
(Mandato 2013/2017)
   ATA NÚMERO UM 27.02.2015 

 
1 

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2015 ___________________________ 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro no Auditório Municipal, sito na Avenida José 

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

Carlos Alexandre de Carvalho Caetano, primeiro secretário e, Fernando Miguel Henriques dos 

Santos Mendes, segundo secretário, reuniu em sessão ordinária, a Assembleia Municipal da 

Marinha Grande com a seguinte ordem de trabalhos:______________________________ 

1. APROVAÇÃO DA 4.ª MODIFICAÇÃO e 1ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2015, nos 
termos do disposto no artigo 25.º, nº 1, alínea a) do RJAL. ______________________________ 

2. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei 
n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, com efeitos a 31-12-2014._________________________________ 

3. APROVAÇÃO DO PROJETO DE ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, 
de acordo com o disposto no artigo 25.º, n.º 1, alínea g) do RJAL._________________________ 

4. APROVAÇÃO DA 1.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA 
GRANDE PARA 2015, de acordo com o disposto no artigo 25.º, n.º 1, alínea o) do RJAL. ________ 

5. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVOS AO 
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014, de acordo com o disposto no artigo 25.º, nº 2, alínea l) do RJAL. __ 

6. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS, 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 – 
INFORMAÇÃO DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL, AO 
ABRIGO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA, NO PERÍODO DE 1 NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO 
DE 2014 E COMPROMISSOS INERENTES À ATRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS. ___________ 

7. RETIFICAÇÃO DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A 
ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro - 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. ____________ 

8. DESIGNAÇÃO DO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DO CONCELHO NO XXII CONGRESSO DA 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNÍCIPIOS PORTUGUESES – TRÓIA, dias 27 e 28 de março de 2015, 
nos termos do art.º 6º dos estatutos da ANMP._______________________________________ 

9. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO ANO DE 2014 DA COMISSÃO DE 
PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE – C.P.C.J., nos termos 
do nº 2, do art.º 32º da lei nº 147/99 de 1 de setembro, com as alterações impostas pela lei nº 
31/2003 de 22 de Agosto conjugado com a alínea k) do nº 2 do artigo 25º do RJAL. ___________ 

10. 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): João Paulo Féteira Pedrosa, Augusto Miguel Rosa Lopes 

Frederico Manuel Gomes Barosa e Lígia Maria Moreira Pedrosa._______________________ 

Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU): Susana Paula Ribeiro Domingues, Filipe 

André Cardoso Andrade, Renata Alexandra Gomes Pereira, José Luís Marques de Sousa, Maria 

Etelvina Lopes Rosa Ribeiro, Ana Maria Lopes Fragata e André Pereira Ruivaco Fernandes.___ 
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Bancada do Movimento pela Marinha (MPM): Maria Manuela Monteiro de Carvalho Sousa 

Miranda, Ângela Domingues de Sousa 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: 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, a Vereadora Maria João Gomes, o 

Vereador Aurélio Pedro Monteiro Ferreira e o Vereador António Manuel Jesus 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: Aníbal Curto Ribeiro (PS) 

pela deputada Lígia Maria Moreira Pedrosa (PS), Ana Patrícia Quintanilha Nobre (PS) pelo 

deputado Fernando Miguel Henriques dos Santos Mendes (PS), Francisco Manuel de Carvalho 

Duarte (CDU) pela deputada Renata Alexandra Gomes Pereira (CDU), Albino Reis Paulo (CDU) 

pelo deputado José Luís Marques de Sousa (CDU), Hélder Jorge de Sousa Rodrigues (CDU) 

pela deputada Ana Maria Lopes Fragata, Susana Marina Cadete dos Santos Costa (CDU) pelo 

deputado André Pereira Ruivaco Fernandes (CDU), Ana Cristina Dinis da Silva (MPM) pelo 

deputado Carlos Wilson da Silva Batista (MPM), bem como a substituição do deputado Jorge 

Manuel Lucas dos Santos Pinto (MPM) pela deputada Ângela Domingues de Sousa (MPM). 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 e cinco 

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 nº5/2014 da sessão ordinária de 24.11.2014 e 

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

por maioria com dezoito votos a favor e seis abstenções. ___________________________ 

ANTES DA ORDEM DO DIA__________________________________________________ 

O Presidente da Mesa declarou aberto o período antes da ordem do dia pelas 20.50h. _____ 

Usou da palavra a deputada Ana Fragata (CDU), que apresentou a seguinte moção sobre 

“Degradação do Serviço Nacional de Saúde – centro de saúde da Marinha Grande, extensão 
de Vieira de Leiria”: 
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“ A acentuada degradação do Serviço Nacional de Saúde (SNS), com o brutal agravamento das taxas 
moderadoras e diminuição da qualidade dos serviços, fruto das políticas que visam destruir o SNS, 
numa altura em que a esmagadora maioria do povo português dispõe de cada vez menos recursos 
financeiros. 

Quando é notória a perda de qualidade e eficácia do SNS, nomeadamente do Serviço de Atendimento 
Permanente (SAP) cujo encerramento o povo da Marinha Grande impediu pela resistência e pela luta, 
eis que deflagra uma gravíssima situação na freguesia de Vieira de Leiria, quando no início do mês 
corrente, o médico mais antigo desta extensão de saúde, passou à situação de reforma.  

Este médico fazia 15 consultas diárias num total de 75 consultas por semana, sendo do conhecimento 
das autoridades de saúde que estava iminente a sua reforma sem que tenha sido preenchido o seu 
lugar. 

De um quadro de 4 médicos na freguesia há alguns anos atrás, as consultas nos últimos anos eram 
asseguradas por apenas 3 que distribuíam entre si as consultas do 4º médico que, entretanto tinha 
sido colocado noutras funções no Concelho. 

Na atual situação de iminente colapso, a extensão dispõe de 2 médicos, estando um deles com baixa 
prolongada restando apenas um médico para uma população de 8000 habitantes. 

Face ao exposto a Assembleia Municipal da Marinha Grande, reunida em 27 de fevereiro de 2015, 
delibera: 

 1.º Recomendar ao executivo da Câmara Municipal, que envide todos os esforços junto da ARS e do 
Ministério da Saúde, para a urgente solução deste gravíssimo problema com a urgente substituição do 
médico que se reformou e do médico que se encontra em situação de baixa; 

2º Reclamar das autoridades de saúde que a extensão de Vieira de Leiria volte a ter 4 médicos, como 
tinha há alguns anos atrás, tendo em contas que se trata de uma freguesia com cerca de 8 mil 
habitantes e que o SAP e o Centro de Saúde da Marinha Grade seja dotado de mais médicos, 
enfermeiros, pessoal administrativo e tenha as condições necessárias para dar resposta ao grande 
afluxo de utentes e às necessidades de cuidados de saúde com caráter de urgência.” 

Usou da palavra o deputado Joaquim João Pereira (PSD), que lembrou que a justiça também 

já sofreu várias reformas e apesar de diversos problemas iniciais, hoje no seu entender, a 

justiça está melhor e caminha para uma maior especialização e maior eficácia, embora com 

algum prejuízo para a população que é obrigada a mais deslocações. __________________ 

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

(PS), que confirmou as graves dificuldades que a extensão do centro de saúde em Vieira de 

Leiria está a atravessar com a falta de médicos o que prejudica gravemente toda a população. 

Disse já terem sido solicitadas diversas reuniões aos organismos responsáveis no sentido de 

solucionar este grave problema.  _____________________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Manuela Miranda (MPM), que alertou para a grande quantidade 

de gaivotas, chamadas urbanas, que tomaram conta da cidade e tal facto é preocupante, pois 

têm vindo a degradar alguma infra estruturas. ___________________________________ 

Usou da palavra a deputada Etelvina Ribeiro (CDU), que apresentou a seguinte declaração: 
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“ A precaridade não é apenas uma palavra, a precaridade tem sido um instrumento para o aumento da 
exploração dos trabalhadores pondo em causa os direitos humanos e o direito a uma vida digna. Não 
é possível continuar com estas políticas de direita que impõe aos jovens estágios, que só o são, para 
dar mais-valias às empresas, a maioria dos estágios ocupa postos de trabalho permanentes, mas não 
tendo as empresas qualquer responsabilidade social. Quando termina um estágio, o patronato o que 
faz é admitir novos estagiários, servindo-se assim de mão-de-obra qualificada a baixo custo.  

É ultrajante que no país de Abril se recorra aos desempregados para os colocar em postos de 
trabalho efetivos, seja no sector privado ou no público. Setor este, que deveria dar o exemplo de 
emprego com direitos, mas é aqui que a precaridade é gritante, com trabalhadores colocados em CEIS 
apenas por mais 84,00€. Não é aceitável o aumento de prestadores de serviços e de temporários 
dentro das empresas. Um posto de trabalho permanente tem que corresponder a um trabalhador 
efetivo, não pode ser de outra forma. Os serviços prestados deveriam ser para trabalhos excecionais e 
não para trabalhadores que estejam anos e anos a exercer uma categoria profissional sem o salário 
correspondente e os direitos da mesma.  

