
(Mandato 2013/2017)
   ATA NÚMERO SEIS 01.12.2014 

 
1 

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

INICIADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE  2014 E CONCLUÍDA NO DIA 1  DE 

DEZEMBRO DE 2014__________________________________________ 

Ao primeiro dia do mês de dezembro 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, teve lugar a segunda reunião da sessão ordinária de vinte e quatro de novembro 

da Assembleia Municipal da Marinha Grande com a continuação da ordem do dia, mas 

reordenada da seguinte forma:_______________________________________________ 

 

9. 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. __________ 

10. 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. ___________________________________________ 

11. 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. __________________________________________________________ 

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, estiveram presentes os seguintes deputados:   

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

Curto Ribeiro.____________________________________________________________ 

Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU): Renata Alexandra Gomes Pereira, José Luís 

Marques de Sousa e Maria Etelvina Lopes Rosa Ribeiro._____________________________ 

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

Miranda e Ana Cristina Dinis da Silva.__________________________________________ 

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.__________________ 



(Mandato 2013/2017)
   ATA NÚMERO SEIS 01.12.2014 

 
2 

e ainda os seguintes Presidentes de Junta de Freguesia: Vieira de Leiria: Joaquim Vidal Tomé 

(PS) e Moita: Álvaro Vicente Martins (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 

Ferreira dos Santos._______________________________________________________ 

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

ausências dos seguintes deputados: João Paulo Féteira Pedrosa (PS), Lígia Maria Moreira 

Pedrosa (PS), Augusto Miguel Rosa Lopes (PS), Frederico Manuel Gomes Barosa (PS), Albino 

Reis Paulo (CDU), Francisco Manuel de Carvalho Duarte (CDU), Filipe André Cardoso Andrade 

(CDU), Hélder Jorge de Sousa Rodrigues (CDU), Isabel Maria G.R. Pereira de Freitas (CDU), 

Susana Marina Cadete dos Santos Costa (CDU) João Emanuel de Brito Filipe (+C), Jorge 

Manuel Lucas dos Santos Pinto (MPM) e Carlos Wilson da Silva Batista (MPM). __________ 

Após a verificação da existência de quórum (16 deputados) nos termos do disposto no artigo 

11º do Regimento da Assembleia Municipal da Marinha Grande, pelas vinte horas e cinquenta 

minutos, o Presidente da Mesa, Telmo Ferraz, declarou aberta a segunda reunião da sessão 

ordinária de 24 de novembro.  _______________________________________________ 

CONTINUAÇÃO DA ORDEM DO DIA ___________________________________________ 

PONTO 9 - 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.  

“Presente certidão de teor nº 73/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 

novembro de 2014:  

 Nos termos do preâmbulo do D.L. 307/2009, de 23 de Outubro, que estabelece o Regime Jurídico da 

Reabilitação Urbana (RJRU), compete às Câmaras Municipais desenvolverem a estratégia de 

reabilitação assumindo-se esta “como uma componente indispensável da política das cidades e da 

política de habitação, na medida em que nela convergem os objetivos de requalificação e revitalização 

das cidades, em particular das suas áreas mais degradadas, e de qualificação do parque habitacional, 

procurando-se um funcionamento globalmente mais harmonioso e sustentável das cidades e a 

garantia, para todos, de uma habitação condigna.” 

De acordo com a alínea a) do número 1 do art.º 7º do RJRU, a reabilitação urbana é promovida pelos 

municípios resultando na aprovação da delimitação de áreas de reabilitação urbana (ARU). 

A Reabilitação Urbana constitui uma prioridade de intervenção da Câmara Municipal da Marinha 

Grande, tendo estado presente em reunião de câmara de 6 de março de 2014, e aprovado por 
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unanimidade a necessidade de necessidade de promover a Reabilitação Urbana e iniciar o processo 

formal de delimitação da ARU – Área de Reabilitação Urbana através de instrumento próprio para a 

reabilitação urbana do Centro da Marinha Grande, optando pela realização de uma Operação de 

Reabilitação Urbana simples. 

