apoiado 
da Moita – Concurso Público n.º 18/2014, até ao valor de oitenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta 
e dois euros, no ano de 2015, 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. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
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2.16 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA TRAVESSA DO BAIRRO, RUA 

DA LONGA E RUAS CONFINANTES – VIEIRA DE LEIRIA – CONCURSO PÚBLICO N.º 08/2014 – 

PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 2013/I/48 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2014; 

“ Presente certidão de teor nº 93/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 
novembro de 2014: 
 

Nos termos do disposto no art.º 22º 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 contração e o prazo de execução de três anos. 
 
Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que 
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que 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 a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na 
sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013, aditada pela deliberação tomada em sessão do mesmo 
órgão de 28/02/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas ações previstas nos 
Documentos Previsionais de 2014, aprovados em sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013; 
 
Considerando que, mediante prévia realização de procedimento de concurso público para a obra de 
Ampliação da rede de abastecimento de água na Travessa do Bairro, Rua da Longa e ruas confinantes 
– Vieira de Leiria – Concurso Público n.º 08/2014, foi efetuada a adjudicação da mesma atento 
Despacho n.º 194/2014 de 27/05/2014, tendo sido assumidos compromissos no ano de 2014 de 
28.018,50 euros, acrescidos de IVA à taxa legal de 6%, o que perfaz 29.699,61 euros. 
Considerando o atraso na execução física da referida obra verifica-se ser necessária a assunção de 
encargos para exercícios futuros, no ano de 2015, por conta desta empreitada até ao valor de 1.681,11 
euros relativos ao valor do IVA Autoliquidação. 
 
Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação nas classificações 
orgânica/económica 07/07030306 e ação do Plano Plurianual de Investimentos 2013/I/48. 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2014, não foi 
prevista a inscrição de dotação para a assunção desta despesa no ano de 2015. 
 
Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que “Para 
efeitos de aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 
Opções do Plano.”; 
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Considerando que na 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2014, 4.ª Revisão, foi inscrito 
o reforço nas Grandes Opções do Plano da ação 2013/I/48 com a designação “OBRAS DE 
REMODELAÇÃO DIVERSAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA”, com uma dotação de 
4.000,00 euros para o ano de 2015; 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) 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, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos à contratação da obra de Ampliação da rede de abastecimento de 
água na Travessa do Bairro, Rua da Longa e ruas confinantes – Vieira de Leiria – Concurso Público 
n.º 08/2014, até ao valor de mil, seiscentos e oitenta e um euros e onze cêntimos, no ano de 2015, 
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. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

2.17 - REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA 9 DE ABRIL, RUA 

ANTÓNIO MAGALHÃES JÚNIOR, AVENIDA ANÍBAL GUEDES COELHO E TROÇO DA AVENIDA VITOR 

GALLO – CONCURSO PÚBLICO N.º 11/2014– PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 2014/I/89 DO PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2014; 

“ Presente certidão de teor nº 94/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 
novembro de 2014: 
 

Nos termos do disposto no art.º 22º 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 contração e o prazo de execução de três anos. 
 
Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que 
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que 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 a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na 
sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013, aditada pela deliberação tomada em sessão do mesmo 
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órgão de 28/02/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas ações previstas nos 
Documentos Previsionais de 2014, aprovados em sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013; 
 
Considerando que, mediante prévia realização de procedimento de concurso público para a obra de 
Remodelação da rede de abastecimento de água na rua 9 de abril, rua António Magalhães Júnior, 
avenida Aníbal Guedes Coelho e troço da avenida Vitor Gallo – Concurso Público n.º 11/2014, foi 
efetuada a adjudicação da mesma atento Despacho n.º 241/2014 de 24/06/2014, tendo sido assumidos 
compromissos no ano de 2014 de 31.871,23 euros, acrescidos de IVA à taxa legal de 6%, o que perfaz 
33.783,50 euros. 
 
Considerando o atraso na execução física da referida obra verifica-se ser necessária a assunção de 
encargos para exercícios futuros, no ano de 2015, por conta desta empreitada até ao valor de 6.184,27 
euros acrescidos de IVA à taxa legal de 6%, o que perfaz 6.555,33 euros. 
 
Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação nas classificações 
orgânica/económica 07/07030306 e ação do Plano Plurianual de Investimentos 2014/I/89. 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2014, não foi 
prevista a inscrição de dotação para a assunção desta despesa no ano de 2015. 
 
Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que “Para 
efeitos de aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 
Opções do Plano.”; 
 
Considerando que na 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2014, 4.ª Revisão, foi inscrito 
o reforço nas Grandes Opções do Plano da ação 2014/I/89 com a designação “REMODELAÇÃO DA 
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ÁREA DO CENTRO TRADICIONAL”, com uma dotação de 
16.000,00 euros para o ano de 2015; 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) 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, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos à contratação da obra de Remodelação da rede de abastecimento 
de água na rua 9 de abril, rua António Magalhães Júnior, avenida Aníbal Guedes Coelho e troço da 
avenida Vitor Gallo – Concurso Público n.º 11/2014, até ao valor de seis mil, quinhentos e cinquenta e 
cinco euros e trinta e três cêntimos, no ano de 2015, 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. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
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2.18 - REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA AVENIDA VITOR GALLO – 

TROÇO ENTRE A RUA MÃE D'ÁGUA E A RUA DIOGO STEPHENS – CONCURSO PÚBLICO N.º 19/2014 – 

PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 2014/I/89 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2014; 

“ Presente certidão de teor nº 95/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 
novembro de 2014: 
 

Nos termos do disposto no art.º 22º 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 contração e o prazo de execução de três anos. 
 
Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que 
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que 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 a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na 
sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013, aditada pela deliberação tomada em sessão do mesmo 
órgão de 28/02/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas ações previstas nos 
Documentos Previsionais de 2014, aprovados em sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013; 
 
Considerando que, mediante prévia realização de procedimento de concurso público para a obra de 
Remodelação da rede de abastecimento de água na avenida Vitor Gallo – troço entre a rua Mãe 
D'água e a rua Diogo Stephens – Concurso Público n.º 19/2014, foi efetuada a adjudicação da mesma 
atento Despacho n.º 464/2014 de 21/10/2014, tendo sido assumidos compromissos no ano de 2014 de 
6.790,52 euros, acrescidos de IVA à taxa legal de 6%, o que perfaz 7.197,95 euros. 
Considerando o atraso na execução física da referida obra verifica-se ser necessária a assunção de 
encargos para exercícios futuros, no ano de 2015, por conta desta empreitada até ao valor de 6.790,52 
euros, acrescidos de IVA à taxa legal de 6%, o que perfaz 7.197,95 euros. 
 
Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação nas classificações 
orgânica/económica 07/07030306 e ação do Plano Plurianual de Investimentos 2014/I/89. 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2014, não foi 
prevista a inscrição de dotação para a assunção desta despesa no ano de 2015. 
 
Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que “Para 
efeitos de aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 
Opções do Plano.”; 
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Considerando que na 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2014, 4.ª Revisão, foi inscrito 
o reforço nas Grandes Opções do Plano da ação 2014/I/89 com a designação “REMODELAÇÃO DA 
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ÁREA DO CENTRO TRADICIONAL”, com uma dotação de 
16.000,00 euros para o ano de 2015; 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) 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, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos à contratação da obra de Remodelação da rede de abastecimento 
de água na avenida Vítor Gallo – troço entre a rua Mãe D'água e a rua Diogo Stephens – Concurso 
Público n.º 19/2014, até ao valor de sete mil, cento e noventa e sete euros e noventa e cinco cêntimos, 
no ano de 2015, 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. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

2.19 - CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DA MARINHA GRANDE – AJUSTE DIRETO N.º 26/2014 – 

PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 2013/I/59 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2014; 

“ Presente certidão de teor nº 96/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 
novembro de 2014: 

Nos termos do disposto no art.º 22º 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 contração e o prazo de execução de três anos. 

Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que 
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que 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 a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na 
sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013, aditada pela deliberação tomada em sessão do mesmo 
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órgão de 28/02/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas ações previstas nos 
Documentos Previsionais de 2014, aprovados em sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013; 

Considerando que, mediante prévia realização de procedimento de concurso público para a obra de 
Centro de recolha oficial da Marinha Grande – Ajuste Direto n.º 26/2014, foi efetuada a adjudicação 
da mesma atento Despacho n.º 300/2014 de 21/07/2014, tendo sido assumidos compromissos no ano 
de 2014 de 147.754,74 euros, acrescidos de IVA à taxa legal de 6%, o que perfaz 156.620,02 euros. 

Considerando o atraso na execução física da referida obra verifica-se ser necessária a assunção de 
encargos para exercícios futuros, no ano de 2015, por conta desta empreitada até ao valor de 
147.754,74 euros, acrescidos de IVA à taxa legal de 6%, o que perfaz 156.620,02 euros. 

Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação nas classificações 
orgânica/económica 07/07010412 e ação do Plano Plurianual de Investimentos 2013/I/59. 

Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2014, apenas 
foi prevista a dotação de 75.000,00 para a assunção desta despesa no ano de 2015. 

Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que “Para 
efeitos de aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 
Opções do Plano.”;  

Considerando que na 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2014, 4.ª Revisão, foi inscrito 
o reforço nas Grandes Opções do Plano da ação 2013/I/59 com a designação “CONSTRUÇÃO DO 
CANIL MUNICIPAL”, com uma dotação de 81.625,00 euros para o ano de 2015; 

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 

Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 

A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) 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, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos à contratação da obra de Centro de recolha oficial da Marinha 
Grande – Ajuste Direto n.º 26/2014, até ao valor de cento e cinquenta e seis mil e seiscentos e vinte 
euros e dois cêntimos, no ano de 2015, 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. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

2.20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE "ALTERAÇÃO DA REDE 

ELÉCTRICA DO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE" – PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 

2013/I/26 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS de 2014; 



(Mandato 2013/2017)
   ATA NÚMERO CINCO 24.11.2014 

 
37 

“ Presente certidão de teor nº 97/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 
novembro de 2014: 
 
Nos termos do disposto no art.º 22º 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 contração e o prazo de execução de três anos. 
 
Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que 
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que 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 a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na 
sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013, aditada pela deliberação tomada em sessão do mesmo 
órgão de 28/02/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas ações previstas nos 
Documentos Previsionais de 2014, aprovados em sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013; 
 
Considerando a realização de procedimento de ajuste direto para a “Prestação de serviços de 
elaboração do projecto de "Alteração da rede eléctrica do Centro Empresarial da Marinha Grande"”, 
conforme nota de encomenda 373/2014; 
 
Considerando a dívida que se estima que transite por faturar relativa à prestação do serviço supra 
referida, será necessário assumir encargos até ao valor de 180,00 euros acrescidos de IVA à taxa legal 
em vigor, o que perfaz 221,40 euros, no ano de 2015. 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2014, não foi 
prevista dotação para a assunção desta despesa no ano de 2015. 
 
Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que “Para 
efeitos de aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 
Opções do Plano.” 
 
Considerando a inscrição na 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2014, 4.ª Revisão, nas 
Grandes Opções do Plano da ação 2014/I/149 com a designação “GRANDES REPARAÇÕES NO CENTRO 
EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE”, com uma dotação de 221,40 euros no ano de 2015. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 
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Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) 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, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos à “Prestação de serviços de elaboração do projecto de Alteração 
da rede eléctrica do Centro Empresarial da Marinha Grande", até ao valor de duzentos e vinte e um 
euros e quarenta cêntimos, no ano de 2015, 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. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

2.21 - REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA PANIFICADORA (FASE 1 E FASE 3) – CONCURSO 

PÚBLICO N.º 02/2014 – PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 2011/I/54 DO PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS DE 2014; 

“ Presente certidão de teor nº 98/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 
novembro de 2014: 
 
Nos termos do disposto no art.º 22º 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 contração e o prazo de execução de três anos. 
 
Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que 
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que 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 a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na 
sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013, aditada pela deliberação tomada em sessão do mesmo 
órgão de 28/02/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas ações previstas nos 
Documentos Previsionais de 2014, aprovados em sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013; 
 
Considerando que, mediante prévia realização de procedimento de concurso público para a obra de 
Requalificação da rua da Panificadora (fase 1 e fase 3) – Concurso Público n.º 02/2014, foi efetuada a 
adjudicação da mesma atento Despacho n.º 103/2014 de 10/04/2014, tendo sido assumidos 
compromissos no ano de 2014 de 308.000,00 euros, acrescidos de IVA à taxa legal de 6%, o que 
perfaz 326.480,00 euros.  
Considerando o atraso na execução física da referida obra verifica-se ser necessária a assunção de 
encargos para exercícios futuros, no ano de 2015, por conta desta empreitada até ao valor de 
308.000,00 euros, acrescidos de IVA à taxa legal de 6%, o que perfaz 326.480,00 euros. 
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Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação nas classificações 
orgânica/económica 07/07030301 e ação do Plano Plurianual de Investimentos 2011/I/54. 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2014, apenas 
foi prevista dotação de 255.000,00 para a assunção desta despesa no ano de 2015, tendo sido 
corrigida para 210.790,64 euros na 1.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2014 aprovada em 
sessão da Assembleia Municipal de 28/02/2014. 
 
Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que “Para 
efeitos de aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 
Opções do Plano.”; 
 
Considerando o reforço de dotação na 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2014, 4.ª 
Revisão, nas Grandes Opções do Plano da ação 2011/I/54 com a designação REQUALIFICAÇÃO DA RUA 
DA PANIFICADORA - EMBRA”, para uma dotação de 359.497,00 euros no ano de 2015. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) 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, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos à contratação da obra de Requalificação da rua da Panificadora 
(fase 1 e fase 3) – Concurso Público n.º 02/2014, até ao valor de trezentos e vinte e seis mil, 
quatrocentos e oitenta euros, no ano de 2015, 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. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

2.22 - PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA PANIFICADORA E AS SUAS LIGAÇÕES 

COM A RUA DAS RAIZES, RUA DOS MAÇARIQUEIROS E LIGAÇÃO DA RUA DA AVENTURA – 

PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 2011/I/54 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2014; 

“ Presente certidão de teor nº 99/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 
novembro de 2014: 
 

Nos termos do disposto no art.º 22º 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: 
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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 contração e o prazo de execução de três anos. 
 
Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que 
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que 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 a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na 
sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013, aditada pela deliberação tomada em sessão do mesmo 
órgão de 28/02/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas ações previstas nos 
Documentos Previsionais de 2014, aprovados em sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013; 
 
Considerando a realização de procedimento de ajuste direto para a realização do Projecto de 
Requalificação da rua da Panificadora e as suas ligações com a rua das Raízes, rua dos Maçariqueiros 
e ligação da rua da Aventura conforme nota de encomenda 1249/2011; 
 
Considerando a dívida que se estima que transite por faturar relativa à prestação do serviço supra 
referida, será necessário assumir encargos até ao valor de 2.439,00 euros acrescidos de IVA à taxa 
legal em vigor, o que perfaz 2.999,97 euros, no ano de 2015.Considerando que aquando da elaboração 
dos Documentos Previsionais para o ano de 2014, apenas foi prevista dotação de 255.000,00 para a 
assunção desta despesa no ano de 2015, tendo sido corrigida para 210.790,64 euros na 1.ª Revisão aos 
Documentos Previsionais de 2014 aprovada em sessão da Assembleia Municipal de 28/02/2014. 
 
Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que “Para 
efeitos de aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 
Opções do Plano.” 
 
Considerando o reforço de dotação na 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2014, 4.ª 
Revisão, nas Grandes Opções do Plano da ação 2011/I/54 com a designação REQUALIFICAÇÃO DA RUA 
DA PANIFICADORA - EMBRA”, para uma dotação de 359.497,00 euros no ano de 2015. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) 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, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
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compromissos plurianuais relativos ao Projecto de Requalificação da rua da Panificadora e as suas 
ligações com a rua das Raízes, rua dos Maçariqueiros e ligação da rua da Aventura, até ao valor de 
dois mil, novecentos e noventa e nove euros e noventa e sete cêntimos, no ano de 2015, 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. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

 
2.23 - REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS LARANJEIRAS – CONCURSO PÚBLICO N.º 13/2013 – 

PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 2012/I/60 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2014; 

“ Presente certidão de teor nº 100/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 
novembro de 2014: 
 
Nos termos do disposto no art.º 22º 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 contração e o prazo de execução de três anos. 
 
Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que 
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que 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 a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na 
sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013, aditada pela deliberação tomada em sessão do mesmo 
órgão de 28/02/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas ações previstas nos 
Documentos Previsionais de 2014, aprovados em sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013; 
 
Considerando que, mediante prévia realização de procedimento de concurso público para a obra de 
Requalificação da rua das Laranjeiras – Concurso Público n.º 13/2013, foi efetuada a adjudicação da 
mesma atento Despacho n.º 94/2014 de 08/04/2014, tendo sido assumidos compromissos no ano de 
2014 de 282.000,00 euros, acrescidos de IVA à taxa legal de 6%, o que perfaz 298.920,00 euros. 
Considerando que conforme Despacho n.º 442/2014 de 01/10/2014 foram aprovados trabalhos a mais 
para a obra identificada no montante de 1,36% do preço contratual, tendo sido assumidos 
compromissos no ano de 2014 de 3.837,38 euros, acrescidos de IVA à taxa legal de 6%, o que perfaz 
4.067,62 euros. 
 
Considerando que conforme Despacho n.º 465/2014 de 24/10/2014 foram aprovados trabalhos a mais e 
trabalhos de suprimento de erros e omissões para a obra identificada no montante de 4,27% do preço 
contratual, tendo sido assumidos compromissos no ano de 2014 de 16.570,78 euros, acrescidos de IVA 
à taxa legal de 6%, o que perfaz 17.565,03 euros. 
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Considerando o atraso na execução física da referida obra verifica-se ser necessária a assunção de 
encargos para exercícios futuros, no ano de 2015, por conta desta empreitada até ao valor de 
34.087,25 euros (IVA incluído). 
 
Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação nas classificações 
orgânica/económica 07/07030301 e ação do Plano Plurianual de Investimentos 2012/I/60. 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2014, não foi 
prevista a inscrição de dotação para a assunção desta despesa no ano de 2015. 
 
Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que “Para 
efeitos de aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 
Opções do Plano.”; 
 
Considerando que na 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2014, 4.ª Revisão, foi inscrito 
o reforço nas Grandes Opções do Plano da ação 2012/I/60 com a designação “BENEFICIAÇÃO DA RUA 
DAS LARANJEIRAS - ENGENHO”, com uma dotação de 50.000,00 euros para o ano de 2015; 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) 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, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos à contratação da obra de Requalificação da rua das Laranjeiras – 
Concurso Público n.º 13/2013, até ao valor de trinta e quatro mil e oitenta e sete euros e vinte e cinco 
cêntimos, no ano de 2015, 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.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

 
2.24 - CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS NA REDE VIÁRIA DO CONCELHO - 

CONCURSO PÚBLICO N.º 21/2014 – PROCESSO INCLUÍDO NAS AÇÕES 2014/I/155 E 2014/I/157 DO 

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2014; 

“ Presente certidão de teor nº 101/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 
novembro de 2014: 
 
Nos termos do disposto no art.º 22º 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 
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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 contração e o prazo de execução de três anos. 
 
Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que 
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que 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 a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na 
sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013, aditada pela deliberação tomada em sessão do mesmo 
órgão de 28/02/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas ações previstas nos 
Documentos Previsionais de 2014, aprovados em sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013; 
 
Considerando que, mediante prévia realização de procedimento de concurso público para a obra de 
Conservação e reabilitação de pavimentos na rede viária do concelho - Concurso Público n.º 21/2014, 
foi aberto procedimento para a mesma atento Despacho n.º 431/2014 de 19/09/2014, tendo sido 
cabimentada a dotação de 35.000,00 euros, IVA incluído, na ação 2014/I/155 e a dotação de 40.000,00 
euros, IVA incluído, na ação 2014/I/157 no ano de 2014 e de 24.640,00 euros na ação 2014/I/155 no ano 
de 2015. 
 
Considerando o atraso no procedimento de concurso da referida obra verifica-se ser necessária a 
assunção de encargos para exercícios futuros, no ano de 2015, por conta desta empreitada até ao 
valor de 94.000,00 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz 99.640,00 euros. 
 
Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação nas classificações 
orgânica/económica 07/ 07030301 e nas ações do Plano Plurianual de Investimentos 2014/I/155 e 
2014/I/157. 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2014, foi 
prevista a dotação de 200.000,00 euros para a assunção desta despesa no ano de 2015 no que 
respeita à ação 2014/I/155. 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2014, não foi 
prevista a inscrição de dotação para a assunção desta despesa no ano de 2015 no que respeita à ação 
2014/I/157. 
 
Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que “Para 
efeitos de aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 
Opções do Plano.”; 
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Considerando que na 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2014, 4.ª Revisão, foi inscrito 
o reforço nas Grandes Opções do Plano da ação 2014/I/157 com a designação “OUTRAS OBRAS DE 
REMODELAÇÃO E PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS NA FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA”, com uma dotação 
de 40.000,00 euros para o ano de 2015;- 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) 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, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos à contratação da obra de Conservação e reabilitação de 
pavimentos na rede viária do concelho - Concurso Público n.º 21/2014, até ao valor de noventa e nove 
mil, seiscentos e quarenta euros, no ano de 2015, 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. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

2.25 - REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE DA PRAIA DE VIEIRA DE LEIRIA – 

CONCURSO PÚBLICO N.º 15/2013 – PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 2012/I/67 DO PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2014; 

“ Presente certidão de teor nº 102/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 
novembro de 2014: 
 
Nos termos do disposto no art.º 22º 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 contração e o prazo de execução de três anos. 
 
Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que 
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que 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 a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na 
sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013, aditada pela deliberação tomada em sessão do mesmo 
órgão de 28/02/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas ações previstas nos 
Documentos Previsionais de 2014, aprovados em sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013; 
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Considerando que, mediante prévia realização de procedimento de concurso público para a obra de 
Requalificação do mercado do peixe da praia de Vieira de Leiria – Concurso Público n.º 15/2013, foi 
efetuada a adjudicação da mesma atento Despacho n.º 57/2014 de 10/03/2014, tendo sido assumidos 
compromissos no ano de 2014 de 24.999,50 euros, acrescidos de IVA à taxa legal de 6%, o que perfaz 
26.499,47 euros. 
Considerando o atraso na execução física da referida obra verifica-se ser necessária a assunção de 
encargos para exercícios futuros, no ano de 2015, por conta desta empreitada até ao valor de 1.271,80 
euros relativos ao valor do IVA Autoliquidação. 
 
Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação nas classificações 
orgânica/económica 07/07010303 e ação do Plano Plurianual de Investimentos 2012/I/67. 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2014, não foi 
prevista a inscrição de dotação para a assunção desta despesa no ano de 2015. 
 
Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que “Para 
efeitos de aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 
Opções do Plano.”; 
 
Considerando que na 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2014, 4.ª Revisão, foi inscrito 
o reforço nas Grandes Opções do Plano da ação 2012/I/67 com a designação “GRANDES REPARAÇÕES 
NO MERCADO DA PRAIA DA VIEIRA”, com uma dotação de 10.000,00 euros para o ano de 2015; 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) 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, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos à contratação da obra de Requalificação do mercado do peixe da 
praia de Vieira de Leiria – Concurso Público n.º 15/2013, até ao valor de mil, duzentos e setenta e um 
euros e oitenta cêntimos, no ano de 2015, 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. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

2.26 - CORREÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DOS LEITOS E MARGENS DAS LINHAS DE ÁGUA – 

CONCURSO PÚBLICO N.º 16/2014 – PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 2013/A/67 DO PLANO DE 

ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2014; 
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“ Presente certidão de teor nº 103/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 
novembro de 2014: 
 
Nos termos do disposto no art.º 22º 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 contração e o prazo de execução de três anos. 
 
Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que 
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que 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 a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na 
sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013, aditada pela deliberação tomada em sessão do mesmo 
órgão de 28/02/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas ações previstas nos 
Documentos Previsionais de 2014, aprovados em sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013; 
 
Considerando que, mediante prévia realização de procedimento de concurso público para a obra de 
Correção e desobstrução dos leitos e margens das linhas de água – Concurso Público n.º 16/2014, foi 
efetuada a adjudicação da mesma atento Despacho n.º 474/2014 de 24/10/2014, tendo sido assumidos 
compromissos no ano de 2014 de 10.947,00 euros, acrescidos de IVA à taxa legal de 6%, o que perfaz 
11.603,82 euros. 
 
Considerando o atraso na execução física da referida obra verifica-se ser necessária a assunção de 
encargos para exercícios futuros, no ano de 2015, por conta desta empreitada até ao valor de 
10.947,00 euros, acrescidos de IVA à taxa legal de 6%, o que perfaz 11.603,82 euros. 
 
Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação nas classificações 
orgânica/económica 07/020225 e ação do Plano de Atividades Municipais 2013/A/67. 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2014, não foi 
prevista a inscrição de dotação para a assunção desta despesa no ano de 2015. 
 
Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que “Para 
efeitos de aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 
Opções do Plano.”; 
 
Considerando que na 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2014, 4.ª Revisão, foi inscrito 
o reforço nas Grandes Opções do Plano da ação 2013/A/67 com a designação “LIMPEZA DE VALAS E 
LINHAS DE ÁGUA”, com uma dotação de 11.604,00 euros para o ano de 2015; 
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Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) 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, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos à contratação da obra de Correção e desobstrução dos leitos e 
margens das linhas de água – Concurso Público n.º 16/2014, até ao valor de onze mil, seiscentos e 
três euros e oitenta e dois cêntimos, no ano de 2015, 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. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

2.27 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DA CANDIDATURA AO POVT - 

AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA COMBATE A INCÊNDIOS EM ESPAÇOS NATURAIS CELEBRADO ENTRE A 

CIMRL, O MMG E A AHBVMG – PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 2014/A/177 DO PLANO DE 

ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2014; 

“ Presente certidão de teor nº 104/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 
novembro de 2014: 
 
Nos termos do disposto no art.º 22º 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 contração e o prazo de execução de três anos. 
 
Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que 
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que 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 a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na 
sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013, aditada pela deliberação tomada em sessão do mesmo 
órgão de 28/02/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas ações previstas nos 
Documentos Previsionais de 2014, aprovados em sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013; 
 
Considerando que através de deliberação camarária de 20 de março de 2014, foi autorizada a 
celebração de protocolo de colaboração com a Comunidade Intermunicipal de Região de Leiria, no 
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âmbito da candidatura ao POVT, foi assumido compromissos no ano de 2014 no valor de 2.373,50 
euros no âmbito do Protocolo de colaboração no âmbito da candidatura ao POVT - aquisição de EPI'S 
para combate a incêndios em espaços naturais celebrado entre a CIMRL, o MMG e a AHBVMG. 
 
Considerando o atraso na execução física do referido projeto verifica-se ser necessária a assunção de 
encargos para exercícios futuros, no ano de 2015, por conta deste projeto até ao valor de 2.373,50 
euros. 
 
Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação nas classificações 
orgânica/económica 0103/ 08050106 e ação do Plano Plurianual de Investimentos 2014/A/177. 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2014, não foi 
prevista a inscrição de dotação para a assunção desta despesa no ano de 2015. 
 
Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que “Para 
efeitos de aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 
Opções do Plano.”; 
 
Considerando que na 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2014, 4.ª Revisão, foi inscrito 
o reforço nas Grandes Opções do Plano da ação 2014/A/177 com a designação “CANDIDATURA AO 
POVT - "PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS" - AÇÕES MATERIAIS”, com 
uma dotação de 3.421,00 euros para o ano de 2015; 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) 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, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativo ao Protocolo de colaboração no âmbito da candidatura ao POVT - 
aquisição de EPI'S para combate a incêndios em espaços naturais celebrado entre a CIMRL, o MMG e a 
AHBVMG, até ao valor de dois mil trezentos e setenta e três euros e cinquenta cêntimos, no ano de 
2015, 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. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

2.28 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DA CANDIDATURA AO POVT - AQUISIÇÃO DE 

EPI'S PARA COMBATE A INCÊNDIOS EM ESPAÇOS NATURAIS CELEBRADO ENTRE A CIMRL, O MMG E 

A AHBVVL – PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 2014/A/177 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 

2014;  
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“ Presente certidão de teor nº 105/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 
novembro de 2014: 

Nos termos do disposto no art.º 22º 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 contração e o prazo de execução de três anos. 
 
Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que 
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que 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 a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na 
sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013, aditada pela deliberação tomada em sessão do mesmo 
órgão de 28/02/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas ações previstas nos 
Documentos Previsionais de 2014, aprovados em sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013; 
 
Considerando que através de deliberação camarária de 20 de março de 2014, foi autorizada a 
celebração de protocolo de colaboração com a Comunidade Intermunicipal de Região de Leiria, no 
âmbito da candidatura ao POVT, foi assumido compromissos no ano de 2014 no valor de 1.047,12 euros 
no âmbito do Protocolo de colaboração no âmbito da candidatura ao POVT - aquisição de EPI'S para 
combate a incêndios em espaços naturais celebrado entre a CIMRL, o MMG e a AHBVVL. 
 
Considerando o atraso na execução física do referido projeto verifica-se ser necessária a assunção de 
encargos para exercícios futuros, no ano de 2015, por conta deste projeto até ao valor de 1.047,12 
euros. 
 
Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação nas classificações 
orgânica/económica 0103/ 08050106 e ação do Plano Plurianual de Investimentos 2014/A/177. 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2014, não foi 
prevista a inscrição de dotação para a assunção desta despesa no ano de 2015. 
 
Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que “Para 
efeitos de aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 
Opções do Plano.”; 
 
Considerando que na 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2014, 4.ª Revisão, foi inscrito 
o reforço nas Grandes Opções do Plano da ação 2014/A/177 com a designação “CANDIDATURA AO 
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POVT - "PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS" - AÇÕES MATERIAIS”, com 
uma dotação de 3.421,00 euros para o ano de 2015; 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) 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, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativo ao Protocolo de colaboração no âmbito da candidatura ao POVT - 
aquisição de EPI'S para combate a incêndios em espaços naturais celebrado entre a CIMRL, o MMG e a 
AHBVVL, até ao valor de mil e quarenta e sete euros e doze cêntimos, no ano de 2015, 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. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

2.29 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA E EM BAIXA TENSÃO ESPECIAL 

PELO PERÍODO DE 12 MESES - P.A. N.º 57/2013-AP/DISU – PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 2013/A/3 

DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL DE 2014; 

“Presente certidão de teor nº 106/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 
novembro de 2014: 
 
Nos termos do disposto no art.º 22º 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 contração e o prazo de execução de três anos. 
 
Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que 
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que 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 a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na 
sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013, aditada pela deliberação tomada em sessão do mesmo 
órgão de 28/02/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas ações previstas nos 
Documentos Previsionais de 2014, aprovados em sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013; 
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Considerando que, mediante prévia realização de procedimento de ajuste direto para o P.A. n.º 
57/2013-AP/DISU - Fornecimento de energia elétrica em média e em baixa tensão especial pelo período 
de 12 meses foi efetuada a adjudicação da mesma atento Despacho n.º 5/2014 de 13/01/2014, tendo 
sido assumidos compromissos no ano de 2014 de 511.675,19 euros e no ano de 2015 de 56.850,00 
euros, IVA incluído à taxa legal em vigor. 
Considerando a dívida que se estima que transite por faturar e/ou pagar relativa à prestação de 
serviços supra referida, será necessário assumir encargos adicionais até ao valor de 97.135,00 euros 
(com IVA incluído à taxa legal em vigor), no ano de 2015. 
 
Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação nas classificações 
orgânica/económica 0103/020201 e 0103/06020399 e ação do Plano de Atividades Municipal 2013/A/3. 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2014, apenas 
foi prevista a inscrição 57.049 euros de dotação para a assunção desta despesa no ano de 2015. 
 
Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que “Para 
efeitos de aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 
Opções do Plano.”; 
 
Considerando que na 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2014, 4.ª Revisão, foi inscrito 
o reforço nas Grandes Opções do Plano da ação 2013/A/3 com a designação “FORNECIMENTO DE 
ENERGIA ELÉTRICA A EDIFÍCIOS CAMARÁRIOS”, para uma dotação de 97.135,00 euros para o ano de 
2015; 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) 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, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos ao P.A. n.º 57/2013-AP/DISU - Fornecimento de energia elétrica em 
média e em baixa tensão especial pelo período de 12 meses, até ao valor de noventa e sete mil, cento 
e trinta e cinco euros, no ano de 2015, 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. 
  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

2.30 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO 

COMERCIAL MODULAR E INTEGRADO DE ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE 

IMPRESSÃO, DOBRAGEM, ENVELOPAGEM DE DOCUMENTOS PARA EXPEDIÇÃO POSTAL E PRODUÇÃO 

DIGITAL DE DOCUMENTOS - PA N.º 29/2011 - AP/DASUP/AAS – PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 

2011/A/5 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL DE 2014; 
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“ Presente certidão de teor nº 107/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 
novembro de 2014: 
 

Nos termos do disposto no art.º 22º 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 contração e o prazo de execução de três anos. 
 
Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que 
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que 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 a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na 
sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013, aditada pela deliberação tomada em sessão do mesmo 
órgão de 28/02/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas ações previstas nos 
Documentos Previsionais de 2014, aprovados em sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013; 
 
Considerando que, mediante prévia realização de procedimento de concurso público para o P.A. n.º 
29/2011-AP/DISU – Prestação serviços de disponibilização de um sistema de gestão comercial modular 
e integrado de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos e de impressão, dobragem, envelopagem 
de documentos para expedição postal e produção digital de documentos, foi efetuada a adjudicação 
da mesma, tendo sido assumidos compromissos no ano de 2014 de 51.225,03 euros e no ano de 2015 
de 7.317,85 euros, IVA incluído à taxa legal em vigor. 
 
Considerando a dívida que se estima que transite por faturar e/ou pagar relativa à prestação de 
serviços supra referida, será necessário assumir encargos adicionais até ao valor de 10.882,58 euros 
(com IVA incluído à taxa legal em vigor), no ano de 2015. 
 
Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação nas classificações 
orgânica/económica 03/020220 e ação do Plano de Atividades Municipal 2011/A/5. 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2014, apenas 
foi prevista a inscrição 8.000 euros de dotação para a assunção desta despesa no ano de 2015. 
 
Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que “Para 
efeitos de aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 
Opções do Plano.”; 
 
Considerando que na 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2014, 4.ª Revisão, foi inscrito 
o reforço nas Grandes Opções do Plano da ação 2011/A/5 com a designação “CONTRATAÇÃO DE 
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SERVIÇOS NO ÂMBITO DA GESTÃO COMERCIAL DO SERVIÇO DE ÁGUAS, SANEAMENTO E 
RESÍDUOS”, para uma dotação de 17.950,00 euros para o ano de 2015; 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) 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, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos ao P.A. n.º 29/2011-AP/DISU – Prestação serviços de 
disponibilização de um sistema de gestão comercial modular e integrado de água, saneamento e 
resíduos sólidos urbanos e de impressão, dobragem, envelopagem de documentos para expedição 
postal e produção digital de documentos, até ao valor de dezassete mil, novecentos e cinquenta euros, 
no ano de 2015, 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. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

2.31 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A ALUNOS DOS JARDINS-

DE-INFÂNCIA INSCRITOS NAS ATIVIDADES DE COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, PARA O ANO 

LETIVO 2014/2015 - PA N.º 55/2014-AP/DCD – PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 2014/A/61 DO PLANO 

DE ATIVIDADES MUNICIPAL DE 2014; 

“ Presente certidão de teor nº 108/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 
novembro de 2014: 
 

Nos termos do disposto no art.º 22º 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 contração e o prazo de execução de três anos. 
 
Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que 
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que 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 a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na 
sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013, aditada pela deliberação tomada em sessão do mesmo 
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órgão de 28/02/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas ações previstas nos 
Documentos Previsionais de 2014, aprovados em sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013; 
 
Considerando que, mediante prévia realização de procedimento de concurso público para o P.A. n.º 
55/2014-AP/DCD – Prestação de serviços de fornecimento de lanches a alunos dos jardins-de-infância 
inscritos nas atividades de componente de apoio à família, para o ano letivo 2014/2015, foi efetuada a 
adjudicação da mesma através do Despacho n.º 406 de 08.09.2014, tendo sido assumidos 
compromissos no ano de 2014 de 6.642,00 euros e no ano de 2015 de 12.309,84 euros, IVA incluído à 
taxa legal em vigor. 
 
Considerando a dívida que se estima que transite por faturar e/ou pagar relativa à prestação de 
serviços supra referida, será necessário assumir encargos adicionais até ao valor de 13.040,96 euros 
(com IVA incluído à taxa legal em vigor), no ano de 2015. Considerando que a despesa a incorrer é 
suportada por dotação nas classificações orgânica/económica 06/020105 e ação do Plano de 
Atividades Municipal 2014/A/61. 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2014, apenas 
foi prevista a inscrição 12.500 euros de dotação para a assunção desta despesa no ano de 2015. 
 
Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que “Para 
efeitos de aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 
Opções do Plano.”; 
 
Considerando que na 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2014, 4.ª Revisão, foi inscrito 
o reforço nas Grandes Opções do Plano da ação 2014/A/61 com a designação “PROMOÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA NO ANO LETIVO 2014/2015-
ALIMENTAÇÃO”, para uma dotação de 13.196,00 euros para o ano de 2015; 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) 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, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos ao P.A. n.º 55/2014-AP/DCD – Prestação de serviços de 
fornecimento de lanches a alunos dos jardins-de-infância inscritos nas atividades de componente de 
apoio à família, para o ano letivo 2014/2015, até ao valor de treze mil, cento e noventa e seis euros, no 
ano de 2015, 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. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
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2.32 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A ALUNOS DO JARDIM-DE-INFÂNCIA DE VIEIRA DE 

LEIRIA, EB1 DA PASSAGEM E EB1 ANTÓNIO VITORINO PARA O ANO LETIVO 2014/2015 E 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO A FREQUENTAR AULAS NO PÓLO DA EB 

2/3 GUILHERME STEPHENS PARA O ANO LETIVO 2014/2015 - P.A. N.º 50/2014-AP/DCD - PROCESSO 

INCLUÍDO NA AÇÃO 2014/A/67 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL DE 2014; 

“ Presente certidão de teor nº 109/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 
novembro de 2014: 
 

Nos termos do disposto no art.º 22º 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 contração e o prazo de execução de três anos. 
 
Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que 
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que 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 a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na 
sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013, aditada pela deliberação tomada em sessão do mesmo 
órgão de 28/02/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas ações previstas nos 
Documentos Previsionais de 2014, aprovados em sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013; 
 
Considerando que, mediante prévia realização de procedimento de ajuste direto para o P.A. n.º 
50/2014-AP/DCD – Fornecimento de refeições a alunos do jardim-de-infância de Vieira de Leiria, EB1 
da Passagem e EB1 António Vitorino para o ano letivo 2014/2015 foi efetuada a adjudicação da mesma, 
tendo sido assumidos compromissos no ano de 2014 de 8.527,67 euros e no ano de 2015 de 14.788,87 
euros, IVA isento.  
 
Considerando ainda a realização de procedimento de contratação excluída (protocolo de colaboração) 
para o Fornecimento de refeições aos alunos do 1.º ciclo a frequentar aulas no pólo da EB 2/3 
Guilherme Stephens para o ano letivo 2014/2015, foi efetuada a adjudicação da mesma, tendo sido 
assumidos compromissos no ano de 2014 de 12.860,50 euros e no ano de 2015 de 19.326,00 euros, IVA 
isento. 
 
Considerando a dívida que se estima que transite por faturar e/ou pagar relativa às prestações de 
serviços supra referidas, será necessário assumir encargos adicionais até ao valor de 36.060,00 euros 
(IVA isento), no ano de 2015. 
 
Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação nas classificações 
orgânica/económica 06/020105 e ação do Plano de Atividades Municipal 2014/A/67. 
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Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2014, apenas 
foi prevista a inscrição 34.500 euros de dotação para a assunção desta despesa no ano de 2015. 
 
Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que “Para 
efeitos de aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 
Opções do Plano.”; 
 
Considerando que na 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2014, 4.ª Revisão, foi inscrito 
o reforço nas Grandes Opções do Plano da ação 2014/A/67 com a designação “ALIMENTAÇÃO 
NOUTRAS ESCOLAS - ANO LETIVO 2014/2015”, para uma dotação de 36.060 euros para o ano de 2015. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) 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, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos ao P.A. n.º 50/2014-AP/DCD – Fornecimento de refeições a alunos 
do jardim-de-infância de Vieira de Leiria, EB1 da Passagem e EB1 António Vitorino para o ano letivo 
2014/2015 e ao Fornecimento de refeições aos alunos do 1.º ciclo a frequentar aulas no pólo da EB 2/3 
Guilherme Stephens para o ano letivo 2014/2015, até ao valor de trinta e seis mil e sessenta euros, no 
ano de 2015, 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. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

2.33 - ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA, DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS, ESTUDO DO 

TARIFÁRIO E ELABORAÇÃO DO RESPETIVO REGULAMENTO DE TARIFAS - P.A. N.º 68/2014-AP/DAM – 

PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 2014/A/184 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL DE 2014; 

“ Presente certidão de teor nº 110/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 
novembro de 2014: 
 

Nos termos do disposto no art.º 22º 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 contração e o prazo de execução de três anos. 
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Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que 
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que 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 a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na 
sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013, aditada pela deliberação tomada em sessão do mesmo 
órgão de 28/02/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas ações previstas nos 
Documentos Previsionais de 2014, aprovados em sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013; 
 
Considerando que, mediante prévia realização de procedimento de ajuste direto para o P.A. n.º 
68/2014-AP/DAM – Elaboração do regulamento municipal dos serviços de abastecimento de água, de 
saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos, estudo do tarifário e elaboração do 
respetivo regulamento de tarifas, foi aberto procedimento para a mesma atento Despacho n.º 483/2014 
de 27/10/2014, tendo sido cabimentada a dotação de 21.402,00 euros, IVA incluído, em 2014 e 14.268,00 
euros no ano de 2015. 
 
Considerando a dívida que se estima que transite por faturar e/ou pagar relativa às prestações de 
serviços supra referidas, será necessário assumir encargos adicionais até ao valor de 35.670 euros, 
IVA incluído à taxa legal em vigor, no ano de 2015. 
Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação nas classificações 
orgânica/económica 0103/020214 e ação do Plano de Atividades Municipal 2014/A/184. 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2014, não foi 
prevista a inscrição de dotação para a assunção desta despesa no ano de 2015. 
 
Considerando a inscrição na 17.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2014, 3.ª Revisão, nas 
Grandes Opções do Plano da ação 2014/A/184 com a designação “TARIFÁRIOS E REGULAMENTOS NO 
ÂMBITO DO SERVIÇO DA AAS”, com uma dotação de 21.500,00 euros no ano de 2014 e 14.500,00 
euros no ano de 2015; 
 
Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que “Para 
efeitos de aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 
Opções do Plano.”; 
 
Considerando que na 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2014, 4.ª Revisão, foi inscrito 
o reforço nas Grandes Opções do Plano da ação 2014/A/184 com a designação “TARIFÁRIOS E 
REGULAMENTOS NO ÂMBITO DO SERVIÇO DA AAS”, para uma dotação de 35.670,00 euros para o ano 
de 2015; 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 
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Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) 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, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos ao P.A. n.º 68/2014-AP/DAM – Elaboração do regulamento 
municipal dos serviços de abastecimento de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de 
resíduos urbanos, estudo do tarifário e elaboração do respetivo regulamento de tarifas, até ao valor 
de trinta e cinco mil, seiscentos e setenta euros, no ano de 2015, 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. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

2.34 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO MUNICÍPIO (INTERNET, REDE 

MÓVEL E REDE FIXA) PARA O PERÍODO DE 24 MESES, COM INÍCIO A 1 DE JULHO DE 2014 - P.A. N.º 

23/2014-AP/DFTI - PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 2014/A/2, 2014/A/13 E 2014/A/14 DO PLANO DE 

ATIVIDADES MUNICIPAL DE 2014; 

“ Presente certidão de teor nº 111/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 
novembro de 2014: 
  
Nos termos do disposto no art.º 22º 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 contração e o prazo de execução de três anos. 
 
Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que 
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que 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 a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na 
sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013, aditada pela deliberação tomada em sessão do mesmo 
órgão de 28/02/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas ações previstas nos 
Documentos Previsionais de 2014, aprovados em sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013; 
 
Considerando que, mediante prévia realização de procedimento de ajuste direto para o P.A. n.º 
23/2014-AP/DFTI – Prestação de serviços de telecomunicações do Município (Internet, rede móvel e 
rede fixa) para o período de 24 meses, com início a 1 de julho de 2014, foi efetuada a adjudicação da 
mesma atento Despacho n.º 231-AP/DFTI /2014 de 16.06.2014, tendo sido assumidos compromissos no 
ano de 2014 de 21.913,43 euros, no ano de 2015 de 43.826,87 euros e no ano de 2016 21.913,44 euros, 
IVA incluído à taxa legal em vigor. 
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Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação nas classificações 
orgânica/económica 0103/020209 e ações do Plano de Atividades Municipal 2014/A/2, 2014/A/13 e 
2014/A/14. 
 
Considerando a dívida que se estima que transite por faturar e/ou pagar relativa às prestações de 
serviços supra referidas, será necessário assumir encargos adicionais, para a ação 2014/A/2, até ao 
valor de 27.251,76 euros, IVA incluído à taxa legal em vigor, no ano de 2015. 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2014, foi 
prevista a dotação de 25.265,00 euros para a assunção desta despesa nos anos de 2015 e 2016 no que 
respeita à ação 2014/A/2 - COMUNICAÇÕES FIXAS EM DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS 
(ESCOLAS E OUTROS). 
 
Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que “Para 
efeitos de aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 
Opções do Plano.”; 
 
Considerando que na 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2014, 4.ª Revisão, foi inscrito 
o reforço nas Grandes Opções do Plano da ação 2014/A/2 com a designação “COMUNICAÇÕES FIXAS 
EM DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS (ESCOLAS E OUTROS)”, para uma dotação de 27.252,00 
euros para o ano de 2015; 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) 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, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos ao P.A. n.º 23/2014-AP/DFTI – Prestação de serviços de 
telecomunicações do Município (Internet, rede móvel e rede fixa) para o período de 24 meses, com 
início a 1 de julho de 2014, até ao valor de vinte sete mil, duzentos e cinquenta e dois euros, no ano 
de 2015, 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. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

2.35 - PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE E A BIBLIOTECA 

DE INSTRUÇÃO POPULAR PARA A REATIVAÇÃO E GESTÃO DO ESPAÇO E DOS EQUIPAMENTOS DA 

FONOTECA MUNICIPAL DE VIEIRA DE LEIRIA, NO PERÍODO DE JULHO/2012 A JUNHO/2014 – 

PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 2010/A/138 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL DE 2014; 
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“ Presente certidão de teor nº 112/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 
novembro de 2014: 
 

Nos termos do disposto no art.º 22º 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 contração e o prazo de execução de três anos. 
 
Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que 
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que 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 a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na 
sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013, aditada pela deliberação tomada em sessão do mesmo 
órgão de 28/02/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas ações previstas nos 
Documentos Previsionais de 2014, aprovados em sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013; 
 
Considerando o protocolo celebrado a 2 de setembro de 2010, na sequência de deliberação de câmara 
de 12 de agosto de 2010, entre o Município da Marinha Grande e a Biblioteca de Instrução Popular 
para a reativação e gestão do espaço e dos equipamentos da Fonoteca Municipal de Vieira de Leiria, 
foi efetuada a renovação prevista na cláusula 12.ª do referido protocolo, tendo sido assumidos 
compromissos no ano de 2014 de 3.480 euros. 
 
Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação nas classificações 
orgânica/económica 06/040701 e ações do Plano de Atividades Municipal 2010/A/138. 
 
Considerando a dívida que se estima que transite por faturar e/ou pagar relativa às prestações de 
serviços supra referidas, será necessário assumir encargos adicionais até ao valor de 3.480 euros, no 
ano de 2015. 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2014, não foi 
prevista dotação para a assunção desta despesa no ano de 2015. 
 
Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que “Para 
efeitos de aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 
Opções do Plano.”; 
 
Considerando que na 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2014, 4.ª Revisão, foi inscrito 
o reforço nas Grandes Opções do Plano da ação 2010/A/138 com a designação “FONOTECA DE VIEIRA 
DE LEIRIA”, para uma dotação de 3.480 euros para o ano de 2015; 
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Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 
 
 A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) 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, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos ao Protocolo celebrado entre o Município da Marinha Grande e a 
Biblioteca de Instrução Popular para a reativação e gestão do espaço e dos equipamentos da Fonoteca 
Municipal de Vieira de Leiria, no período de julho/2012 a junho/2014, até ao valor de três mil 
quatrocentos e oitenta euros, no ano de 2015, 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. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

2.36 - PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE E CLUBE 

DESPORTIVO MOITENSE PARA A CRIAÇÃO E GESTÃO DO ESPAÇO E DOS EQUIPAMENTOS DA 

FONOTECA MUNICIPAL DA MOITA, NO PERÍODO DE JULHO/2014 A JUNHO/2017 – PROCESSO 

INCLUÍDO NA AÇÃO 2014/A/145 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL DE 2014. 