Estamos a uma semana do dia internacional da Mulher, com todo o seu significado da luta por 
melhores salários e redução do trabalho semanal. Hoje continuamos a luta com os mesmos objetivos, 
todos temos direito a uma vida digna. E estando também a um mês do dia nacional da Juventude, os 
jovens nascidos após Abril, estão sem perspectivas de futuro procurando na emigração o que o país 
lhes nega. É preciso mudar de Governo e de políticas para que Portugal tenha futuro.  

No próximo sábado dia 7 de março, a CGTP vai realizar manifestações nos distritos, também se vai 
realizar uma manifestação em Leiria, assim apelamos a todos a participarem contra esta política que 
está a destruir a vida dos trabalhadores e do povo. Vamos à luta pelos direitos laborais e sociais, pelo 
serviço nacional de saúde, pela escola pública, pela segurança social pública e solidária, pela rotura 
com a política de direita! 

Tomou a palavra a deputada Ângela Sousa (MPM), que alertou para o perigo que correm as 

pessoas que gostam de caminhar nas nossas matas devido ao crescente número de cães que 

por lá vagueiam. _________________________________________________________ 

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

que proferiu a seguinte declaração politica:  _____________________________________ 

“ Caros senhores, em nome da bancada da CDU e como presidente de Junta venho por esta forma 
expressar e realçar a nossa posição relativamente ao Decreto-Lei sobre descentralização de 
competências aprovado em Conselho de Ministros em 15 de Janeiro de 2015.  

Esta medida constitui, no seu objetivo e fins, num processo de delegação de competências a 
concretizar através de contratos inter-administrativos a celebrar com as autarquias que aderirem em 
áreas de grande complexidade (educação, saúde, segurança social e cultura), não separado da 
estratégia de destruição de políticas públicas e funções sociais do Estado que os governos há muito 
prosseguem.  

Consideramos que a descentralização de poderes efetua-se mediante a transferência de atribuições e 
competências para as autarquias locais, tendo por finalidade assegurar o reforço de coesão nacional e 
da solidariedade inter-regional e promover a eficiência e eficácia da gestão pública assegurando os 
direitos das populações. 
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A descentralização administrativa deve assegurar o princípio da subsidiariedade devendo as 
atribuições e competências ser exercidas pelo nível de administração melhor colocado para prosseguir 
com racionalidade eficácia.  

A transferência de competências deve ser acompanhada dos meios humanos, recursos financeiros e do 
património adequados ao desempenho das funções transferidas, e não assumida, como a prática tem 
demonstrado, num processo de redução de investimento público e transferência de ónus e insatisfação 
para o Poder Local. 

A solução que, nesta matéria, possa vir a ser encontrada, deverá passar por uma verdadeira 
descentralização de competências, onde o Poder Local Democrático se assuma como titular de 
atribuições e competências próprias, com os inerentes poderes de direcção e conformação em sede de 
legalidade e mérito, em matérias que faça sentido à luz do princípio da complementaridade e que não 
ponha em causa a universalidade das funções sociais do Estado. 

O governo, ao invés, vem preconizar um modelo assente numa delegação de competências onde os 
próprios elementos de negociação e contratualização parecem encontrar-se reduzidos a pouco mais 
que uma possibilidade, manifestamente incompatível com a dimensão autonómica do Poder Local 
Democrático, de adesão dos Municípios a condições e objectivos pré-definidos.  

A solução preconizada é incompatível com a autonomia do Poder Local, sendo mais um passo na sua 
subordinação a interesses e políticas que lhe são estranhas.  

Mais do que novas competências, o que o Poder Local exige e necessita é de ver preenchidas as 
condições (financeiras, de autonomia e de política de pessoal) para o pleno exercício das 
competências que hoje fazem parte do acervo das responsabilidades das autarquias. 

Falando em particular da Junta da Marinha Grande, onde o trabalho é avultado, nomeadamente com a 
aquisição das novas competências atribuídas pela lei 75/12 de setembro, seriam muito importante que 
nos fosse concedidos mais meios Humanos e financeiros. Gostaríamos de executar um trabalho mais 
autónomo, mais funcional e sobretudo ainda mais benéfico para a nossa população, visto ser este o 
nosso grande propósito enquanto autarquia: servir pronta e eficazmente a população da nossa 
freguesia.” 

Tomou a palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que questionou a razão pela qual a RCM 

deixou de transmitir as sessões da assembleia e criticou a forma, pouco digna, como o 

executivo camarário se tem exposto recentemente na comunicação social e nas redes sociais, 

o que demonstra pouca coesão na coligação e fraca cultura política. ___________________ 

O Presidente da Mesa informou desconhecer os motivos que levaram a RCM a deixar de fazer 

as transmissões, embora admita que possa ter sido por uma questão de custos. __________ 

Tomou a palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que disse que os eleitos devem 

trabalhar e respeitar os mandatos para que foram eleitos. Lamentou que a reforma da justiça 

tivesse retirado da Marinha Grande o tribunal de família e que este esteja agora a funcionar 

em Pombal e Alvaiázere, o que veio dificultar a resolução dos assuntos relacionados com a 

família e os menores.  _____________________________________________________ 
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Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que esclareceu que o executivo camarário 

não é uma coligação e que a CDU não abdica dos seus princípios e objetivos programáticos e 

da sua linha política e para estar no órgão executivo e isso é que é cultura democrática. 

Foi colocada à votação a Moção apresentada pela CDU sobre ““Degradação do Serviço 
Nacional de Saúde – centro de saúde da Marinha Grande, extensão de Vieira de Leiria”, tendo 

a mesma sido aprovada por unanimidade. _______________________________________ 

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 havia uma inscrição para o período de 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO, pelo que chamou a intervir o munícipe inscrito: ___________ 

O Sr. Joaquim Carreira Gomes Grilo, morador na Rua Central, nº 26, na Pilado, Marinha 

Grande manifestou o seu profundo desagrado relativamente ao péssimo estado do pavimento 

da estrada que liga pela mata, o Pilado à EN 242-1, cerca de 1300 metros e da estrada que vai 

da rotunda da capela ao cemitério.____________________________________________ 

Usou da palavra o Presidente da Câmara que informou que o aceiro que liga o Pilado à 

estrada da Vieira e é propriedade do ICNF, se encontra em muito mau estado, bem como 

outros aceiros, mas só pode ser reparado com a autorização do Instituto e isso ainda não se 

verificou, apesar das inúmeras tentativas que a Câmara tem vindo a fazer e que vai continuar 

a fazer.  

ORDEM DO DIA __________________________________________________________ 

PONTO 1 - APROVAÇÃO DA 4.ª MODIFICAÇÃO e 1ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS 

PREVISIONAIS DE 2015, nos termos do disposto no artigo 25.º, nº 1, alínea a) do RJAL. 

“Presente certidão de teor nº 6/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 19 de 

fevereiro de 2015: 

Presente proposta da 4ª Modificação – 1ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2015, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 

1ª Revisão ao Orçamento da Receita para 2015, no valor de 454.986,92 euros nos reforços e 214.370,91 

euros nas anulações; 

1ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2015, no valor de 240.616,01 euros nos reforços e sem 

alterações nas anulações no ano de 2015; 

1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2014, no valor de 91.000,00 euros nos reforços e 

7.000,00 euros nas anulações; 

1ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais para 2014, no valor de 147.069,01 euros nos reforços e 

sem alterações nas anulações no ano de 2015. 

 

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 
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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 4ª Modificação aos Documentos 

Previsionais de 2015, constituída pela 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita, 1.ª Revisão ao Orçamento 

da Despesa, 1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e 1ª 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, pelas 21.44h e como não houve lugar a qualquer 

intervenção, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto um, 4ª MODIFICAÇÃO AOS 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2015, CONSTITUÍDA PELA 1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA 

RECEITA, 1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA, 1.ª REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL 

DE INVESTIMENTOS E 1ª REVISÃO AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS, tendo a 

Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. __________________________ 

PONTO 2 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A 

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 

do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, com efeitos a 31-12-2014.  

“ Presente certidão de teor nº 8/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 19 de 

fevereiro de 2015: 

Presente informação n.º 21SAB/2015 de 10.02.2015 da DFTI - Área de Finanças, relativa ao assunto 
identificado em epígrafe, a qual se transcreve: 
 
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. 
 
De acordo com a 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. 
 
No âmbito dos trabalhos prévios à elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2015, foi 
efetuado um levantamento de todos os processos com plurianualidade anteriormente aprovada mas 
que, atenta a execução física e financeira que apresentavam, nessa data, era possível perspetivar que 
a mesma não aderia ao inicialmente previsto aquando da adjudicação, sendo possível antever que o 
valor autorizado fosse excedido em sede de plurianualidade. 
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Atento exposto, foram preparadas diversas propostas de deliberação camarária, as quais foram 
presentes na reunião de câmara de 14.11.2014 e na sessão da Assembleia Municipal de 24.11.2014, tendo 
sido autorizada, nesta fase, a assunção de compromissos plurianuais para 2015. 
 