Considerando que em obediência ao n.º 2 do artigo 13º do Decreto-lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, 

alterado pela Lei 32/2012, de 14 de agosto que republicou o Regime Jurídico de Reabilitação Urbana 

(RJRU), a delimitação da ARU tem de estar devidamente fundamentada e conter: 

a) A memória descritiva e justificativa, que inclui os critérios subjacentes à delimitação da área 

abrangida e os objetivos estratégicos a prosseguir; 

b) A planta com a delimitação da área abrangida; 

c) O quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais, nos termos da alínea a) do 

artigo 14.º. 

A Câmara Municipal delibera propor, ao abrigo do n.º 1 do artigo 13º do Decreto-lei n.º 307/2009, de 

23 de outubro, alterado pela Lei 32/2012, de 14 de agosto e da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º da Lei 

75/2013 de 12 de setembro, à Assembleia Municipal, órgão competente nos termos da alínea r) do n.º 1 

do artigo 25º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, conjugado com o já referido n.º 1 do artigo 13º, a 

aprovação da delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro da Marinha Grande constante: 

1 – da memória descritiva e justificativa, elaborada nos termos da alínea a) do artigo 13º do Decreto-

lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei 32/2012, de 14 de agosto; 

2 – da planta com a delimitação da área abrangida, de acordo com alínea b) do artigo 13º do Decreto-

lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei 32/2012, de 14 de agosto; 

3 – do quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais, nos termos da alínea a) do 

artigo 14.º, alínea c) do referido número e artigo; 

que se anexam a esta deliberação e se dão, aqui, por integralmente reproduzidos. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 9 e explicou que dava a palavra à Dra. Inês 

Marrazes, chefe da divisão de ordenamento do território que fez a apresentação em power-

point, deste ponto - APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE 

REABILITAÇÃO URBANA DO CENTRO DA MARINHA GRANDE. ________________________ 

O Presidente da Mesa agradeceu as explicações da Dra. Inês Marrazes e felicitou todo o 

trabalho da sua equipa. ____________________________________________________ 
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Usou da palavra o deputado João Pereira (PSD), que solicitou mais esclarecimentos sobre os 

limites da delimitação da ARU, que foram de imediato prestados pela Dra. Inês Marrazes. _ 

Usou da palavra o deputado Pedro Silva (PSD), que agradeceu a apresentação que estava 

muito bem elaborada e completa, mas lamentou que não se tivesse refletido sobre o fracasso 

do plano de salvaguarda que há 14 anos contemplava a mesma zona. A reabilitação do 

património público até foi conseguida, mas os edifícios privados continuam a degradar-se até 

aos dias de hoje. Desejou que a ARU seja efetivamente posta em prática, pois já só restam 5 

anos para salvar o centro da cidade e disse que numa primeira impressão, lhe parece um 

plano com um pacote de incentivos muito interessantes. ____________________________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que felicitou o bom trabalho apresentado. 

Questionou se este trabalho de reabilitação dos imóveis a fazer pelos particulares pode vir a 

ter a ajuda do quadro comunitário 20/20 e solicitou que o IMI seja agravado para todos os 

que não promovam a reabilitação urbana dos seus imóveis. Disse ainda que esta delimitação 

lhe pareceu bem enquadrada e adequada. _______________________________________ 

Tomou a palavra o deputado José Luís (CDU), que congratulou também o trabalho 

apresentado. Mas lembrou que, em termos de planeamento, ordenamento e gestão urbanística 

do nosso território, infelizmente nunca andamos muito bem. Chamou a atenção que a nossa 

cidade é muito industrializada e deve também, a par do instrumento de planeamento aqui 

apresentado, haver preocupação em aprovar planos urbanísticos para as zonas industriais, de 

forma a disciplinar mais o seu crescimento e a elevar a nossa atratividade em termos de 

desenvolvimento económico. ________________________________________________ 

Usou da palavra a deputada Elvira Ferreira (+C) que também felicitou o trabalho e questionou 

como é que vai ser feita a dinamização da proposta, se já há verbas disponíveis para a pôr 

em prática uma vez que no orçamento para 2015 não está lá nada e se está previsto em 

regulamento que o proprietário perante a avaliação que for atribuída ao seu imóvel possa 

apresentar reclamação.  ____________________________________________________ 

O Presidente da Câmara deu a palavra à Dra. Inês Marrazes que prestou os seguintes 

esclarecimentos:  