“ Presente certidão de teor nº 113/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 
novembro de 2014: 
 

Nos termos do disposto no art.º 22º 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 contração e o prazo de execução de três anos. 
 
Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que 
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que 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 a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na 
sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013, aditada pela deliberação tomada em sessão do mesmo 
órgão de 28/02/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas ações previstas nos 
Documentos Previsionais de 2014, aprovados em sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013; 
 
Considerando o protocolo celebrado a 2 de setembro de 2010, na sequência de deliberação de câmara 
de 12 de agosto de 2010, entre o Município da Marinha Grande e o Clube Desportivo Moitense para a 
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criação e gestão do espaço e dos equipamentos da Fonoteca Municipal da Moita, foi efetuada a 
renovação prevista na cláusula 12.ª do referido protocolo, tendo sido assumidos compromissos no ano 
de 2014 de 2.970,78 euros, no ano de 2015 de 5.941,56 euros, no ano de 2016 de 5.941,56 euros e no 
ano de 2017 de 2.970,78 euros. 
 
Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação nas classificações 
orgânica/económica 06/040701 e ações do Plano de Atividades Municipal 2014/A/145. 
 
Considerando a dívida que se estima que transite por faturar e/ou pagar relativa às prestações de 
serviços supra referidas, será necessário assumir encargos adicionais até ao valor de 8.912,34 euros, 
no ano de 2015. 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2014, apenas 
foi prevista a inscrição 6.000 euros de dotação para a assunção desta despesa no ano de 2015. 
 
Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que “Para 
efeitos de aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 
Opções do Plano.”; 
 
Considerando que na 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2014, 4.ª Revisão, foi inscrito 
o reforço nas Grandes Opções do Plano da ação 2014/A/145 com a designação “FONOTECA DA 
MOITA”, para uma dotação de 8.913 euros para o ano de 2015; 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) 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, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos ao Protocolo celebrado entre o Município da Marinha Grande e 
Clube Desportivo Moitense para a criação e gestão do espaço e dos equipamentos da Fonoteca 
Municipal da Moita, no período de julho/2014 a junho/2017, até ao valor de oito mil, novecentos e 
treze euros, no ano de 2015, 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. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

Com a anuência de todos os deputados, cerca das 21.30h, o Presidente da Mesa apresentou 

os trinta e seis pontos que constituem o ponto 2 e sugeriu que a discussão destes pedidos de 
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autorização prévia, fosse sendo feita à medida que os senhores deputados necessitassem de 

intervir. ________________________________________________________________ 

Usou da palavra a deputada Elvira Ferreira (+C) que recomendou à Câmara que continue a 

reduzir a figura do “ajuste direto” e prefira o “concurso público” que é cada vez mais um 

processo ágil.____________________________________________________________ 

Usou da palavra a deputada Manuela Miranda (MPM), que questionou as razões do atraso 

nalgumas das obras aqui apresentadas. ________________________________________ 

Não havendo lugar a mais intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto 

dois ponto um, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUZ E SOM PARA EVENTOS E 

ESPETÁCULOS NA CASA DA CULTURA – TEATRO STEPHENS PARA OS ANOS DE 2015 E 2016 

tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade.____________________ 

Em relação ao ponto 2.2 registaram-se as seguintes intervenções: 

Usou da palavra o deputado José Luis (CDU), que questionou se os serviços da Câmara não 

têm capacidade para fazer este serviço. ________________________________________ 

Respondeu o vereador Paulo Vicente, que a Câmara não tem meios humanos para dar 

resposta à exigência que os serviços de água requere. _____________________________ 

Em relação ao ponto 2.4 registou-se a seguinte intervenção: 

Tomou a palavra o vereador Vítor Pereira que esclareceu que a programação para a Casa da 

Cultura está a ser feita, mas há necessidade de ter a respetiva autorização genérica para o 

primeiro trimestre do próximo ano, mesmo sem que haja um programa já detalhado para 

aquelas datas.____________________________________________________________ 

Em relação ao ponto 2.8 e 2.9 registou-se a seguinte intervenção: 

Esclareceu o Vereador Paulo Vicente que a obra já está em curso, mas os trabalhos só irão 

terminar nas férias do natal e por conseguinte a faturação é feita em dezembro, mas o IVA 

vai transitar para o ano seguinte. Esta mesma questão aplica-se também a outras obras e 

outras há que devido às condições atmosféricas adversas, não poderão ser terminadas ainda 

no corrente ano. Ajustes a alguns projetos, insolvência de empresas e negociações com 

privados são também razões válidas para os “atrasos”. ____________________________ 

Em relação ao ponto 2.11 registou-se a seguinte intervenção: 

Informou o Vereador Paulo Vicente que esta obra tem fiscalização própria que se prolongará 

para o próximo ano e tem também o IVA a transitar para 2015. _______________________ 

Em relação ao ponto 2.12 e 2.13 registaram-se as seguintes intervenções: 

Usou da palavra o deputado José Luís (CDU), que pretendeu saber porque só agora se abriu 

o concurso para esta obra, sendo que o parqueamento já foi aberto ao público, embora não 

tenha os lugares marcados e já têm ervas a rebentar. ______________________________ 
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Esclareceu o Vereador Paulo Vicente que não se tratam de ervas, mas sim de relva semeada 

para se assemelhar a um jardim. O parqueamento foi feito com grelhas de relvamento o que 

dificulta a marcação dos lugares, mas permite facilmente a infiltração de águas no solo, o que 

é uma vantagem, numa terra plana como a nossa. A 0bra está quase concluída e o seu uso 

não é um impedimento para aquilo que falta ultimar. A iluminação deste parque já é 

contemplada com Led’s._____________________________________________________   

Em relação ao ponto 2.33 registou-se a seguinte intervenção: 

Usou da palavra o deputado Pedro Silva (PSD), que sugeriu que o estudo que se vai levar a 

cabo, possa separar o consumo de água da produção de resíduos, pois trata-se de um 

desincentivo a quem recicla, que neste momento paga o mesmo que o munícipe que não 

recicla. A indexação da produção de resíduos ao consumo da água é mau para a reciclagem.  

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação, todos os pontos, 

desde o ponto dois ponto dois (2.2) até ao ponto dois ponto trinta seis, (2.36) PEDIDOS DE 

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA:  

 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LEVANTAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE CONTADORES, 

CORTE E REABERTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2015  

 AQUISIÇÃO DE JORNAIS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014 

A NOVEMBRO DE 2015  

 PROGRAMAÇÃO CULTURAL PARA A CASA DA CULTURA – TEATRO STEPHENS PARA OS MESES DE 

JANEIRO A MARÇO DE 2015  

 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DA CASA DA CULTURA - TEATRO STEPHENS PARA OS 

ANOS 2015 E 2016 

 FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE EM BAIXA TENSÃO NORMAL PARA A TOTALIDADE DAS 

INSTALAÇÕES MUNICIPAIS, INCLUÍNDO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA O PERÍODO DE 04/05/2015 A 

03/05/2016  

 SERVIÇO DE PORTARIA PARA O EDIFÍCIO DA RESINAGEM PARA O PERÍODO DE 01/01/2015 A 

30/09/2017  

 BENEFICIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DA ORDEM  

 BENEFICIAÇÃO DAS ESCOLAS E POLIDESPORTIVO DA PRAIA DA VIEIRA e TRABALHOS DE 

MANUTENÇÃO NA ESCOLA DE CASAL DE MALTA – EB1 E J.INF   

 REQUALIFICAÇÃO DO RECREIO COBERTO DA ESCOLA PROFESSOR FRANCISCO VERÍSSIMO 

 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE ESPECIALIDADES PARA 

REQUALIFICAÇÃO / ADAPTAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA Nº 3 DO PILADO  

 REABILITAÇÃO URBANA DAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA FÁBRICA J. FERREIRA CUSTÓDIO  

 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJECTO ELÉCTRICO NA ÁREA DA ANTIGA 

INSTALAÇÃO DA FÁBRICA J. FERREIRA CUSTÓDIO  

 REPARAÇÃO DE CAIXAS DE VISITA DAS REDES PÚBLICAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NO 

CONCELHO DA MARINHA GRANDE  

 REQUALIFICAÇÃO DO RESERVATÓRIO APOIADO DA MOITA  

 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA TRAVESSA DO BAIRRO, RUA DA LONGA E 

RUAS CONFINANTES – VIEIRA DE LEIRIA  

 REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA 9 DE ABRIL, RUA ANTÓNIO 

MAGALHÃES JÚNIOR, AVENIDA ANÍBAL GUEDES COELHO E TROÇO DA AVENIDA VITOR GALLO  

 REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA AVENIDA VITOR GALLO – TROÇO 

ENTRE A RUA MÃE D'ÁGUA E A RUA DIOGO STEPHENS  

 CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DA MARINHA GRANDE  
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE "ALTERAÇÃO DA REDE ELÉCTRICA 

DO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE"  

 REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA PANIFICADORA (FASE 1 E FASE 3)  

 PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA PANIFICADORA E AS SUAS LIGAÇÕES COM A RUA DAS 

RAIZES, RUA DOS MAÇARIQUEIROS E LIGAÇÃO DA RUA DA AVENTURA  

 REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS LARANJEIRAS  

 CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS NA REDE VIÁRIA DO CONCELHO  

 REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE DA PRAIA DE VIEIRA DE LEIRIA  

 CORREÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DOS LEITOS E MARGENS DAS LINHAS DE ÁGUA  

 PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DA CANDIDATURA AO POVT - AQUISIÇÃO DE EPI'S 

PARA COMBATE A INCÊNDIOS EM ESPAÇOS NATURAIS CELEBRADO ENTRE A CIMRL, O MMG E A 

AHBVMG  

 PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DA CANDIDATURA AO POVT  

 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA E EM BAIXA TENSÃO ESPECIAL PELO PERÍODO 

DE 12 MESES  

 PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL MODULAR 

E INTEGRADO DE ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE IMPRESSÃO, 

DOBRAGEM, ENVELOPAGEM DE DOCUMENTOS PARA EXPEDIÇÃO POSTAL E PRODUÇÃO DIGITAL 

DE DOCUMENTOS  

 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A ALUNOS DOS JARDINS-DE-INFÂNCIA 

INSCRITOS NAS ATIVIDADES DE COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, PARA O ANO LETIVO 

2014/2015  

 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A ALUNOS DO JARDIM-DE-INFÂNCIA DE VIEIRA DE LEIRIA, EB1 DA 

PASSAGEM E EB1 ANTÓNIO VITORINO PARA O ANO LETIVO 2014/2015 E FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO A FREQUENTAR AULAS NO PÓLO DA EB 2/3 GUILHERME 

STEPHENS PARA O ANO LETIVO 2014/2015  

 ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE 

SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS, ESTUDO DO 

TARIFÁRIO E ELABORAÇÃO DO RESPETIVO REGULAMENTO DE TARIFAS  

 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO MUNICÍPIO (INTERNET, REDE MÓVEL E 

REDE FIXA) PARA O PERÍODO DE 24 MESES, COM INÍCIO A 1 DE JULHO DE 2014  

 PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE E A BIBLIOTECA DE 

INSTRUÇÃO POPULAR PARA A REATIVAÇÃO E GESTÃO DO ESPAÇO E DOS EQUIPAMENTOS DA 

FONOTECA MUNICIPAL DE VIEIRA DE LEIRIA, NO PERÍODO DE JULHO/2012 A JUNHO/2014 
 PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE E CLUBE DESPORTIVO 

MOITENSE PARA A CRIAÇÃO E GESTÃO DO ESPAÇO E DOS EQUIPAMENTOS DA FONOTECA 

MUNICIPAL DA MOITA, NO PERÍODO DE JULHO/2014 A JUNHO/2017, 

 

tendo a Assembleia deliberado aprovar os mesmos por unanimidade, com exceção do ponto 2.32 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A ALUNOS DO JARDIM-DE-INFÂNCIA DE VIEIRA DE LEIRIA, EB1 DA PASSAGEM E EB1 

ANTÓNIO VITORINO PARA O ANO LETIVO 2014/2015 E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO A 

FREQUENTAR AULAS NO PÓLO DA EB 2/3 GUILHERME STEPHENS PARA O ANO LETIVO 2014/2015, que foi aprovado 

por unanimidade dos 23 deputados presentes. ___________________________________ 

A deputada Lígia Pedrosa (PS) ausentou-se na votação do ponto 2.32 ao abrigo do disposto 

no artigo 55º do Regimento em conjugação com o artigo 4º da Lei 29/87 de 30 de junho, 

Estatuto dos Eleitos Locais. _________________________________________________ 

 

PONTO 3  - AUTORIZAÇÃO PARA AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE EMPRÉSTIMOS DE 
MÉDIO E LONGO PRAZO, nos termos do n.º 4 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro conjugado com a alínea f) do nº 1 do mesmo artigo.  
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“ Presente certidão de teor nº114 /2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 
novembro de 2014: 

A Lei do Orçamento de Estado (LOE) para o ano de 2014, aprovada pela Lei n.º 83-C/2013 de 31 de 
dezembro, alterada pela Lei n.º 13/2014 de 14 de março e Lei n.º 75-A/2014 de 30 de setembro, 
estabelece nos termos do art.º 94.º n.º 5, que o aumento de receita do Imposto Municipal Sobre 
Imóveis (IMI) resultante do processo de avaliação geral dos prédios urbanos deve ser utilizado para 
pagamento de dívidas a fornecedores registadas no SIIAL a 30 de agosto de 2013 ou para redução do 
endividamento de médio e longo prazo do município. 