Apresenta-se de seguida uma listagem dos processos presentes na sessão da Assembleia Municipal de 
24.11.2014 com identificação do montante de plurianualidade autorizado por processo, organizados por 
prestações de serviços e por empreitadas de obras públicas, bem como cópia dos anexos (A e B) que 
instruíram as deliberações então tomadas: 
 
 
 

Quadro 1 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

DO PROCESSO
OBJETO DO CONTRATO

AÇÃO DO 

PLANO

 PLURIANUALIDADE 

APROVADA 

(montante com IVA 

incluído) 

P.A. 23/2014
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

2014/A/2, 

2014/A/13 e 

2014/A/14 

              27.252,00 € 

P.A. 29/2011

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

2011/A/5               17.950,00 € 

P.A. 50/2014
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 
2014/A/67

CD 3902
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
2014/A/67

P.A. 55/2014
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
2014/A/61               13.196,00 € 

P.A. 57/2013
Fornecimento de energia elétrica em média e em baixa tensão especial pelo período de 12 

meses
2013/A/3               97.135,00 € 

P.A. 68/2014

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 

2014/A/184               35.670,00 € 

C.P. N.º 16/2014 Correção e desobstrução dos leitos e margens das l inhas de água 2013/A/67               11.603,82 € 

CD 3641
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
2014/A/177                  2.373,50 € 

CD 3648
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
2014/A/177                  1.047,12 € 

CD 3414

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

2010/A/138                  3.480,00 € 

CD 3811

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

2014/A/145                  8.913,00 € 

P.A. 62/2011
Projecto de Requalificação da rua da Panificadora  e as suas l igações com a rua das 

Raizes, rua dos Maçariqueiros e l igação da rua da Aventura
2011/I/54                  2.999,97 € 

NTE 35/2013
Prestação de serviços para elaboração do projecto de especialidades para Requalificação 

/ adaptação da escola básica nº 3 do Pilado 
2013/I/16                     215,25 € 

NTE 373/2014
Prestação de serviços de elaboração do projecto de "Alteração da rede eléctrica do Centro 

Empresarial da Marinha Grande"
2014/I/149                     221,40 € 

NTE 46/2014
Prestação de serviços para elaboração do projecto eléctrico na área da antiga instalação 

da Fábrica J. Ferreira Custódio
2013/I/26                     184,50 € 

              36.060,00 € 
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Quadro 2 

 

 
 
 
Situação A – Plurianualidade aprovada na sessão da Assembleia Municipal de 24.11.2014 que se 
verificou insuficiente para o ano de 2015 face aos compromissos por pagar 
 
Após o encerramento da execução orçamental do ano de 2014 verificou-se que a execução física, e 
consequentemente financeira, de alguns contratos ficou aquém das estimativas efetuadas pelos 
diversos serviços da autarquia, pelo que o total dos compromissos por faturar, dos compromissos por 
pagar e dos compromissos para exercícios futuros ultrapassou os valores aprovados na sessão da 
Assembleia Municipal de 24.11.2014. 
 
Atento o exposto, torna-se necessário efetuar o apuramento das diferenças entre o valor aprovado 
pela Assembleia Municipal e o valor que se verifica ser necessário para o ano de 2015. 
 
Para dar cumprimento ao exposto foi elaborado o quadro em Anexo I, no qual consta a lista dos 
processos para os quais, no início do ano de 2015, se verificou que o valor aprovado pela Assembleia 
Municipal a 24.11.2014, para efeitos de plurianualidade, era insuficiente para proceder ao compromisso 
da dívida que transitou. Considerando as dotações iniciais do orçamento de 2015, e perante o exposto 
no parágrafo anterior, tal determinou a inexistência de dotação suficiente para efetuar esses mesmos 
compromissos no exercício de 2015. 
 

IDENTIFICAÇÃO 

DO PROCESSO
OBJETO DO CONTRATO

AÇÃO DO 

PLANO

 PLURIANUALIDADE 

APROVADA 

(montante com IVA 

incluído) 

AD n.º 16/2014 Trabalhos de manutenção na escola de Casal de Malta – EB1 e JI 2014/I/40                  6.744,27 € 

AD n.º 21/2014 Requalificação do recreio coberto da escola Professor Francisco Veríssimo 2014/I/39               48.116,58 € 

AD n.º 25/2014 Beneficiação do Jardim de Infância da Ordem 2014/I/33               17.428,84 € 

AD n.º 26/2014 Centro de recolha oficial da Marinha Grande 2013/I/59             156.620,02 € 

AD n.º 30/2014 Beneficiação das escolas e polidesportivo da Praia da Vieira 
2014/I/34 e 

2014/I/40
                 2.814,42 € 

CP n.º 13/2013 Requalificação da rua das Laranjeiras 2012/I/60               34.087,25 € 

CP n.º 15/2013 Requalificação do mercado do peixe da praia de Vieira de Leiria 2012/I/67                  1.271,80 € 

CP n.º 01/2014 Reabilitação urbana das instalações da antiga Fábrica J. Ferreira Custódio 2013/I/26                  5.208,10 € 

CP n.º 02/2014 Requalificação da rua da Panificadora (fase 1 e fase 3) 2011/I/54             326.480,00 € 

CP n.º 08/2014
Ampliação da rede de abastecimento de água na Travessa do Bairro, Rua da Longa e ruas 

confinantes – Vieira de Leiria 
2013/I/48                  1.681,11 € 

CP n.º 11/2014
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 
2014/I/89                  6.555,33 € 

CP n.º 16/2014 Correção e desobstrução dos leitos e margens das linhas de água 2013/A/67               11.603,82 € 

CP n.º 18/2014 Requalificação do reservatório apoiado da Moita 2013/I/38               84.482,00 € 

CP n.º 19/2014
Remodelação da rede de abastecimento de água na avenida Vitor Gallo – troço entre a rua 

Mãe D'água e a rua Diogo Stephens 
2014/I/89                  7.197,95 € 

CP n.º 20/2014
Reparação de caixas de visita das redes públicas de drenagem de águas residuais no 

concelho da Marinha Grande 
2014/I/74               89.000,40 € 

CP n.º 21/2014 Conservação e reabilitação de pavimentos na rede viária do concelho 
2014/I/155 e 

2014/I/157
              99.640,00 € 
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Assim, e para ser possível comprometer todas as despesas até ao final do mês de janeiro de 2015, foi 
necessário efetuar uma Modificação Orçamental, sob a forma de alteração, a qual foi aprovada através 
de despacho do Sr. Presidente, n.º 35/2015 de 29.01.2015, considerando que por deliberação camarária 
de 25 de outubro de 2013, foi deliberado delegar no Presidente da Câmara Municipal as competências 
da Câmara Municipal a que alude a alínea d) do n.º 1 do art.º 33.º, “Executar as opções do plano e 
orçamento, assim como aprovar as suas alterações” da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a qual 
aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), atento o preceituado no n.º 1 do art.º 34.º do 
mesmo diploma legal. 
 

 

 
Situação B – Plurianualidade aprovada na sessão da Assembleia Municipal aquando da aprovação dos 
Documentos Previsionais de 2014 suficiente à data do compromisso mas com dotação orçamental 
insuficiente nos Documentos Previsionais de 2015 
 
Para além dos processos identificados na situação anterior, existem ainda outros para os quais se 
verificou, após o encerramento da execução orçamental do ano de 2014, que a execução física, e 
consequentemente financeira, ficou aquém das estimativas efetuadas pelos diversos serviços da 
autarquia, pelo que o total dos compromissos por faturar, dos compromissos por pagar e dos 
compromissos para exercícios futuros ultrapassou os valores aprovados pela Assembleia Municipal 
aquando da aprovação dos Documentos Previsionais de 2014. 
 
Atento o exposto, torna-se necessário efetuar o apuramento das diferenças entre o valor da 
autorização genérica concedida inicialmente pela Assembleia Municipal e o valor que se verifica ser 
necessário para o ano de 2015. 
 
Para dar cumprimento ao exposto foi elaborado o quadro em Anexo II com a justificação das 
diferenças. 
 
Assim, e para ser possível comprometer todas as despesas até ao final do mês de janeiro de 2015, foi 
necessário efetuar uma Modificação Orçamental, sob a forma de alteração, a qual foi aprovada através 
de despacho do Sr. Presidente, n.º 35/2015 de 29.01.2015, considerando que por deliberação camarária 
de 25 de outubro de 2013, foi deliberado delegar no Presidente da Câmara Municipal as competências 
da Câmara Municipal a que alude a alínea d) do n.º 1 do art.º 33.º, “Executar as opções do plano e 
orçamento, assim como aprovar as suas alterações” da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a qual 
aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), atento o preceituado no n.º 1 do art.º 34.º do 
mesmo diploma legal. 
 