- O prazo  não foi estabelecido pela Câmara, decorre da lei geral;  

- O plano de salvaguarda não foi aprovado, mas foi um instrumento orientador para diversas 

intervenções que se registaram ao longo destes anos, na área do centro tradicional; 

- O plano aqui presente está apenas direcionado para a reabilitação do património privado 

edificado; 

Completou a intervenção, o Presidente da Câmara que disse que não há verbas inscritas no 

orçamento, porque ainda não existe regulamentação para o quadro comunitário de apoio. 

Informou que o concurso público para a revisão do PDM, felizmente já foi lançado pois é 

muito urgente. ___________________________________________________________ 
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Não havendo lugar a mais intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto 

nove, APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA 

DO CENTRO DA MARINHA GRANDE, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por 

unanimidade dos presentes (16).______________________________________________ 

PONTO 10. 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.  

“ Presente certidão de teor nº 72/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 30 de 

outubro de 2014:  

Considerando que: 

a) A assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo 

novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, está sujeita a autorização prévia da 

assembleia municipal (artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro; 

b) Os compromissos plurianuais são compromissos que constituem a obrigação de efetuar 

pagamentos em mais de um ano económico (artigo 3.º, alínea b), da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro; 

c) A autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais pode ser dada aquando da 

aprovação das Grandes Opções do Plano (artigo 12.º, do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho; 

d) O artigo 22.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, admite a assunção de encargos em mais de 

um ano económico; 

Atendendo a que: 

a) A autorização para a assunção de compromissos plurianuais relativa à reprogramação da execução 

de contratos administrativos já celebrados, não se traduz em novos encargos, mas na dilação de 

encargos já assumidos e em relação aos quais existe um vínculo jurídico cujo rompimento é suscetível 

de gerar o pagamento de indemnizações; 

b) Nos casos de reprogramação física e financeira de contratos administrativos em execução, é 

relevante a conformação do plano de trabalhos com a realidade física e que só após esta alteração se 

deve ter como genericamente autorizado o compromisso plurianual; 

c) Os encargos decorrentes da adjudicação de contratos administrativos precedidos de procedimento 

de concurso público resultaram do recurso à concorrência e, por isso, traduzem em regra as melhores 

opções económicas que o mercado disponibiliza; 

d) Os encargos decorrentes da adjudicação e ou da execução de contratos administrativos de 

aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços, cujo valor se situe abaixo do limite que sujeita 
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os contratos a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, correspondem à realização de despesas 

correntes e/ou diretamente destinadas à prossecução das atribuições municipais; 

e) Em qualquer dos casos, a autorização genérica agora concedida depende de estar previamente 

assegurada a inclusão das verbas devidas nas Grandes Opções do Plano, nos anos em referência; 

Assim, a Câmara Municipal, com os fundamentos expostos, delibera, de acordo com o artigo 32.º, do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para os 

efeitos do artigo 12.º, do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, e do artigo 24.º, do Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, propor à Assembleia Municipal: 

A) A emissão de autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos: 

1) À reprogramação da execução física e financeira de contratos administrativos já celebrados, desde 

que a alteração do plano de trabalhos tenha sido aprovado pela Câmara Municipal, 

independentemente do valor; 

2) Aos 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 2015; 

3) Aos encargos decorrentes da adjudicação e/ou da execução de contratos administrativos de 

aquisição de bens e de aquisição de serviços, 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 

2015; 

4) À aprovação de revisão de preços ou atualização de contratos já celebrados, desde que resultante 

de disposições legais e/ou de previsões previamente incluídas no próprio contrato; 

5) À atribuição de benefícios públicos, desde que decorram da aplicação de regulamentos municipais e 

contanto que o valor não exceda o montante de cinco mil euros; 

B) Em qualquer dos casos previstos na alínea A), determinar que deve estar previamente assegurada a 

inclusão das verbas respetivas nas Grandes Opções do Plano nos anos em referência. 