Considerando que a 30 de setembro a Autoridade Tributária e Aduaneira remeteu, via email, à 
autarquia a variação de receita do IMI resultante do processo de avaliação geral da propriedade 
urbana. 

Considerando que de acordo com informação recebida verificou-se uma variação positiva resultante 
do processo de avaliação no valor de 44.101,94 euros. 

A Câmara Municipal, após a análise da informação e para efeitos do cumprimento do disposto no n.º 
5 do art.º 94.º da LOE 2014 na sua redação atual, delibera, nos termos do preceituado na alínea ccc) 
do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, solicitar à Assembleia Municipal da 
Marinha Grande autorização para a amortização extraordinária dos seguintes empréstimos de médio e 
longo prazo, nos termos do n.º 4 do artigo 25.º do mesmo diploma: 

 - Empréstimo n.º 182962830003, contratualizado com o Banco Português de Investimentos, no valor 
de 32.284,08 euros; 

 - Empréstimo n.º 182962830014, contratualizado com o Banco Português de Investimentos, no valor 
de 25.420,71 euros. 

A deliberação foi tomada por unanimidade.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 3 e colocou-o à discussão, cerca das 22.11h. Deu a 

palavra ao Presidente da Câmara, Álvaro Pereira, para prestar os esclarecimentos sobre o 

mesmo. ________________________________________________________________ 

Interveio o Presidente da Câmara que explicou que é uma das imposição do orçamento geral 

do estado amortizar dívidas junto dos bancos que correspondam ao acréscimo do IMI 

recebido pelas Câmaras e é o que a Câmara vai fazer liquidando dois empréstimos que tem 

no BPI, num total de 57 704.79€. _____________________________________________ 

Usou da palavra o deputado João Pereira (PSD), que disse que esta amortização é um bom 

ato de gestão da Câmara que assim se liberta dos empréstimos que tem. _______________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que disse que o acréscimo das receitas de 

IMI não revertem para o orçamento municipal como deveriam reverter e que esta imposição 

para a amortização das dívidas é boa, mas é para as entidades bancárias que ganham com as 

penalizações que aplicam. __________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que frisou que esta imposição do governo 

na gestão financeira da Câmara é um absurdo. Porque as Câmaras que têm uma situação 

financeira controlada e equilibrada são muito penalizadas porque perdem dinheiro. ________ 
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Não havendo lugar a intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto três, 

AUTORIZAÇÃO PARA AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E 

LONGO PRAZO, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. _______ 

PONTO 4 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - CONTRATO-PROGRAMA “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE GERAL DE 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS”, para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º 

da LCPA. 

 
“ Presente certidão de teor nº 69/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 30 
de outubro de 2014: 
 
 Nos termos do disposto no art.º 22º 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 contração e o prazo de execução de três anos. 
 
Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que 
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que 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 serão assumidos encargos até ao valor de 423.216,81 euros, a que acresce IVA à 
taxa legal, no ano de 2015. 
 
Considerando que a despesa a incorrer será suportada por dotação nas classificações 
orgânica/económica 0103/0501010101 e ação do PAM 2014/A/179. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012, são 
compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que 
um ano económico. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) 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, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos ao contrato-programa que tem por objeto a prestação de serviços 
de interesse geral de transporte de passageiros, até ao valor de quatrocentos e vinte e três mil, 
duzentos e dezasseis euros e oitenta e um cêntimos, a que acresce IVA à taxa legal, no ano de 2015, 
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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. 
 
A presente deliberação foi aprovada por unanimidade. 
 
O Sr. Vereador Paulo Vicente esteve ausente, não participando na discussão e votação, por 
incompatibilidade, uma vez que é o Presidente do Conselho de Administração da TUMG – Transportes 
Urbanos da Marinha Grande E.M. Unipessoal, S.A..” 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 4 pelas 22.19h e não houve lugar a qualquer 

intervenção. Foi submetido à votação o ponto quatro, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA 

PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - CONTRATO-PROGRAMA 

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE GERAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, tendo a 

Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. __________________________ 

PONTO 5  - APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE CONTRATO PROGRAMA PARA O ANO DE 2015 

RESPEITANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE GERAL DE TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS DA TUMG – TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, para efeitos do 

disposto no artigo 47º, n.º 5, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto conjugado com o disposto 

na alínea a) do nº 2 do artigo 25º do RJAL. 
 

“Presente certidão de teor nº 70/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 30 de 
outubro de 2014: 
 
Presente proposta de contrato-programa que tem por objeto a prestação de serviços de interesse 
geral de transporte de passageiros pela empresa municipal Transportes Urbanos da Marinha Grande. 
 
Presente Parecer do Revisor Oficial de Contas da empresa municipal, que se dá por reproduzido. 
 
O contrato-programa deve ser aprovado pela Assembleia Municipal, sob proposta desta Câmara 
Municipal, nos termos do artigo 47.º, n.º 5, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto. 
 
Considerando que integra o objeto social da empresa municipal TUMG a prestação do serviço público 
de transporte coletivo de passageiros, de acordo com a alínea a), do artigo 4.º, dos respetivos 
estatutos. 
 
Considerando que constitui atribuição dos municípios o planeamento, a gestão e a realização de 
investimentos em rede de transportes regulares urbanos que se desenvolvam exclusivamente na área 
do município, de acordo com a alínea c), do n.º 2, do artigo 23.º, do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
 
Considerando que o serviço público de transporte coletivo de passageiros constitui um serviço de 
interesse geral. 
 
Considerando que quando seja atribuída a uma empresa municipal a gestão de um serviço de 
interesse geral é necessária a celebração de um contrato-programa, nos termos do artigo 47.º, n.º 1, 
da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto (regime jurídico da atividade empresarial local). 
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A Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea ccc), do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para os efeitos do disposto no 
artigo 47º, n.º 5, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, delibera aprovar e propor à Assembleia 
Municipal a aprovação do contrato-programa, que se dá por integralmente reproduzido, a celebrar 
com a empresa municipal TUMG, que tem por objeto a prestação de serviços de interesse geral de 
transporte de passageiros, a vigorar no ano de 2015, sob condição de aprovação da autorização prévia 
para a assunção de compromissos plurianuais. 
 
A presente deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 1 voto contra da Sr.ª Vereadora 
Maria João Gomes, que proferiu uma declaração de voto.” 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 5 e colocou-o à discussão, pelas 22.21h. Deu a 

palavra ao Presidente da Câmara, Álvaro Pereira, para prestar os esclarecimentos sobre o 

mesmo. ________________________________________________________________ 

 

Tomou a palavra o Presidente da Câmara que disse a TUMG vai alargar, em 2015, as suas 

linhas à Albergaria, Estação, melhorias do serviço na Pedra e Fonte Santa, e vai manter o 

preçário de 2009. _________________________________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Manuela Miranda (MPM), que questionou o porquê da retirada 

da placa da linha azul que estava na Av. 1º de Maio. ______________________________ 

Respondeu o Presidente da Câmara que disse que a linha azul foi reestruturada e que 

provavelmente foi essa a razão que levou à retirada da placa. _______________________ 

Tomou a palavra o deputado João Brito (+C), que disse que votam contra o contrato-

programa e não contra a existência de transportes públicos. Meio milhão de euros que a 

Câmara vai gastar outra vez no próximo ano, sem que exija eficácia na sua gestão. Sugeriu a 

utilização de publicidade nos abrigos, a discriminação positiva para quem pode pagar mais, o 

ajuste da frequência de passagens dos autocarros com o nº de passageiros e incentivar a 

TUMG a usar energias mais amigas do ambiente. Referiu ainda que o preço do bilhete não é 

ajustado ao real custo e que a TUMG deveria ser extinta e integrar os serviços da Câmara 

como forma de reduzir custos. _______________________________________________  

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que disse que as dificuldades em gerir a 

Câmara com as constantes imposições e alterações das leis, é uma das razões porque existe 

a empresa municipal. Os constrangimentos na Lei não se compadecem com as necessidades 

prementes de um serviço de transporte público. Sem a comparticipação da Câmara, os 

munícipes efetivamente pagariam o bilhete pelo real custo, então não valia a pena o serviço 

ser municipal? Onde estava o apoio social da Câmara ao serviço? Lembrou que a TUMG além 

dos transportes coletivos, também faz transporte escolares. _________________________ 

Informou o Presidente da Câmara que se a economia estivesse em alta, a publicidade seria 

uma boa fonte de rendimento e a TUMG tem procurado vender, mas infelizmente nem com 

preços baixos, as empresas têm capacidade para pagar. O preço real do bilhete seria 

impraticável, pois a maioria de pessoas nunca teria a possibilidade de sair de casa, porque a 
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TUMG veio aumentar grandemente a mobilidade da população sénior, que vive mais afastada 

do centro da cidade. ______________________________________________________ 

Interveio o Vereador Vítor Pereira que lembrou que não se pode avaliar a gestão da TUMG, 

tendo apenas como referência o indicador da eficácia, há outros indicadores positivos na sua 

gestão, e esta deve ser analisada de uma forma mais global e menos economicista. Há um 

“lucro social” muito importante com este serviço. _________________________________ 

Com a autorização do Presidente da Câmara, interveio o Vereador Carlos Logrado (+C) que 

disse que deve ficar bem claro, que ninguém quer acabar com os serviços que a TUMG 

presta. Disse ainda que só nos serviços urbanos da TUMG, a Câmara despeja meio milhão de 

euros todos os anos, embora tenha registado uma pequena melhoria neste último ano. É uma 

subsidiação cega, sem olhar a quem precisa e a quem não precisa, é desejável que deixe de 

subsidiar quem não precisa. Reiterou a oferta dos seus préstimos sem custos e a sua total 

disponibilidade para efectuar a integração da TUMG nos serviços da Câmara. ____________ 

Tomou a palavra o deputado Frederico Barosa (PS), que lembrou que o +C sempre se 

manifestou contra o formato de empresa municipal e o que propõe é a subida de preço do 

bilhete só para alguns, o que no seu entender é um ato de gestão demasiado simplista. ____ 

Não havendo lugar a mais intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto 

cinco, APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE CONTRATO PROGRAMA PARA O ANO DE 2015 

RESPEITANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE GERAL DE TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS DA TUMG – TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, tendo a 

Assembleia deliberado aprovar o mesmo por maioria com 22 votos a favor e 2 votos contra 

(+C). __________________________________________________________________ 

O deputado João Brito (+C), proferiu a seguinte declaração de voto: “ Defendo a existência 
de transportes públicos como serviço público à população. Voto contra por não concordar 
com o contrato programa proposto.” __________________________________________ 

O deputado Curto Ribeiro (PS), proferiu a seguinte declaração de voto: “ Votámos 
favoravelmente porque só como empresa municipal é possível à TUMG prestar o serviço 
público de transportes de passageiros e de transporte escolar. A boa gestão da empresa 
municipal TUMG tem permitido que ao longo dos anos, a sua atuação, mantendo os preços de 
bilhete, têm diminuído os subsídios à exploração por parte da Câmara Municipal, e mesmo 
assim alargar a área de intervenção dos transportes públicos praticamente a todo o território 
da freguesia. Só sendo uma empresa municipal é possível esta eficiência de gestão!” ______ 

PONTO 6 – AUTORIZAÇÃO PARA O LANÇAMENTO DA DERRAMA RELATIVA AO ANO DE 2014 
A COBRAR NO ANO DE 2015, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do art.º 25 da Lei 
n.º 75/2013 de 12 setembro. 
 