COMPROMISSOS 

POR FATURAR

 EXERCÍCIOS 

FUTUROS 
TOTAL

CD 3901
P.A. N.º 50/2014 - 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
2014/A/67 -  €                      15.418,93 €    15.418,93 € 

CD 3902
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
2014/A/67 -  €                      22.291,30 €    22.291,30 € 

              36.060,00 € -  €                      37.710,23 €    37.710,23 € 

C.P. N.º 13/2013  Requalificação da rua das Laranjeiras 2012/I/60               34.087,25 € 59.407,91 €         -  €                59.407,91 € 

Os autos de medição elaborados faturados e pagos em 

2014 foram inferiores aos estimados aquando da 

adjudicação da empreitada. Foi reformulada a 

estimativa de execução aquando da elaboração dos 

documentos previsionais para o ano de 2015 e 

consequentemente aquando da deliberação tomada pela 

Assembleia Municipal de 24/11/2014, mas mesmo assim 

a execução física, e consequentemente financeira, foi 

inferior ao previsto a 31.12.2014. Foi elaborada 

informação relativa a Suspensão de Trabalhos pelo 

serviço de fiscalização da empreitada.

              34.087,25 € 59.407,91 €         -  €                59.407,91 € 

              36.060,00 € 

AÇÃO DO 

PLANO

ANEXO I - SITUAÇÃO A - Plurianualidade aprovada na sessão da Assembleia Municipal de 24/11/2014 que se verificou insuficiente para o ano de 2015 

IDENTIFICAÇÃO 

DO PROCESSO
OBJETO DO CONTRATO

APÓS FECHO ORÇAMENTAL A 31/12/2014

JUSTIFICAÇÃO DA DIFERENÇA

 PLURIANUALIDADE 

APROVADA                                                   

AM 24/11/2014 

Os serviços prestados, faturados e pagos em 2014 foram 

inferiores aos estimados pelo serviço requisitante. Foi 

reformulada a estimativa de execução aquando da 

elaboração dos documentos previsionais para o ano de 

2015 e consequentemente aquando da deliberação 

tomada pela Assembleia Municipal de 24/11/2014, mas 

mesmo assim a execução física foi inferior ao previsto a 

31.12.2014
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Situação C – Compromissos por pagar a 31.12.2014 sem plurianualidade aprovada pela Assembleia 
Municipal para o ano de 2015 
 
Concluída a execução orçamental do ano de 2014 foram detetados casos de prestação de serviços, 

empreitadas de obras públicas e outros para os quais não foi solicitada autorização prévia para 

assunção de compromissos plurianuais para o ano de 2015 à Assembleia Municipal por se considerar, 

em alguns casos e atenta a informação existente nessa data, que os serviços iriam ser executados até 

31.12.2014 e por conseguinte o seu pagamento; noutros casos por os compromissos terem sido 

assumidos para 2015 nos últimos dias de 2014 e sem qualquer possibilidade de agendamento de uma 

sessão extraordinária da Assembleia Municipal, considerando que os casos em apreço se identificaram 

apenas nessa data ou que os valores e/ou processos em causa não teriam um peso significativo em 

compromissos para 2015. 

 

Para dar cumprimento ao exposto foi elaborado o quadro em Anexo III, do qual consta a lista dos 

processos para os quais não existia a 31.12.2014 autorização prévia para assunção de compromissos 

plurianuais para o ano de 2015 pela Assembleia Municipal. 

 

Cumpre referir que em alguns destes casos não existia dotação suficiente nas Dotações Iniciais de 

2015 para se efetuar o compromisso pelo que e para ser possível comprometer todas as despesas até 

ao final do mês de janeiro de 2015, foi necessário efetuar uma alteração orçamental, a qual foi 

aprovada através de despacho do Sr. Presidente, n.º 35/2015 de 29.01.2015, considerando que por 

deliberação camarária de 25 de outubro de 2013, foi deliberado delegar no Presidente da Câmara 

Municipal as competências da Câmara Municipal a que alude a alínea d) do n.º 1 do art.º 33.º, 

“Executar as opções do plano e orçamento, assim como aprovar as suas alterações” da Lei n.º 75/2013 

de 12 de setembro, a qual aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), atento o 

preceituado no n.º 1 do art.º 34.º do mesmo diploma legal. 

 

COMPROMISSOS 

POR FATURAR

 EXERCÍCIOS 

FUTUROS 
TOTAL

CD 3907
Transportes de alunos nas linhas urbanas da TUMG para o ano letivo 2014/2015, 

conforme despacho n.º 426-AP/DFTI/2014 de 16.09.2014
2014/A/66                  8.200,00 € -  €                      9.181,65 €      9.181,65 €    

                 8.200,00 € 59.407,91 €         9.181,65 €      68.589,56 € 

CD 3988

Renovação do contrato de comodato celebrado entre o Município da Marinha Grande e a 

Fábrica da Igreja Paroquial da Marinha Grande para a instalação da cantina escolar de 

Picassinos para o período de 12.12.2014 a 11.12.2015.

2014/A/69 6.000,00 €                70,00 €                 5.175,00 €      5.245,00 €    

                 6.000,00 € 70,00 €                 5.175,00 €      5.245,00 €    

 PLURIANUALIDADE 

APROVADA (*) 

APÓS FECHO ORÇAMENTAL A 31/12/2014

JUSTIFICAÇÃO DA DIFERENÇA

ANEXO II - SITUAÇÃO B -  Plurianualidade aprovada na sessão da Assembleia Municipal aquando da aprovação dos Documentos Previsionais de 2014 suficiente à data do compromisso mas com dotação 

orçamental insuficiente nos Documentos Previsionais de 2015 

IDENTIFICAÇÃO 

DO PROCESSO
OBJETO DO CONTRATO

AÇÃO DO 

PLANO

Os serviços prestados, faturados e pagos em 2014 foram 

inferiores aos estimados pelo serviço requisitante. Não 

foi reformulada a estimativa de execução aquando da 

elaboração dos documentos previsionais para o ano de 

2015 e consequentemente aquando da deliberação 

tomada pela Assembleia Municipal de 24/11/2014 por 

ser previsível, nessa data, que se conseguia atingir a 

execução proposta pelo serviço requisitante o que não 

se veio a verificar a 31.12.2014.

Aquando da elaboração dos Documentos Previsionais de 

2015 houve um lapso de escrita no valor da dotação 

incial de 2015. Em vez de 5.500 euros, foram 

considerados nos mapas auxiliares 500 euros, verba 

insuficiente face à estimativa de despesa  efetivamente 

necessária por conta deste contrato. 

(*) A plurianualidade aprovada  foi dada com a AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS propostas em REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/12/2013 e aprovada em SESSÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 30/12/2013.
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(…)” 
 
Considerando que os processos foram objeto de cabimento e compromisso em 2015 por conta das 
dotações dos Documentos Previsionais de 2015, e que possuem o devido enquadramento nos fundos 
disponíveis apurados. 
 
Considerando o exposto e os motivos invocados em cada caso, 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 em 
2015 atentos os processos identificados nos quadros em anexo I, II e III da informação n.º 21SAB/2015 
de 10/02/2015, 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, com efeitos a 31-12-2014. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

COMPROMISSOS 

POR FATURAR

 EXERCÍCIOS 

FUTUROS 
TOTAL

AD N.º 35/2014
AD N.º 35/2014 - ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA E VÃOS DA ESCOLA DO CASAL DO 

MALTA - EB1 E JARDIM DE INFÂNCIA
2014/I/40                              -   € 441,35 €               -  €                441,35 €       

AD n.º 40/2014
REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS ARRUAMENTOS NA 

PRAIA DA VIEIRA
2014/I/95                              -   € 4.407,93 €            -  €                4.407,93 €    

CP n.º 05/2010

REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA RELATIVA AO PERÍODO DE SET-OUT/2013 E FEV/2014 DA 

OBRA RELATIVA A "REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA FÁBRICA DA RESINAGEM DA Mª 

GRANDE"

2010/I/44                              -   € 4,48 €                    -  €                4,48 €            

CP n.º 05/2010

REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA DO CONTRATO ADICIONAL CELEBRADO EM 21/08/2013 DA 

OBRA DE "REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA FÁBRICA DA RESINAGEM DA MARINHA 

GRANDE"

2010/I/44                              -   € 13,38 €                 -  €                13,38 €         

CP n.º 05/2010

REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA DO CONTRATO ADICIONAL CELEBRADO EM 07/03/2013 DA 

OBRA DE "REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA FÁBRICA DA RESINAGEM DA MARINHA 

GRANDE"

2010/I/44                              -   € 76,67 €                 -  €                76,67 €         

CP n.º 06/2010
REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA DOS CONTRATOS ADICIONAIS DA OBRA DE 

"REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS - CASA DA CULTURA"
2009/I/54                              -   € 184,17 €               -  €                184,17 €       

CP n.º 09/2014 REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO 07/020203                              -   € 8.132,60 €            -  €                8.132,60 €    

Os autos de medição elaborados, faturados e pagos em 

2014 foram inferiores aos estimados aquando da 

adjudicação da empreitada. Não foi reformulada a 

estimativa de execução aquando da elaboração dos 

documentos previsionais para o ano de 2015  e 

consequentemente aquando da deliberação tomada pela 

Assembleia Municipal de 24/11/2014 por existir 

informação firme dos serviços que indicava que o 

processo seria totalmente executado em 2014. Tal não 

sucedeu, existindo compromissos por pagar a 

31.12.2014 que assumem o caráter de compromissos 

para exercícios futuros nessa data, considerando que 

todos os valore medidos foram pagos e que tem de ser 

conformada a autorização da plurianualidade pela 

Assembleia Municipal. Tem informação de justificação 

da DISU para a assunção de plurianualidade.