C) Em qualquer dos casos previstos na alínea A), deve estar assegurado o cumprimento de todas as 

disposições legais em matéria de realização de despesas públicas, designadamente em matéria de 

conformidade com as exigências decorrentes da existência de fundos disponíveis para o efeito. 

D) Todas as situações abrangidas pela presente autorização genérica devem ser remetidas para 

conhecimento da Assembleia Municipal. 



(Mandato 2013/2017)
   ATA NÚMERO SEIS 01.12.2014 

 
7 

E) O disposto nas alíneas anteriores vigora no ano económico de 2015. 

A Câmara Municipal delibera ainda, com os mesmos fundamentos legais, propor à Assembleia 

Municipal a ratificação de todos os processos de despesa assumidos no ano económico de 2014 

relativos à atribuição de benefícios públicos assentes na aplicação de regulamentos municipais e que 

se repercutem no ano subsequente. 

A presente deliberação foi aprovada por unanimidade.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 10 e como não houve lugar a qualquer intervenção 

submeteu o PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE 

COMPROMISSOS PLURIANUAIS à votação, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo 

por unanimidade dos presentes (16).___________________________________________ 

PONTO 11. 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.  

“ Presente certidão de teor nº 116/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 

novembro de 2014: 

Por deliberação tomada em reunião ordinária do Executivo Municipal do pretérito dia 19 de junho de 

2014, foi deliberado submeter à aprovação da Assembleia Municipal, o Projeto de Regulamento de 

Exercício da Atividade de Comércio a Retalho não Sedentária Exercida por Feirantes e Vendedores 

Ambulantes. 

 

Por força do previsto no n.º 8 do artigo 20.º da Lei n.º 27/2013, de 12 de abril, a aprovação do 

regulamento do comércio a retalho não sedentário deve ser precedida de audiência prévia das 

entidades representativas dos interesses em causa, nomeadamente de associações representativas dos 

feirantes, dos vendedores ambulantes e dos consumidores, as quais dispõem de 15 dias, a contar da 

data da comunicação, para se pronunciarem. 

 

Nestes termos, foram ouvidas a Associação de Vendedores Ambulantes Portugueses, a Deco - 

Associação Nacional de Defesa do Consumidor, a Federação Nacional das Associações de Feirantes e a 

Associação Comercial e Industrial da Marinha Grande. Foram ainda consultadas as Freguesias do 

território da Marinha Grande, as Forças de Segurança, a Autoridade Marítima Nacional e o Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas, I. P.. 
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Desta consulta, tornou-se necessário ponderar as sugestões e observações colhidas durante a fase 

participativa acima referida, por este facto, o projeto de regulamento não foi submetido à aprovação 

da Assembleia Municipal na sessão ordinária do passado dia 27 de junho de 2014. 

 

Assim, é apresentado, em anexo à presente proposta, documento, cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, onde se encontram vertidas as sugestões 

apresentadas em sede de audiência prévia, a submeter à apreciação e votação do órgão deliberativo 

municipal. 

 

A Câmara Municipal, no uso da competência conferida n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 27/2013, de 12 de 

abril, conjugado com a alínea k) 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, delibera submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal, nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, o 

presente Projeto de Regulamento da Atividade de Comércio a Retalho não Sedentária Exercida Por 

Feirantes e Vendedores Ambulantes.  

 

A presente deliberação foi aprovada por unanimidade.” 