“ Presente certidão de teor nº 75/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 
novembro de 2014: 

De acordo com o estabelecido na alínea b) do art.º 14.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, diploma 
que preceitua o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, o produto da 
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cobrança de derramas lançadas nos termos do art.º 18.º do mesmo diploma legal, constitui uma 
receita municipal. 

Considerando que de acordo com o disposto no n.º 1 do art.º 18.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de 
setembro, os municípios podem deliberar lançar anualmente uma derrama até ao limite máximo de 
1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC (imposto sobre o rendimento das pessoas 
colectivas) que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos 
passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza 
comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território; 

Considerando que de acordo com o n.º 4 do art.º 18.º da referida lei, a Assembleia Municipal pode, 
sob proposta da Câmara Municipal, deliberar lançar uma taxa reduzida de derrama para os sujeitos 
passivos com um volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse os 150.000 euros; 

Considerando os investimentos em curso e que se perspetivam lançar no concelho da Marinha Grande 
nas áreas das infraestruturas de redes municipais e da requalificação urbana, cuja execução física e 
financeira terá um forte impacto na estrutura da despesa do orçamento camarário do ano de 2015 e 
seguintes; 

A Câmara Municipal, apreciando o exposto e concordando com o seu teor, delibera nos termos da 
alínea ccc) do n.º 1 do art. 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, submeter à Assembleia Municipal 
a seguinte proposta de lançamento da derrama relativa ao ano de 2014 a cobrar em 2015, fixando-a 
em: 

 - 1,5% para os sujeitos passivos com lucro tributável sujeito e não isento de Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) que registem no ano anterior um volume de negócios que 
ultrapasse os 150.000,00 euros, nos termos do disposto art.º 18.º, n.º 1 da Lei n.º 73/2013 de 3 de 
setembro; 

 - 0,75% para os sujeitos passivos com lucro tributável sujeito e não isento de Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) que no ano anterior registem um volume de negócios que 
não ultrapasse os 150.000 euros, nos termos do disposto no art.º 18.º, n.º 4 da Lei n.º 73/2013 de 3 de 
setembro; 

Mais delibera remeter a presente proposta de deliberação à Assembleia Municipal para que este órgão 
deliberativo autorize o lançamento da derrama relativa ao ano de 2014, a cobrar em 2015, nos termos 
da alínea d) do n.º 1 do art.º 25 da Lei n.º 75/2013 de 12 setembro. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 6 e colocou-o à discussão, pelas 22.50h. Deu a 

palavra à Câmara para prestar os esclarecimentos sobre o mesmo. ____________________ 

Tomou a palavra o Presidente da Câmara que disse que a única diferença desta proposta em 

relação ao ano passado, é que não prevê isenções, porque a Lei nº 73/2013 não permite, dado 

que não foi regulamentada. _________________________________________________ 

 

Usou da palavra o deputado Pedro Silva (PSD), que questionou se as empresas que não têm 

sede social no Concelho, pagam cá o seu IRC. ___________________________________ 
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Tomou a palavra o Presidente da Câmara que esclareceu que a derrama é paga cá, pois está 

definido como no local onde a empresa presta o serviço, o IRC infelizmente não, é pago onde 

têm a sua sede social. _____________________________________________________ 

 

Usou da palavra o deputado Joaquim João Pereira (PSD), que disse que esta é uma atitude 

correta da Câmara que denota responsabilidade social, perante as dificuldades que toda a 

população atravessa. ______________________________________________________ 

 

Não havendo lugar a mais intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto 

seis, AUTORIZAÇÃO PARA O LANÇAMENTO DA DERRAMA RELATIVA AO ANO DE 2014 A 

COBRAR NO ANO DE 2015, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade.  

PONTO 7 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PERCENTAGEM DE PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO 
IRS – RENDIMENTOS DE 2015 A LIQUIDAR EM 2016, nos termos do disposto na alínea c) do 
n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. 
 
“ Presente certidão de teor nº 76/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 
novembro de 2014: 

De acordo com o estabelecido no n.º 1 do artigo 26.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, diploma 
que preceitua o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, os municípios 
têm direito, em cada ano, a uma participação variável até 5 % no IRS dos sujeitos passivos com 
domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativa aos rendimentos do ano imediatamente 
anterior, calculada sobre a respetiva coleta líquida das deduções previstas no n.º 1 do artigo 78.º do 
Código do IRS, deduzido do montante afeto ao Índice Sintético de Desenvolvimento Social nos termos 
do n.º 2 do artigo 69.º. 

Considerando que nos termos do n.º 2 do mesmo artigo a participação variável no IRS depende da 
tomada de deliberação sobre a percentagem pretendida pelo Município, a qual tem que ser 
comunicada por via eletrónica à Autoridade Tributária, até 31 de dezembro do ano anterior àquele a 
que respeitam os rendimentos. 

Considerando os investimentos em curso e que se perspetivam lançar no concelho da Marinha Grande 
nas áreas das infraestruturas de redes municipais e da requalificação urbana, cuja execução física e 
financeira terá um forte impacto na estrutura da despesa do orçamento camarário do ano de 2015 e 
anos seguintes; 

A Câmara Municipal delibera nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art. 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, na sua redação atual, submeter a presente proposta, para cumprimento do preceituado na 
alínea c) do n.º 1 do art. 25.º do mesmo diploma, de fixação da percentagem de 5% na participação 
variável do Município da Marinha Grande no I.R.S. no que respeita aos rendimentos relativos ao ano 
de 2015 a liquidar em 2016. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 7 pelas 22.55h. Deu a palavra à Câmara para 

prestar os esclarecimentos sobre o mesmo. _____________________________________ 
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Tomou a palavra o Presidente da Câmara que disse que vai manter-se igual ao ano passado. 

Disse que os trabalhadores das empresas que não pagam o seu IRC no Concelho, pagam o 

seu IRS aqui, por isso é bom para todos que o nível de desemprego se mantenha baixo. ____ 

Não havendo lugar a intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto sete, 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PERCENTAGEM DE PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS – 

RENDIMENTOS DE 2015 A LIQUIDAR EM 2016, tendo a Assembleia deliberado aprovar o 

mesmo por unanimidade. ___________________________________________________ 

Com a autorização da Mesa, usou da palavra, o deputado Filipe Andrade (CDU), que fez uma 

proposta à mesa em relação à ordem de trabalhos no sentido de adiar os pontos 8 e 14 para 

a próxima reunião desta sessão. ______________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que disse que alguns dos deputados hoje 

presentes terão dificuldade em estar numa próxima reunião por motivos profissionais e que 

teriam todo o interesse em discutir, ainda o ponto 8. ______________________________ 

Usou da palavra o deputado Joaquim João Pereira (PSD), que disse que no seu entender deve 

prosseguir a ordem de trabalhos agendada.______________________________________ 

O Presidente da Mesa sugeriu que se continuasse com a ordem prevista dado que havia 

tempo para discutir o ponto 8, conforme previsto no regimento. ______________________ 

PONTO 8 - APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 

2015: GRANDES OPÇÕES DO PLANO, MAPA DE PESSOAL E ORÇAMENTO, nos termos do 

disposto nas alíneas a) e o) do nº 1 do artigo 25.º do RJAL.  
 
“Presente certidão de teor nº 71/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 30 de 
outubro e de 3 de novembro de 2014: 

“Nos termos do ponto 2.3 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação atual, apresenta-se a proposta de 
Documentos Previsionais do Município da Marinha Grande para o ano de 2015, constituída pelas 
Grandes Opções do Plano, Mapa de Pessoal e Orçamento. 

De acordo com o artigo 28.º, n.º 3 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o mapa de pessoal deve acompanhar a proposta de orçamento. 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O PERÍODO DE 2015-2018 

Presente proposta das Grandes Opções do Plano, constituída pelo Plano Plurianual de Investimentos e 
pelo Plano de Atividades Municipais. 

Presente proposta do Plano Plurianual de Investimentos do Município da Marinha Grande no total de 
59.679.239,27 (cinquenta e nove milhões, seiscentos e setenta e nove mil, duzentos e trinta e nove 
euros e vinte sete cêntimos) e com um total de financiamento definido para o ano de 2015 de 
4.080.488,03€ (quatro milhões, oitenta mil, quatrocentos e oitenta e oito euros e três cêntimos) e de 
não definido de 36.213.080, 00 (trinta e seis milhões, duzentos e treze mil e oitenta euros); 
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Presente proposta do Plano de Atividades Municipais do Município da Marinha Grande no total de 
58.507.738,49 € (cinquenta e oito milhões, quinhentos e sete mil setecentos e trinta e oito euros e 
quarenta e nove cêntimos) com um total de financiamento definido para o ano de 2015 de 
10.532.161,83€ (dez milhões, quinhentos e trinta e dois mil, cento e sessenta e um euros e oitenta e 
três cêntimos) procedendo-se à análise e discussão dos mesmos. 

Colocado o documento a votação, que aqui se dá por integralmente reproduzido e que se anexa à 
presente acta, foi o mesmo aprovado, e nos termos do disposto na alínea c) do nº 1, do art. 33º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, foi deliberado submetê-lo à aprovação da 
Assembleia Municipal, conforme previsto na alínea a) do n.º 1 do art. 25.º, do mesmo diploma. 

MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2015 

Presente proposta de mapa de pessoal da Câmara Municipal da Marinha Grande, elaborada nos 
termos do artigo 29.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho. 

Colocado o documento à votação, que aqui se dá por integralmente reproduzido e que se anexa à 
presente ata, foi deliberado submetê-lo a aprovação da Assembleia Municipal, em cumprimento do 
disposto no artigo 29.º, n.º 4 da LTFP, conjugado com o artigo 3.º, n.º 2, alínea a) do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, na sua redação atual, e artigo 33.º, n.º 1 alínea ccc) do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. 

ORÇAMENTO PARA 2015 

Presente proposta do Orçamento do Município da Marinha Grande para o ano de 2015, num total de 
21.402.239,86 € (vinte e um milhões, quatrocentos e dois mil, duzentos e trinta e nove euros e oitenta 
e seis cêntimos) procedendo-se à sua análise e discussão. 

Colocados os documentos à votação foram os mesmos aprovados, e nos termos do disposto na alínea 
c) do nº 1, do art. 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, foi deliberado 
submetê-los à aprovação da Assembleia Municipal, conforme previsto na alínea a) do n.º 1 do art. 
25.º, do mesmo diploma. 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 votos contra do Sr. Vereador Aurélio 
Ferreira e da Sr.ª Vereadora Maria João Gomes. Todos os membros do executivo camarário proferiram 
declarações de voto.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 8 pelas 23.05h. Deu a palavra à Câmara para 

prestar os esclarecimentos sobre o mesmo. _____________________________________ 

 

Tomou a palavra o Presidente da Câmara que informou que as autarquias cada vez têm mais 

dificuldades financeiras e o Estado cada vez mais se demite das suas competências. Criou o 

FAM - fundo de apoio municipal, para obrigar as Câmaras a pagar as dívidas das autarquias 

mais endividadas, o que para nós se traduz num milhão de euros para os próximos 7 anos. 

Apesar de mantermos os impostos municipais em valores baixos, pretendemos continuar os 

investimentos na educação, na cultura, no desenvolvimento económico e já damos aqui 

também indicações para candidaturas ao próximo quadro comunitário.__________________  

Usou da palavra o deputado Joaquim João Pereira (PSD), que louvou a entrega da 

documentação com alguma antecedência. Disse ser óbvio que os documentos não traduzem o 
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que para o PSD seria desejável para o Concelho, mas no seu aspeto formal estão bem 

apresentados. Nas opções do plano apresentadas, não se espelham as prioridades, nem os 

objetivos estão claramente definidos e calendarizados. Gostaríamos de ver também as 

medidas concretas para baixar as emissões de CO2 e aumentar a mobilidade regional.______  

Registou que a Câmara continua no bom caminho relativamente ao endividamento e 

questionou como é possível prever uma diminuição tão acentuada da despesa a tão curto 

prazo e também a baixa no investimento? Disse que, neste momento, o FAM é um pesadelo e 

uma punição para as Câmaras como a nossa que têm uma boa gestão financeira, mas poderá 

vir a ser uma âncora no futuro, pois concorda que haja solidariedade entre as autarquias. 