CP n.º 10/2014 PROJETO DE INTERVENÇÃO NA COSTA DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE 2014/I/106                              -   € 22.502,30 €         -  €                22.502,30 € 
Idem, mas com informação da fiscalização da 

empreitada de suspensão de trabalhos.

CP N.º 17/2014 IMPLEMENTAÇÃO DE PERCURSO PEDESTRE NA PRAIA DA VIEIRA 2011/I/44                              -   € 22.472,43 €         -  €                22.472,43 € 
Idem, mas com informação da fiscalização da 

empreitada de suspensão de trabalhos.

CD 3544
Fornecimento de gás natural canalizado para o Edificio da Antiga Fábrica da Resinagem e 

para a cantina da Várzea para o período de 11.12.2013 a 31.05.2014
2011/A/115                              -   € 2.823,45 €            -  €                2.823,45 €    

CD 3594 Contratação da prestação de serviços de comunicações móveis terrestres 2011/A/6                              -   € 200,00 €               -  €                200,00 €       

Diversos 

Processos
Franquias relativas a sinistros participados até 31/12/2014 2013/A/20                              -   € 6.374,00 €            6.374,00 €    

No mês de dezembro de 2014 foram participados 

diversos sinistros à corretora, dado origem a uma 

estimativa de compromissos a pagar em 2015 

considerando que os processos não foram concluídos 

até 31/12/2014.

CD 3965
Constituição de depósito a prazo no montante de 1.500.000 euros pelo período de 122 

dias à taxa de 1,25% (data valor 24.10.2014 e data de vencimento 23.02.2015)
0103/06020399                              -   € 898,44 €               690,10 €          1.588,54 €    

A retenção de IRC inerente à constituição de depósito a 

prazo apenas é efetuada pelo Banco na data de 

vencimento do mesmo, neste caso fevereiro/2015.

CD 4017
Constituição de depósito a prazo no montante de 3.000.000 euros pelo período de 60 dias 

à taxa de 1,00% (data valor 15.12.2014 e data de vencimento 12.02.2015)
0103/06020399                              -   € 354,17 €               895,83 €          1.250,00 €    

A retenção de IRC inerente à constituição de depósito a 

prazo apenas é efetuada pelo Banco na data de 

vencimento do mesmo, neste caso fevereiro/2015.

IDENTIFICAÇÃO 

DO PROCESSO
OBJETO DO CONTRATO

APÓS FECHO ORÇAMENTAL A 31/12/2014

JUSTIFICAÇÃO

Considerando que, de acordo com estimativa dos 

serviços, os autos de medição e as propostas de 

deliberação deveriam ter sido elaborados e faturados 

até 30-11-2014, de modo que IVA  autoliquidação da 

empreitada tivesse sido todo pago ainda em 2014. Como 

tal não sucedeu os autos e faturas apenas foram 

emitidos em dezembro, pelo que o IVA apenas será 

entregue ao Estado em fevereiro/2015.

Os serviços prestados, faturados e pagos em 2014 foram 

inferiores aos estimados pelo serviço requisitante. Não 

foi reformulada a estimativa de execução aquando da 

elaboração dos documentos previsionais para o ano de 

2015 e consequentemente aquando da deliberação 

tomada pela Assembleia Municipal de 24/11/2014 por 

ser previsível, nessa data, que se conseguia atingir a 

execução proposta pelo serviço requisitante o que não 

se veio a verificar a 31.12.2014 nomeadamente por 

divergências de faturação devidamente reportadas aos 

fornecedores

AÇÃO DO 

PLANO

 PLURIANUALIDADE 

APROVADA                                                   

AM 24/11/2014 

ANEXO III - SITUAÇÃO C - Compromissos por pagar a 31.12.2014 sem plurianualidade aprovada pela Assembleia Municipal para o ano de 2015
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O Presidente da Mesa apresentou o ponto 2, pelas 21.47h e como não houve lugar a qualquer 

intervenção, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto dois, PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. _________ 

PONTO 3 - APROVAÇÃO DO PROJETO DE ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO DO ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO, de acordo com o disposto no artigo 25.º, n.º 1, alínea g) do RJAL. 
 
“Presente certidão de teor nº 4/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 19 de 

fevereiro de 2015: 

Presente proposta de alteração ao Regulamento do Orçamento Participativo. A Câmara Municipal 

delibera, no uso do poder regulamentar conferido pelo artigo 241.º da Constituição da República 

Portuguesa às Autarquias Locais e nos termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, submeter à Assembleia 

Municipal, as seguintes alterações ao “Regulamento do Orçamento Participativo de 2014”, para efeitos 

de aprovação, nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º da mesma Lei: 

 

REGULAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

Alterações 

NOTA JUSTIFICATIVA 

O Regulamento Participativo de 2014 foi criado para estabelecer o quadro normativo de um 

instrumento de participação cívica que o Município da Marinha Grande pôs à disposição de todos 

aqueles que partilham o seu território. 

Volvido o primeiro ano desta experiência cabe, agora, proceder a ajustamentos que se coadunem com 

a aprendizagem que se retirou da sua implementação. 

Pretende-se, com estas alterações, que o Regulamento do Orçamento Participativo discipline todas as 

futuras edições, e não apenas a que vier a ocorrer em cada ano, pelo que deixará de estar associado, 

na sua designação, o período a que respeita. 

Por esse motivo deixará, igualmente, de constar o montante da verba a afetar fazendo-se, apenas, a 

remissão para o orçamento municipal de cada ano. 

Para além do afinamento que algumas normas sofreram consagra-se, na perspetiva de uma maior 

aproximação dos cidadãos a este processo, a possibilidade de a votação poder efetuar-se nas Juntas 

de Freguesia de Vieira de Leiria e da Moita e institui-se a divulgação dos resultados da votação das 

propostas em assembleia participativa, convocada para o efeito, por se entender que este é o meio 

que permite um maior contacto entre participantes e poder público. 

Finalmente, e com vista a fomentar uma participação ativa, todas as propostas apresentadas, nas 

mesas das assembleias participativas, serão aceites, deixando de existir a limitação de duas propostas 

por mesa, sem prejuízo de cada participante poder, apenas, submeter à apreciação da Comissão 

Técnica um único projeto. 
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Assim, no uso do poder regulamentar conferido pelo artigo 241.º da Constituição da República 

Portuguesa às Autarquias Locais, a Câmara Municipal, em sua reunião de 19 de fevereiro de 2015, 

deliberou, nos termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro que 

estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, submeter à Assembleia Municipal, para efeitos de 

aprovação, nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º da mesma Lei, as alterações aos artigos 

1.º,4.º,5.º,7.º,8.º,10.º,11.º,13.º,15.º,16.º,17.º,18.º,19.º,20.º e 21.º do “Regulamento do Orçamento 

Participativo de 2014”, que passam a ter a seguinte redação: 

 

“Artigo 1.º 

[…] 

O presente regulamento define as normas de participação e intervenção no Orçamento Participativo do 

Município da Marinha Grande. 

 

Artigo 4.º 

[…] 

O valor global das propostas a executar no âmbito do Orçamento Participativo é aquele, que em cada 

ano, for definido no orçamento municipal. 

 

Artigo 5.º 

[…] 

 […] 

        a)[…]; 

        b)[…]; 

        c)[…]; 

        d)[…]; 

        e) […]; 

        f) Cultura, juventude, desporto e ação social. 

Artigo 7.º 

[…] 

1- […]. 

2- […]: 

a) Fase de conceção – até 15 de abril;  

b) Fase de operacionalização – de 16 de abril a 30 de junho; 

c) Fase de análise técnica das propostas – 01 a 31 de julho; 

d) Fase de reclamação – 03 a 14 de agosto;   

e) Fase de votação – 01 de setembro a 10 de outubro; 

f) Fase de publicitação dos resultados – a partir de 15 de outubro. 
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g) [revogado]. 

 

3- A fase de execução e monitorização corresponde ao segundo ano do ciclo e inicia-se com a 

implementação dos projetos aprovados. 