 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 11 e colocou-o à discussão, pelas 21.53h. Deu a 

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

 

Tomou a palavra o Vereador Paulo Vicente que disse tratar-se do projeto do regulamento da 

atividade de comércio a retalho não sedentária exercida por feirantes e vendedores 

ambulantes que também regulamenta o funcionamento das feiras e os seus espaços, e 

distingue ainda os vendedores dos locais fixos, dos itinerantes. Tem por base a Lei nº 27/2013 

de 12 de abril e os contributos dos pareceres das entidades obrigatórias e outras relacionadas 

com esta atividade comercial. É uma proposta que deixa em aberto a possibilidade de se 

criarem mais locais fixos noutros espaços, são lugares que têm caducidade e são 

intransmissíveis. __________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado João Pereira (PSD), que disse que o regulamento está bem feito 

e disciplina convenientemente este tipo de comércio e irão votar favoravelmente. _________ 

Usou da palavra a deputada Manuela Miranda (MPM), que concordou com o regulamento 

embora venha com um ano de atraso. Questionou o porquê do lugar da rulote junto à Crisal 

não constar no documento. _________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que o regulamento salvaguarda os lugares 

que ao longo do tempo se foram consolidando e outras situações de concorrência direta aos 

comerciantes que detêm loja própria. Sendo que a emissão das licenças de vendedor 

ambulante não são emitidas pela Câmara, questionou se estas têm prazo de validade? E quem 

tem competência para fiscalizar esta atividade? __________________________________ 



(Mandato 2013/2017)
   ATA NÚMERO SEIS 01.12.2014 

 
9 

Usou da palavra a deputada Elvira Ferreira (+C) que disse que o regulamento está muito 

melhor do que inicialmente previsto. __________________________________________ 

Usou da palavra, a deputada Susana Domingues (CDU), que congratulou a Câmara pelo 

regulamento apresentado e pelas consultas às entidades obrigatórias e, nomeadamente pelo 

parecer pedido à ACIMG e cujas sugestões foram na sua grande maioria atendidas. Advertiu 

que no futuro, sempre que for necessário recolher pareceres a entidades externas, a Câmara 

o faça atempadamente. Questionou se os lugares de venda de peixe e de marisco na Praia da 

Vieira têm ou não regime de exceção e o que se pretende fazer com os lugares que são de 

atual venda junto à EN 242, à estrada EN 242-2 e na estrada do guilherme. _____________ 

Esclareceu o Vereador Paulo Vicente que as rulotes são reguladas pelo regulamento 

específico de estabelecimentos de restauração e bebidas. A emissão dos cartões é feita pela 

DGAE - direção geral das atividades económicas, a Câmara tem que ter os locais fixos 

definidos na sua área concelhia para permitir que essas pessoas se candidatem. As entidades 

com competência para fiscalizar esta atividade são: a fiscalização municipal, as forças de 

segurança, PSP e GNR e a ASAE - autoridade de segurança alimentar e económica. Em relação 

à situação da Praia da Vieira ficou contemplada no presente regulamento e se se verificarem 

a existência de lugares vagos, estes irão posteriormente a sorteio. A venda ambulante em 

terrenos particulares têm um processo próprio a despoletar pelos privados, porque a Câmara 

não estipula locais de venda em terrenos de outros. Explicitou ainda que, a rulote junto ao 

estádio, efetivamente circula, a rulote junto à zona industrial, não é uma rulote ambulante. __ 

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

onze, APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO DA ATIVIDADE DE 

COMÉRCIO A RETALHO NÃO SEDENTÁRIA EXERCIDA POR FEIRANTES E VENDEDORES 

AMBULANTES, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por maioria, com 15 (quinze) 

votos a favor e 1 (uma) abstenção (CDU). _______________________________________ 

PONTO 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.  

“ Presente certidão de teor nº 84/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 

novembro de 2014: 

Considerando que a Câmara Municipal em reunião de 26-12-2013, deliberou, de acordo com o artigo 

32º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, para 

os efeitos do artigo 12º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, e do artigo 24º, do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais propor à Assembleia Municipal: 

 A. A emissão de autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos: 
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1. À reprogramação da execução física e financeira de contratos administrativos já celebrados, desde 

que a alteração do plano de trabalhos tenha sido aprovado pela Câmara Municipal, 

independentemente do valor; 

2. Aos 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; 

3. Aos encargos decorrentes da adjudicação e/ou da execução de contratos administrativos de 

aquisição de bens e de aquisição de serviços, 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 

B. Em qualquer dos casos previstos na alínea A), determinar que deve estar previamente assegurada a 

inclusão das verbas respetivas nas Grandes Opções do Plano nos anos em referência. 