Questionou ainda se vai haver juros no FAM e se o nosso serviço de águas é sustentável?__ 

Tomou a palavra a deputada Ana Cristina Silva (MPM), que questionou a Mesa se o prazo de 

entrega dos documentos previsionais tinha sido cumprido de acordo com a Lei.___________ 

O Presidente da Mesa confirmou que os documentos foram entregues em 31 outubro, de 

acordo com o previsto no nº1 do art.º 45º da lei nº 73/2013 de 3 de setembro. ___________ 

Retomou a palavra a deputada Ana Cristina Silva (MPM), que disse estarem perante um 

orçamento mais baixo do que o do ano anterior. Há um aumento da receita vinda dos 

impostos diretos em cerca de 18 % total em IMI, IMT e derrama, e cerca de 29% vindo do IRS, 

pelo que esperamos que venha a ser bem aplicada no sentido de melhorar a qualidade de 

vida da população e diminua as desigualdades sociais. Lamentavelmente a creche da Ivima 

ainda não vai abrir no próximo ano, a piscina finalmente contempla uma verba para projeto e 

obras como: a ampliação da zona industrial, o mercado municipal e a remodelação da adutora 

dos picotes não têm verbas definidas. Faltam apostas na dinamização do comércio, na 

promoção do turismo, no planeamento e organização da Câmara Municipal mais próxima dos 

cidadãos. _______________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Tiago Castro (PS), que louvou a apresentação dos documentos 

que denotam rigor, clareza e até alguma pedagogia. Disse que apesar das inúmeras 

contrariedades na gestão camarária já aqui abordadas, continua a ser possível investir nas 

áreas que mais eficientemente permitem aumentar a qualidade de vida dos marinhenses e 

assim ajudar a criar a tal atratividade desejável para o Concelho, quer em termos económicos 

quer sociais. Referiu que encontramos nos documentos bons exemplos como avanços na 

tecnologia Led para poupar custos com a EDP, investimentos em energias renováveis, boas 

obras como a recuperação das escolas, a construção do canil/gatil, o novo parqueamento na 

antiga J. Ferreira Custódio, a boa gestão de contas e ausência de faturas em atraso. Na 

TUMG vamos ter mais linhas, mais amplas, mais abrangentes em território e mantemos os 

preços de 2009. É importante continuar neste rumo de boa gestão, que hoje se traduz com o 

4º lugar em eficiência financeira, 14º lugar com menor endividamento liquido e 19º com 

menor índice de dívida total._________________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado José Luís (CDU), que disse a informação disponibilizada é clara 

e tem uma boa apresentação. Trata-se de um orçamento que é altamente condicionado pelo 

garrote financeiro e legislativo a que as autarquias estão sujeitas. Lamentou que a oposição 

camarária não apresentasse propostas concretas para estes documentos e se limite a fazer 
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intervenções de caráter generalista. Sugeriu que concretizassem melhor as suas propostas e 

ideias para o concelho, pois já vamos para o segundo ano do mandato. ________________ 

Referiu que o mercado municipal já está há demasiado tempo numa situação provisória de 

tendas e pensa ser preciso avançar rapidamente para a construção do novo mercado. 

Questionou se as verbas para educação serão suficientes para o que falta fazer e elogiou o 

trabalho que tem vindo a realizar-se nas escolas do Concelho. Chamou a atenção para o 

investimento na rede de águas e saneamento que deve ser prioritário. Questionou se o 

orçamento prevê verbas para massas asfálticas e se as juntas foram envolvidas na elaboração 

destes documentos. _______________________________________________________ 

Usou da palavra a deputada Elvira Ferreira (+C) que disse que este orçamento revela grandes 

erros. Trata-se de um orçamento irrealista e fantasma, onde se promete gastar aquilo que não 

se tem e vender património, sabendo que tal não será possível. Abrange áreas como 

educação, rede de infra estruturas, cultura, desporto e desenvolvimento económico, com 

verbas não definidas a atingirem os milhões de euros. Disse ainda que o orçamento para 2015 

não apresenta qualquer verba para a animação das praias, ampliação da zona industrial, 

grandes reparações nos parques industriais, bienal, requalificação urbana, parques TIR, 

oficina da música, etc. Assim, o grande destaque deste orçamento está nas inúmeras obras 

com verbas não definidas, prometidas, mas sem dinheiro. Não responde às reais necessidades 

dos Vieirenses, Marinhenses e Moitenses e por isso votaremos contra. _________________ 

Usou da palavra o deputado Pedro Silva (PSD), que disse é o orçamento possível, à espera 

de subsídios e do quadro comunitário de apoio. Os lugares do Boco, Passagem, Casal d’Anja, 

Trutas, Albergaria, Marinha Pequena, Garcia, Pero Neto, Pilado, Amieira, Moita, Picassinos não 

têm saneamento básico em pleno século XXI e não aparecem aqui cabimentados, porque já 

há muitos anos que terminaram os apoios para fazer estas obras, e quando os houve a 

Câmara não os soube aproveitar. Lamentou que as verbas para as obras nas redes viárias são 

muito baixas, inferiores ao que se gastou só no edifício da Resinagem. _________________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que lembrou que a SIMLIS não fez o 

emissário, para ligar o saneamento das Trutas e do Pero Neto. Investir agora, mais 

saneamento, sem que a obra da SIMLIS esteja feita, é ter canos enterrados a degradarem-se.   

Sobre o orçamento, disse que apresenta uma perspetiva plurianual até 2018, trata-se de um 

documento rigoroso e seletivo, mas condicionado por factores nefastos como, a 

indisponibilidade de fundos do quadro 20/20, a contribuição para o FAM, o condicionamento 

na subida do IMI e a redução nas transferências do Estado. Elogiou a boa gestão da Câmara 

que apresenta aqui uma poupança de quase 4 milhões de euros. Em relação às dotações não 

previstas, elas existem porque é necessário antecipar em plano, o que o quadro comunitário e 

as transferências do estado irão trazer. A Câmara tem que antever e prever, porque essas 

verbas não estão definidas no tempo presente. Terminou dizendo que é um orçamento não 

empolado, mais ajustado à capacidade financeira da Câmara, e reflecte a sua visão para o 

quadriénio. _____________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que disse haver uma nova dinâmica na 

Câmara, apesar do abrandamento da economia nacional e das transferências sucessivas de 
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competências do estado para as autarquias sem que tal seja acompanhado das transferências 

financeiras. _____________________________________________________________ 

Referiu que a SIMLIS não parece interessada em resolver os nossos problemas de 

saneamento, porque tem como objetivo principal privatizar a água. O executivo camarário tem 

por isso que continuar os seus esforços no investimento na rede viária e no saneamento. 

Defendeu que não se pode continuar a adiar a construção do novo mercado municipal. A 

receita em taxas e licenças municipais não é muito elevada, por isso apresenta condições para 

se levar a cabo uma redução nos seus valores. A Câmara, ao baixar a tabela de preços, 

estaria a incentivar a economia local, nomeadamente na zona do centro tradicional. Solicitou 

que seja revisto o estacionamento pago em áreas que não se justifica. Destacou o apoio ao 

movimento associativo no Concelho. ___________________________________________ 

Informou o Presidente da Câmara que com a ARU aprovada pode haver a possibilidade de vir 

a isentar taxas no centro da cidade. Reafirmou que, apesar de tudo, o nosso Concelho é o 

que tem a maior taxa de cobertura de saneamento (84%) na zona centro do país, mas se a 

SIMLIS concluir o emissário, a Câmara compromete-se a fazer os investimentos para que as 

ligações sejam feitas. Disse que, desde que o quadro comunitário permita, irão avançar com a 

ampliação da zona industrial, pois o desenvolvimento económico é uma área prioritária 

porque permite criar mais riqueza e menos desemprego. Ninguém está a navegar à deriva, 

estamos a antever o futuro e lutar pelos projetos onde se pode vir a ter apoio, embora ainda 

as verbas não estejam definidas. _____________________________________________ 

Em relação ao FAM, disse que a Câmara vai receber alguns juros, que as autarquias vão 

contribuir com 50% e o governo com os outros 50%, tal como ficou acordado entre o 

governo e a ANMP. Mas as autarquias queriam também ver a lei dos compromissos alterada, 

pois causa muitos constrangimentos à gestão camarária, mas o Governo falhou no acordado e 

não cumpriu o que prometeu. Lamentou que ainda haja deputados que não entendem a 

aplicação da lei dos compromissos e explicou por exemplo que, a Câmara não pode começar 

nenhuma obra sem que prove, que tem capacidade financeira para pagar a totalidade da 

mesma em apenas 90 dias, ou seja, o montante total do custo da obra tem que existir e estar 

parado, independentemente do tempo de execução da mesma. _______________________ 

O governo também tinha assumido com a ANMP, o compromisso em baixar o IVA de 23% 

para 6% respeitante à iluminação pública, o que para nós significaria cerca de 200 mil euros 

menos por ano e também faltou ao prometido. ___________________________________ 

Terminou dizendo que concorda que a obra do mercado municipal é urgente e é uma 

discussão que deve ser retomada com todos, já no início do próximo ano. ______________ 

Não havendo lugar a mais intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto 

oito, APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2015: 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO, MAPA DE PESSOAL E ORÇAMENTO, tendo a Assembleia 

deliberado aprovar o mesmo por maioria com 19 votos a favor e 5 votos contra (+C e MPM)._ 

A deputada Manuela Miranda (MPM) proferiu a seguinte declaração de voto: “ Por não 

corresponder a uma ambição de desenvolvimento para o nosso concelho que garanta uma efetiva 
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melhoria da qualidade de vida dos cidadãos não nos restou outra alternativa senão votar contra esta 
proposta de orçamento para 2015. Não se vislumbram quaisquer políticas de desenvolvimento 
económico e social, não estão consideradas as infra estruturas da zona industrial, nomeadamente a 
saída pelo lado norte, (Crisal), de educação (não estão considerados os centros escolares), não está 
considerado o mercado. Não revela uma preocupação efectiva por uma política desportiva (não está 
considerada a piscina) e de planeamento cultural, uma aposta na dinamização do comércio e 
promoção do turismo, um cuidado no planeamento e na organização da Câmara Municipal, numa 
lógica de uma administração moderna, próxima dos cidadãos. ______________________________ 

De facto, o orçamento de 2015 (21,4 milhões de euros) é mais baixo do que em 2014 (25,2 milhões de 
euros) porque já não há obras QREN e, por força da lei do Orçamento de Estado. No entanto, há um 
aumento da receita vinda directamente dos munícipes, pela via dos impostos diretos que cada um de 
nós paga. Se as receitas vinda dos munícipes e das empresas, aumentam, esse valor entregue por nós, 
deve ser bem aplicado, no sentido de melhorar as condições de vida dos cidadãos e reduzir as 
desigualdades sociais. ____________________________________________________________ 

A deputada Elvira Ferreira (+C) proferiu a seguinte declaração de voto: “ Votamos contra este 

orçamento porque o mesmo não apresenta qualquer estratégia estruturada para o concelho. Revela 
falta de vontade política em apostar na zona industrial. Este é um orçamento de faz de conta, não 
serve o concelho, está empolado e não se vai cumprir. Por todos estes motivos, votamos contra”. ___ 

Pediu autorização à Mesa para intervir, o deputado Pedro Silva (PSD), que sugeriu que a 

Câmara trouxesse um técnico dos serviços para fazer a apresentação do ponto sobre a ARU - 

Área de Reabilitação Urbana, dado a importância do mesmo para a Marinha Grande. _______ 

Nos termos regimentais e do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 

Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar em minuta, todas as deliberações 

tomadas na presente reunião. ________________________________________________ 

Dando cumprimento à alínea c) do nº1 do artº 30º do RJAL, o Presidente da Mesa deu por 

encerrada a reunião, à 00.15h, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelos 

membros da Mesa: Presidente da Assembleia Municipal, Telmo Lopes da Silva Ferraz, primeira 

secretária, Ana Patrícia Quintanilha Nobre e Carlos Alexandre de Carvalho Caetano, segundo 

secretário e ainda ao abrigo do nº 2 do artº 57º do RJAL por trabalhador da autarquia local 

designado para secretariar a reunião. _________________________________________ 

Mais informou que esta Sessão prosseguiria em segunda reunião, no próximo dia 1 de 

dezembro de 2014, pelas 20.30h.______________________________________________ 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

Telmo Lopes da Silva Ferraz 
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A Primeira Secretária  

 

Ana Patrícia Quintanilha Nobre 

 

O Segundo Secretário  

 

Carlos Alexandre de Carvalho Caetano 

 

A secretária da Assembleia Municipal 

 

Paula Cristina Ascenso Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conteúdo da presente sessão fica registado em suporte digital. 