4- O prazo que comece ou termine ao fim de semana ou em dia feriado transfere-se para o primeiro 

dia útil. 

 

Artigo 8.º 

[…] 

 […]. 

a) […]; 

b) […]; 

c) [Revogado] 

2 – A divulgação e promoção pública do processo é feita no sítio da Internet do Município e 

microsítio do Orçamento Participativo, página de facebook, outdoors, mupis, agenda cultural, 

newsletter e noutros meios considerados adequados. 

 

Artigo 10.º 

[…] 

1-[…]. 

2-[…]. 

3-As propostas devem:  

a) Identificar, através de planta ou outro documento, o local de implementação do projeto; 

b) Ser claras e concretas; 

c) Incidir sobre o domínio público ou privado do Município; 

d) Respeitar o valor máximo afeto ao Orçamento Participativo de cada ano; 

e) Ser tecnicamente exequíveis; 

4-As propostas não podem colidir com projetos ou planos municipais, nem ultrapassar os 3 meses de 

execução. 

5-É motivo de exclusão das propostas o incumprimento de qualquer dos critérios previstos nos 

anteriores números 3 e 4. 

6-[Anterior n.º 4]. 

 

Artigo 11.º 

[…] 

Findo o período de análise das propostas é elaborada e divulgada a lista provisória das propostas 

admitidas e excluídas, para, se for o caso, serem apresentadas reclamações. 
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Artigo 13.º 

[…] 

1-O resultado da votação é divulgado na assembleia participativa convocada para o efeito. 

2-O resultado da votação é, ainda, publicitado no sítio da Internet do Orçamento Participativo e 

noutros meios considerados adequados, no dia útil seguinte ao da assembleia participativa prevista no 

número anterior. 

 

Artigo 15.º 

[…] 

1-[…]. 

2-[…]. 

3-As propostas devem ser apresentadas em formulário próprio disponibilizado para o efeito. 

4-[Anterior n.º 3]. 

Artigo 16.º 

[…] 

1-As propostas são apresentadas eletronicamente no sítio da Internet do Orçamento Participativo, 

presencialmente no Balcão das Relações Públicas do edifício dos Paços do Concelho ou nas 

assembleias participativas convocadas para o efeito. 

2-A votação efetua-se eletronicamente, diretamente pelo participante ou de forma mediada no Balcão 

das Relações Públicas do edifício dos Paços do Concelho; 

3-Nas Juntas de Freguesia de Vieira de Leiria e da Moita a votação efetua-se através de boletim de 

voto depositado em urna.  

4-O acesso mediado é efetuado por trabalhador da Câmara Municipal ou das Juntas de Freguesias 

referidas no número anterior, que procedem à identificação do participante e o auxiliam na votação.  

5-A votação é sempre antecedida do respetivo registo. 

6-O registo previsto na alínea anterior só pode efetuar-se até às 24horas do dia imediatamente 

anterior ao do término da fase de votação. 

 

Artigo 17.º 

[…] 

1-[…].  

2-[…]. 

3-[…]. 

4-[…]. 

5- Cada mesa pode apresentar tantas propostas quanto o número de participantes.  

6-[…]. 
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7-[…]. 

8- As assembleias participativas destinam-se, ainda, a publicitar os resultados da votação, sendo 

convocadas para o efeito. 

 

Artigo 18.º 

[…] 

1-As assembleias participativas decorrem no Auditório do “Edifício da Resinagem”, sito na Praça 

Guilherme Stephens, da freguesia da Marinha Grande, nas sedes das Juntas de Freguesia de Vieira de 

Leiria e da Moita ou noutros locais considerados adequados. 

2-[revogado]  

 

Artigo 19.º  

[…] 

1- As propostas não podem exceder o montante estipulado no orçamento municipal. 

2-[revogado]. 

3-[…].  

4-[…]. 

Artigo 20.º 

[…] 

1-São aprovadas as propostas mais votadas que no seu conjunto perfaçam o montante previsto em 

orçamento municipal. 

2-A proposta ou propostas vencedoras são convertidas em projetos pelos serviços municipais, com 

indicação do respetivo orçamento e do prazo previsto para a sua execução e implementadas no ano 

seguinte ao da sua votação. 

 

Artigo 21.º  

[…] 

 [revogado].” 

 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 6 votos a favor e 1 voto contra do Sr. Vereador Aurélio 

Ferreira, que proferiu uma declaração de voto. Houve mais uma declaração de voto do Vereador Paulo 

Vicente, que foi subscrita pelo Presidente da Câmara.” 

 
O Presidente da Mesa apresentou o ponto 3 e colocou-o à discussão, cerca das 21.49h. Deu a 

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

mesmo. ________________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado José Luís (CDU), que referiu tratarem-se de alterações ”tímidas” 

numa iniciativa que, não criou a dinâmica necessária e desejável na população e esta questão 
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é primordial resolver-se para que, efetivamente a população participe. Apelou ao debate tão 

alargado quanto possível para que o OP se trata de um verdadeiro instrumento de 

planeamento. Lamentou que não tivesse chegado à assembleia um relatório de avaliação desta 

primeira edição. __________________________________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Manuela Miranda (MPM), que congratulou a Câmara por ter 

aceite algumas das propostas do MPM nas alterações ao OP, no entanto, referiu que não 

permite candidaturas de projetos na área social, não regula expressamente a votação 

electrónica e não menciona a verba destinada ao mesmo. ___________________________ 

Tomou a palavra o deputado Augusto Lopes (PS), que felicitou a Câmara pela iniciativa 

pioneira no Concelho e por este regulamento do OP ter merecido o contributo de todos, o 

que considera ser uma atitude democrática. Lamentou que o MPM tivesse votado contra 

apenas por não terem sido consideradas todas as suas sugestões de alteração ao 

regulamento. Sugeriu que seja enviado à assembleia o relatório de execução do OP._______ 

Usou da palavra o deputado João Pereira (PSD), que disse ser louvável que a Câmara venha 

alterar um regulamento que, sendo o primeiro estava longe ser perfeito, e que continue a 

mostrar-se disponível para o ir sempre aperfeiçoando. Disse ser muito importante encontrar a 

melhor forma de mobilizar a população para a participação no OP.  ___________________ 

Tomou a palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que disse ser importante continuar a 

implementar esta ação de democracia participativa. Disse que foram acatadas sugestões do 

+C nas alterações ao regulamento, nomeadamente a realização de assembleias participativas 

nas juntas de freguesia, bem como a votação das propostas e a inclusão da área do desporto 

nas áreas já definidas no regulamento. Lamentou não terem sido considerados, programas de 

atividades de interesse público e a permissão de votar aos eleitos de órgãos autárquicos. 

Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que disse que a sua bancada não 

considera o OP um instrumento fundamental da democracia, o que é fundamental é os eleitos 

estarem diariamente atentos aos anseios da população. Esclareceu o MPM que o artigo 5º 

prevê candidaturas na área social. ____________________________________________ 

Interveio o Presidente da Câmara que explicou que o relatório do primeiro OP está feito e 

fará chegar o mesmo aos deputados. Disse que a campanha de divulgação feita pela Câmara 

foi muito boa e bastante ampla, mas a participação efetivamente ficou aquém das expetativas, 

com cerca de 494 votantes. Pensa que a concretização das obras que venceram este OP, a 

população irá estar mais interessada e motivada para a próxima edição. ________________ 

Tomou a palavra, o Vereador Paulo Vicente (PS), que sublinhou que se trata de uma iniciativa 

que pretende dar voz aos cidadãos, esse foi o princípio que esteve na génese do OP, a ideia 

de incluir todos os eleitos na votação do OP, parece-lhe que desvirtua por completo esse 

princípio. Informou ainda que a Câmara já apoia os programas das atividades das 

coletividades no âmbito do regulamento próprio. _________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Frederico Barosa (PS), que felicitou a Câmara pela iniciativa e 

disse que o objetivo principal é incentivar a participação cívica e envolver cada vez mais a 
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população nas questões da vida pública. Sugeriu que se trabalhe mais a camada jovem, 

principalmente a comunidade escolar, cativando-a para estas questões de cidadania através 

da criação de um OP jovem, com um orçamento mais baixo e onde as escolas fossem os 

locais de votação. ________________________________________________________ 

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

três, APROVAÇÃO DO PROJETO DE ALTERAÇÕES AO “REGULAMENTO DO ORÇAMENTO 

PARTICIPATIVO, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por maioria com vinte e um 

(21) votos a favor e três (3) votos contra (MPM). _________________________________ 

A deputada Manuela Miranda (MPM), proferiu a seguinte declaração de voto: “ É num contexto 

de lógica participativa que, em tese, surge o OP. Pretende envolver os cidadãos numa participação 
ativa devia ser uma prática recorrente dos responsáveis políticos. Para o primeiro regulamento do OP, 
o MPM apresentou várias propostas, fundamentando-se em experiências de outros OP’s, uma vez que 
não tínhamos qualquer experiência nesse sentido. A maioria desses contributos não foram aceites. 
Para este projeto de alterações que agora se apresenta, foram consideradas algumas propostas, não 
incluindo no entanto duas que consideramos fundamentais, a primeira prende-se com o facto de o 
regulamento não contemplar projetos de natureza social e cultural, essenciais para reduzir 
desigualdades e fomentar o desenvolvimento cultural, o bem-estar e a qualidade de vidas dos nossos 
munícipes e também o facto deste novo regulamento não explicitar o controlo da votação electrónica, 
permitindo votar quem não tem aptidão para o fazer, o que à semelhança de 2014, pode suscitar falta 
de transparência. Deste modo, apesar de concordarmos com o OP que devia permitir uma maior 
aproximação dos cidadãos às questões públicas, tornar-se transparente quanto à metodologia e 
avaliação das votações, não podemos concordar com esta limitação de alteração, pelo que votamos 
contra o projeto de alterações ao regulamento do OP.” 