C. Em qualquer dos casos previstos na alínea A), deve estar assegurado o cumprimento de todas as 

disposições legais em matéria de realização de despesas públicas, designadamente em matéria de 

conformidade com as exigências decorrentes da existência de fundos disponíveis para o efeito. 

D. Todas as situações abrangidas pela presente autorização genérica devem ser remetidas para 

conhecimento da Assembleia Municipal em todas as sessões ordinárias deste órgão. 

Considerando que, na sessão ordinária de 30-12-2013, a Assembleia Municipal da Marinha Grande 

deliberou, por unanimidade, conceder autorização genérica prévia para assunção de compromissos 

plurianuais, nos termos propostos. 

Considerando que a Câmara Municipal em reunião de 20-02-2014, deliberou, de acordo com o artigo 

32º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, para 

os efeitos do artigo 12º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, e do artigo 24º, do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais propor à Assembleia Municipal um aditamento à autorização genérica 

prévia para a assunção de compromissos plurianuais referida nos parágrafos anteriores, 

nomeadamente: 

A) A emissão de autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos: 

1) À aprovação de revisão ou atualização de preços de contratos já celebrados, desde que 

resultantes de disposições legais e/ou de previsões previamente incluídas nos clausulados contratuais; 

B) Nos casos previstos na alínea A), determinar que deve estar previamente assegurada a inclusão de 

verbas respetivas nas Grandes Opções do Plano nos anos em referência. 
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C) Nos casos previstos na alínea A), deve estar assegurado o cumprimento de todas as disposições 

legais em matéria de realização de despesas públicas, designadamente em matéria de conformidade 

com as exigências decorrentes da existência de fundos disponíveis para o efeito. 

D) Todas as situações abrangidas pela presente autorização genérica devem ser remetidas para 

conhecimento da Assembleia Municipal. 

Considerando que, na sessão ordinária de 28-02-2014, a Assembleia Municipal da Marinha Grande 

deliberou, por unanimidade, aprovar o aditamento à autorização genérica prévia para assunção de 

compromissos plurianuais nos termos propostos pela Câmara Municipal. 

Assim, apresenta-se informação n.º CS/50/2014 de 07-11-2014 referente aos compromissos plurianuais 

assumidos pela Câmara Municipal da Marinha Grande no período de 1 de setembro a 31 de outubro de 

2014, que foram objeto de autorização prévia genérica pela Assembleia Municipal e que, quando 

aplicável, possuem contrato escrito assinado no mesmo período. 

Atenta a informação prestada, a Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 32º do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º75/2013, de 12 de Setembro, remeter à Assembleia 

Municipal a informação sobre os compromissos plurianuais assumidos no período de 1 de setembro a 

31 de outubro de 2014, ao abrigo da autorização prévia genérica concedida para o ano de 2014 pelo 

órgão deliberativo na sua sessão de 30-12-2013 com as alterações introduzidas na sessão de 28-02-

2014, para efeitos de aplicação e cumprimento do preceituado na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da 

LCPA e do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.”  

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 12 pelas 22.22h, e não havendo lugar a quaisquer 

intervenções, nem a votação, a Assembleia tomou conhecimento. ____________________ 

PONTO 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.  

 “ Presente certidão de teor nº 115/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 

novembro de 2014: 

 Considerando que nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 42.º da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto, 

a empresa municipal deve facultar ao órgão executivo os relatórios trimestrais de execução 

orçamental, tendo em vista o acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida pela empresa  

unicipal. 
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Presentes Contas Semestrais relativas ao 1.º semestre de 2014 e Parecer do Fiscal Único da empresa 

municipal TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M., Unipessoal S.A.. 

A Câmara Municipal, tomando conhecimento do teor dos mesmos, delibera que estes sejam remetidos 

ao Órgão Deliberativo para cumprimento do preceituado na alínea a) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro. 

Esta deliberação foi tomada 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, E.M. 
Unipessoal S.A.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 13 e colocou-o à discussão, pelas 22.23h. Deu a 

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

mesmo. ________________________________________________________________ 

 

Interveio o Presidente da Câmara que referiu que a TUMG aumentou o nº de passageiros no 

primeiro semestre, embora este não se tenha refletido na receita, prova que é um serviço 

essencial para a nossa população. ____________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Joaquim João Pereira (PSD), que disse que deve continuar a 

procurar gerir-se melhor esta empresa que tem uma grande utilidade pública. Sugeriu que a 

TUMG efetue estudos de forma a fazer melhor a avaliação dos percursos e frequência de 

passageiros. _____________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado José Luís (CDU) que disse que em boa hora se criou esta 

empresa que desempenha um papel social muito importante, e muito mais agora em tempo de 

crise e por isso apelou para que se mantenha o tarifário. Disse ser necessário continuar a 

aperfeiçoar horários e percursos. Voltou a solicitar a redução do nº de lugares de 

estacionamento pago, onde se verifica desnecessário. _____________________________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que disse que a abertura do estacionamento 

gratuito com 120 lugares na antiga Ferreira Custódio, veio criar uma alternativa ao 

estacionamento pago e inevitavelmente irá provocar uma descida na receita da TUMG. A 

empresa existe para ajudar as pessoas na sua mobilidade urbana e para desincentivar as 

pessoas no uso do carro, presta um serviço social à população. A frequência de passagem do 

transporte urbano é importante para motivar a sua utilização e este semestre registou um 

acréscimo de passageiros, o que é muito positivo. ________________________________ 

Explicou o Presidente da Câmara que referiu que a TUMG já monitoriza os percursos e vai 

aumentar a oferta, criar e melhorar abrigos e manter o tarifário.  _____________________ 

Não havendo lugar a mais intervenções, nem a votação, a Assembleia tomou conhecimento do 

ponto treze, APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014 DA 
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EMPRESA MUNICIPAL TUMG -TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M., 

UNIPESSOAL, S.A. 

PONTO 14. APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA, nos termos do 

disposto no artigo 25º do nº 2 alínea c) do RJAL. 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 13 e colocou-o à discussão, pelas 22.45h._______ 
 

Usou da palavra o deputado Joaquim João Pereira (PSD), que criticou o relatório por ter 

demasiadas fotografias e estatísticas, disse que este deve antes debruçar-se nas grandes 

linhas de atuação do Município. Colocou ainda as seguintes questões à Câmara: 

- O Bairro do Camarnal já está todo ocupado e o problema da dívida já foi sanado? 

- Qual o montante da receita de saneamento? E para quando a cobertura total de saneamento 
no Concelho? 

- Está a assegurado o abastecimento de água para o verão? _________________________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que elogiou a abertura do estacionamento na 

J. Ferreira Custódio e do renovado jardim municipal Luís de Camões. __________________ 

Usou da palavra a deputada Elvira Ferreira (+C) que louvou a iniciativa da Semana do Design 

com conferências muito boas, mas lamentou a pouca adesão dos empresários. Disse ainda 

que deve dar-se mais ênfase à engenharia em detrimento do design. Recomendou que o 

evento se intitule a Semana da Engenharia e do Design e seja melhorada a sua promoção e 

divulgação, quer em canais nacionais e internacionais. _____________________________ 

Referiu que as receitas correntes aumentaram em 12% e reforçou a ideia de se investir na 

energia LED para se reduzir a despesa. Elogiou o evento da ACIMG que trouxe alguma 

dinâmica ao centro. Aconselhou a Câmara a procurar interlocutores para facilitar o diálogo 

com a direção das Florestas e resolver os problemas da mata e referiu que o historiador 

leiriense Saul António Gomes está a preparar uma candidatura da mata a Património Mundial. 

Realçou o serviço MG águas on line e os avanços em relação à instalação do pré escolar na 

Escola João Beare. ________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado José Luís (CDU), que frisou que é importante avançar com a 

construção do mercado municipal ainda neste mandato e traga à assembleia o projeto e as 

ideias que já existem. Chamou a atenção que é urgente fazer investimento nas passadeiras na 

cidade, nomeadamente com mais iluminação, essencialmente as da Av. José Gregório. 