PONTO 4 - APROVAÇÃO DA 1.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL 

DA MARINHA GRANDE PARA 2015, de acordo com o disposto no artigo 25.º, n.º 1, alínea o) 

do RJAL. 

 
“ Presente certidão de teor nº 5/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 19 de 
fevereiro de 2015: 
O mapa de pessoal, enquanto ferramenta de gestão dos recursos humanos, é um instrumento que 
contém a indicação do número de postos de trabalho de que o órgão ou serviço carece para 
desenvolvimento das respetivas atividades. 
 
De acordo com o artigo 29.º, n.º 2, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, os postos de trabalho são caraterizados em função: 
 
a) Da atribuição, competência ou atividade que o seu ocupante se destina a cumprir ou a executar; 
b) Do cargo ou da carreira e categoria que lhes correspondam; 
c) Dentro de cada carreira e, ou, categoria, quando imprescindível, das área de formação académica 
ou profissional de que o seu ocupante deva ser titular; 
d) Do perfil de competências transversais da respetiva carreira ou categoria complementado com as 
competências associadas à especificidade do posto de trabalho. 
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Nos termos do artigo 3.º, n.º 2 alínea a) do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua 
redação atual, nos municípios os mapas de pessoal são aprovados, mantidos ou alterados pela 
Assembleia Municipal. 
 
Aquando da apresentação da proposta de mapa de pessoal para o corrente ano, aprovado em sessão 
ordinária da Assembleia Municipal de 24 de novembro de 2014, e considerando que o cargo de Chefe 
da Divisão de Cidadania e Desenvolvimento estava provido em regime de comissão de serviço, pelo 
técnico superior desta Câmara Municipal, Dr. Pedro Nuno Jerónimo Gonçalves, licenciado em gestão 
de empresas, foi considerada essa habilitação literária como exigência daquele posto de trabalho. 
 
Todavia, por despacho devidamente sustentado, nos termos do artigo 35.º, n.º 2 alínea a), do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e ao abrigo do 
artigo 25.º, n.º 1 alínea e), subalínea iii) da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação que lhe foi 
dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, aplicável por remissão do artigo 18.º da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, na sua redação atual, foi feita cessar a comissão de serviço do referido dirigente. 
Com a vacatura do lugar e face à importância que a unidade orgânica em causa assume na 
prossecução de algumas atribuições do município, as funções inerentes ao cargo passaram a ser 
asseguradas, por outro técnico superior, a Dr.ª Catarina Sofia de Sousa Carvalho, em regime de 
substituição. 
 
O regime de substituição é uma situação temporária que visa permitir o exercício de funções 
dirigentes em caso de ausência do titular do cargo ou vacatura do lugar, estando apenas sujeito à 
observação dos requisitos legais constantes do Estatuto dos Dirigentes, pelo que o seu titular não terá 
forçosamente de deter a formação académica constante do mapa de pessoal. No entanto, em sede de 
processo de seleção destinado ao preenchimento do lugar em regime de comissão de serviço, é 
requisito de recrutamento a habilitação literária previamente definida no instrumento de gestão e 
devidamente publicitada em sede de procedimento. 
Neste sentido, e considerando a necessidade de desencadear todos os meios necessários à abertura 
do competente processo de seleção, urge alterar a formação académica atualmente prevista no mapa 
de pessoal, por forma a dar à técnica nomeada em regime de substituição, a possibilidade de se 
candidatar ao lugar. 
 
Considerando ainda, que para além dessa licenciatura (conservação e restauro), importa prever, face 
às diferentes áreas de atividade da divisão, formação mais abrangente e que vem sendo utilizada no 
âmbito dos demais processos de seleção para cargos dirigentes – gestão e administração pública. 
 
A Câmara Municipal delibera, ao abrigo do artigo 29.º, n.º 4 da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o artigo 3.º do 
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro e os artigos 33.º, n.º 1 alínea ccc) e 25.º, n.º 1 alínea o), 
do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
submeter à Assembleia Municipal a 1.ª alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal da Marinha 
Grande para 2015, em anexo. 
 
Esta deliberação foi aprovada por maioria, com 6 votos a favor e 1 voto contra do Sr. Vereador 
Aurélio Ferreira, que proferiu uma declaração de voto, bem como o Vereador Paulo Vicente, o 
Vereador Vítor Pereira e o Presidente da Câmara. “ 
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O Presidente da Mesa apresentou o ponto 4 e colocou-o à discussão, cerca das 22.18h. Deu a 

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

mesmo. ________________________________________________________________ 

Tomou a palavra o Presidente da Câmara que informou tratar-se de uma alteração necessária, 

uma vez que o mapa de pessoal precisou de se adequar à nomeação da nova chefia que 

decorreu da exoneração do chefe de divisão da DCD – Divisão de cidadania e 

desenvolvimento. _________________________________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Manuela Miranda (MPM), que questionou quais são as 

competências da divisão da DCD, e que sendo esta uma divisão tão abrangente, porque se 

afunila a apenas uma área específica, o recrutamento da chefia, quando estão em causa 

diversas áreas de atuação e qual foi o critério que subsistiu às habilitações académicas 

definidas.  ______________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Joaquim João Pereira (PSD), que questionou se a alteração ao 

mapa de pessoal visa enquadrar alguém no gabinete do Presidente e qual o vencimento que 

vai auferir a pessoa para o lugar em causa. _____________________________________ 

Respondeu o Presidente da Câmara que disse que não foi admitida ninguém de fora, a pessoa 

nomeada em regime de substituição já pertencia à Câmara, foi-lhe proposta pelos vereadores 

da CDU e vai auferir o mesmo que o chefe de divisão exonerado. _____________________ 

Usou da palavra o deputado João Brito (+C) que questionou se o lugar ainda vai a concurso 

ou se já foi atribuído.  _____________________________________________________ 

Interveio o Vereador Vítor Pereira que esclareceu que os serviços da DCD não podem estar 

sem chefia, há necessidade de ocupar o lugar provisoriamente até que se desencadeiem todos 

os procedimentos administrativos que decorrem da abertura de um concurso. Entendeu-se 

então que a pessoa em causa, sendo da “prata da casa”, tem as competências e aptidões 

necessárias para ocupar agora essas funções em regime de substituição. _______________ 

Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que questionou qual a área de formação 

que o MPM desejaria para este lugar de chefia de divisão. __________________________ 

Tomou a palavra a deputada Manuela Miranda (MPM), que frisou que tratando-se de uma 

chefia que abrange diversas áreas, no seu entendimento, o concurso deveria também prever 

licenciaturas em diferentes áreas. _____________________________________________ 

Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que disse que esta discussão não faz 

nenhum sentido, e extravasa a ordem do dia, pois não se trata de uma competência da 

Assembleia, mas sim da Câmara. _____________________________________________ 

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

quatro APROVAÇÃO DA 1.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DA 

MARINHA GRANDE PARA 2015, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por maioria, 

com dezassete (17) votos a favor e sete (7) votos contra (MPM, +C e PSD). _____________ 
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A deputada Manuela Miranda (MPM), proferiu a seguinte declaração de voto: “ Consideramos 

mais ajustado para esta área tão abrangente, como a educação, o turismo, o desporto, a intervenção 
social, a cultura, a juventude e o associativismo, uma licenciatura na área das ciências sociais e 
humanas, com formação em ciências da educação, política social, sociologia, psicologia, serviço social, 
antropologia, desporto, muito mais enquadráveis neste âmbito, permitindo concorrer pessoas com um 
perfil académico/profissional menos afunilado e mais ajustado a esta vasta área. Por estes motivos, 
votamos contra esta proposta de alteração ao mapa de pessoal da Câmara Municipal da Marinha 
Grande para 2015.” ______________________________________________________________ 

A deputada Elvira Ferreira (+C), proferiu a seguinte declaração de voto: “Não estando em causa 

a competência da Dr.ª Catarina Carvalho que fez um excelente trabalho como diretora do museu do 
vidro. Para nós, está em causa o princípio adotado por este Executivo – criar critérios à medida de 
determinados candidatos. 