Questionou qual a previsão para fazer o saneamento na periferia e se a Câmara pretende ou 

não acordar no próximo ano com as juntas de freguesia, verbas para a semipenetração nos 

pavimentos. _____________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Pedro Silva (PSD), que referiu que o edifício da resinagem 

apresenta já muitos problemas com o chão e com as paredes cheias de humidade e 

infiltrações, pelo que devem ser accionadas as respetivas garantias. Sugeriu que a Câmara 

aproveitasse a depreciação imobiliária, adquirindo casas antigas que ajudam a resolver 
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problemas estruturais na rede viária, como é disso exemplo o cruzamento da Rua do Lamarão 

com a estrada de Picassinos- Albergaria. _______________________________________ 

Interveio o Presidente da Mesa que reforçou a necessidade de se iluminarem as passadeiras e 

de se colocarem de sinais sonoros para invisuais. Disse ainda que com a revisão do PDM, é 

preciso estudar bem o plano de pormenor da Marinha Pequena, que é uma zona industrial 

complementar com grandes vantagens e em expansão. Questionou para quando a construção 

das saídas que faltam na zona industrial de Casal da Lebre. _________________________ 

Usou da palavra o Vereador Vítor Pereira que informou que o Bairro do Camarnal está 

ocupado e a dívida está ainda a ser negociada. Confirmou que a gestão dos bairros sociais é 

bastante difícil e procuramos resolver os problemas mais complicados e vamos avançar com 

a venda de algumas das casas. A semana do Design foi apenas um evento que procurou 

contribuir numa área de vanguarda para as nossas empresas e para um público jovem, 

estudante e interessado. Foi um balanço muito positivo, que veio despoletar mais dinamismo 

e interatividade entre os vários intervenientes. ___________________________________ 

Informou o Presidente da Câmara que as intervenções que têm sido feitas em arruamentos 

contemplam a renovação do saneamento, infelizmente não será neste mandato que o 

saneamento terá cobertura total, pois financeiramente não será possível, embora tenhamos 

83% do território já coberto. Espera que no próximo verão, a Simlis conclua o emissário do 

Pero Neto para se avançar com o saneamento na Amieira e nas Trutas. Reconheceu que a 

divulgação da semana do Design poderia ter corrido melhor. Reforçou a ideia de que, a 

Câmara envidará sempre todos os esforços para resolver as questões relacionadas com a 

nossa Mata. Disse ainda que a Câmara está disponível para acordar com as juntas de 

freguesia as condições necessárias para que estas desenvolvam bem o seu trabalho. ______ 

Disse que a segurança nas passadeiras é um fator muito importante e irão intervir. Referiu 

que quando foi discutido em reunião de Câmara, o projeto para o mercado municipal, ele virá 

depois aqui à Assembleia e que as deficiências na obra da Resinagem já estão a ser avaliadas 

com a empresa. Quanto às saídas na zona industrial de Casal de Lebre, está em revisão o 

plano de pormenor e vamos procurar apoio comunitário para uma obra que se prevê de 3 

milhões de euros e a “zona industrial” da Marinha Pequena depende da revisão do PDM que 

já está a decorrer, para se fazerem os investimentos em falta. _______________________ 

Usou da palavra a Vereadora Alexandra Dengucho que informou que o município pretende 

criar um centro de interpretação do Pinhal do Rei, como forma de promover as nossas matas 

e o turismo na região e envolver a educação e as escolas neste projeto. Disse ainda que a 

solução encontrada para instalar uma CAF na escola secundária do Pinhal do Rei, está a 

correr muito bem. ________________________________________________________ 

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 dos presentes (16) aprovar em minuta, todas 

as deliberações tomadas na presente reunião. ______________________________ 
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Dando cumprimento à alínea c) do nº1 do artº 30º do RJAL, o Presidente da Mesa deu por 

encerrada a segunda reunião e com ela a sessão ordinária iniciada em 24 de novembro, pelas 

vinte e três horas e quarenta minutos, 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. ______________________________ 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

Telmo Lopes da Silva Ferraz 

 

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. 