- No anterior concurso, consideraram que um dos requisitos para desempenhar a função seria uma 
pessoa com formação em gestão. 

- Agora, esse requisito já não serve. Ficou obsoleto em pouco mais de um ano e exige-se outros, um 
dos quais com uma formação completamente oposta.  

Estes processos levam-nos a questionário se esta Câmara é uma Câmara que exerce a meritocracia ou 
uma Câmara de fatos feitos à medida, com o risco de se transformar o acesso aos lugares num vício 
perigoso. Consideramos que as áreas de formação devem ser suficientemente alargadas para se 
escolher a pessoa mais adequada ao exercício da função em causa, sob pena de se transformar os 
concursos públicos numa falácia. Por este motivo, votámos contra!” _________________________ 

PONTO 5 - APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

RELATIVOS AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014, de acordo com o disposto no artigo 25.º, nº 2, 

alínea l) do RJAL. 

“ Presente certidão de teor nº 7/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 19 de 

fevereiro de 2015: 

Presentes os Documentos de Prestação de Contas relativos ao primeiro semestre do ano de 2014, 

constituídos por: 

 

- Balanço 

- Demonstração de Resultados 

- Mapas de Execução Orçamental 

- Relatório de Gestão 

- Relatório de Auditoria Semestral 

 

os quais se encontram integralmente elaborados, estão presentes nesta reunião camarária e 

encontram-se devidamente arquivados na Área de Contabilidade, estando disponíveis para consulta, 

quando para tal for solicitado. 
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A Câmara Municipal, após análise dos documentos indicados, e no cumprimento da alínea i), do n.º 1, 

do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, delibera aprovar os Documentos de Prestação de 

Contas do primeiro semestre do ano de 2014 e submetê-los à apreciação da Assembleia Municipal, nos 

termos da alínea l), do n.º 2, do artigo 25º, do mesmo diploma. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 5 e colocou-o à discussão, cerca das 22.40h. Deu a 

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

mesmo. ________________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que chamou a atenção para as taxas de 

execução serem baixas e o prazo médio para pagamentos estar a aumentar. Questionou sobre 

o valor que falta receber dos fundos de apoio e as diferentes verbas transferidas para as 

juntas de freguesia. Pediu ainda explicações sobre o aumento das outras receitas e da receita 

corrente. _______________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Joaquim João Pereira (PSD), que questionou a razão da 

discrepância de uma receita cuja verba reporta a 2013 e que só agora é que foi celebrada a 

escritura. Verificou ainda que na receita de água, saneamento e resíduos se registou uma 

diferença de cerca de 140 mil euros e que a mesma não foi consignada e o relatório do ROC 

refere que existem diligências a decorrer de caráter sigiloso e a coberto de segredo de 

justiça, pelo que quis saber do que se tratava. __________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que disse que de uma forma global o 

relatório às contas, é positivo. Questionou em relação ao mencionado pelo deputado Joaquim 

João Pereira, sobre as medidas que foram tomadas no sistema para evitar situações 

semelhantes no futuro._____________________________________________________ 

Explicou o Presidente da Câmara que continua na linha da frente em termos médios nos 

pagamentos aos fornecedores. Disse que apesar de ter sido o último ano do quadro 

comunitário, ainda conseguiram aprovação de 4 das 5 candidaturas que apresentaram. Ainda 

temos os 5% para receber, respeitantes às obras comparticipadas, mas que só recebemos 

quando concluídas.  _______________________________________________________ 

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

cinco, APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

RELATIVOS AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014, tendo a Assembleia deliberado aprovar o 

mesmo por unanimidade. ___________________________________________________ 

PONTO 6 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS, 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 – INFORMAÇÃO DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS PELA CÂMARA 
MUNICIPAL, AO ABRIGO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA, NO PERÍODO DE 1 NOVEMBRO A 31 DE 
DEZEMBRO DE 2014 E COMPROMISSOS INERENTES À ATRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS.  
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“Presente certidão de teor nº 9/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 19 de 

fevereiro de 2015: 

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: 

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 
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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. 

 

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. 

 

Considerando ainda que, na sessão ordinária de 24-11-2014, a Assembleia Municipal da Marinha Grande 

deliberou, por unanimidade, a ratificação de todos os processos de despesa assumidos no ano 

económico relativos à atribuição de benefícios públicos assentes na aplicação de regulamentos 

municipais e que se repercutem no ano subsequente. 

 

Assim, apresenta-se informação n.º CS/02/2015 de 12-02-2015 referente aos compromissos plurianuais 

assumidos pela Câmara Municipal da Marinha Grande no período de 1 de novembro a 31 de dezembro 

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

compromissos plurianuais relativos à atribuição de benefícios públicos, assumidos pela Câmara 

Municipal da Marinha Grande no ano de 2014 com repercussões em 2015, nos termos da deliberação 

de 24-11-2014 da Assembleia Municipal da Marinha Grande. 

 

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 novembro a 

31 de dezembro de 2014 e os compromissos plurianuais relativos à atribuição de benefícios públicos, 
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assumidos pela Câmara Municipal da Marinha Grande no ano de 2014 com repercussões em 2015, 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 nas sessões de 28-02-2014 e de 24-11-2014 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 6, pelas 22.53h e como não houve lugar a qualquer 

intervenção, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto seis, APRECIAÇÃO DA 

INFORMAÇÃO DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL, 
AO ABRIGO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA, NO PERÍODO DE 1 NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 

COMPROMISSOS INERENTES À ATRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS, tendo a Assembleia deliberado 

aprovar o mesmo por unanimidade. ___________________________________________ 

PONTO 7 - RETIFICAÇÃO DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE 

COMPROMISSOS PLURIANUAIS - 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 , 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. 

“ Presente certidão de teor nº 10/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 19 de 
fevereiro de 2015: 
 
Em reunião de Câmara Municipal de 14 de novembro de 2014, foi deliberado, “(…) 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.(…)” 
 
A proposta foi presente na sessão da Assembleia Municipal de 24.11.2014, tendo sido autorizada a 
assunção de compromissos plurianuais “(…) nos termos da alínea c) do nº1 do art.º 6.º da Lei nº 
8/2012 de 21 de fevereiro, apreciou e autorizou 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 entanto, e por lapso de escrita, foi referido que a aquisição de jornais para a Biblioteca Municipal 
seria para o período de dezembro de 2014 a novembro de 2015, quando o que se pretendia era o 
período de dezembro de 2014 a setembro de 2015, tanto mais que a aferição do cabimento prévio e da 
plurianualidade que constam do processo referem expressamente como data limite setembro de 2015. 
 
Face ao exposto a Câmara Municipal delibera, nos termos do preceituado no artigo 148.º do Código 
do Procedimento Administrativo propor à Assembleia Municipal a retificação da deliberação tomada na 
sua sessão de 24.11.2014 relativa à “AQUISIÇÃO DE JORNAIS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA O 
PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014 A NOVEMBRO DE 2015 - Pedido de autorização prévia da Assembleia 
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Municipal para a assunção de compromissos plurianuais nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 
do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro – Processos incluídos na ação 2014/A/183 do Plano 
de Atividades Municipais de 2014”, nos seguintes termos: 
 
Onde se lê: 
 
“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 “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.” 
 
Deve ler-se: 
 
“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 “AQUISIÇÃO DE JORNAIS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA 
O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014 A SETEMBRO 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.” 
 
O Presidente da Mesa apresentou o ponto 7, pelas 22.54h e como não houve lugar a qualquer 

intervenção, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto sete, RETIFICAÇÃO DO PEDIDO 

DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - 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, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. ________________ 
 
PONTO 8 - DESIGNAÇÃO DO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DO CONCELHO NO XXII 

CONGRESSO DA ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses -TRÓIA, dias 27 e 

28 de março de 2015, nos termos do art.º 6º dos estatutos da ANMP. 

 
Presente Circular nº CIR_131/2014 da ANMP, datada de 18.12.2014, a informar da realização do próximo 
Congresso Nacional. 
 
A Assembleia Municipal da Marinha Grande delibera proceder à designação do Presidente da Junta de 
Freguesia, representante das Juntas de Freguesia do nosso Concelho, no XXII Congresso da ANMP a 
ter lugar no Centro de Conferências do Tróia Design Hotel, em Tróia, nos próximos dias 27 e 28 de 
março.  
 
O Presidente da Mesa apresentou o ponto 8, cerca das 22.57h e lembrou toda a Assembleia 

que o procedimento habitual, desde sempre, nesta representação das juntas de freguesia no 

congresso da ANMP, é feito em regime de rotatividade entre os três presidentes e com o seu 
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acordo, cabendo este ano à junta de freguesia de Marinha Grande assegurar a presença do 

seu Presidente. __________________________________________________________ 

 
Assim com a unanimidade de toda a Assembleia, a representação das juntas de freguesia no 

XXII Congresso da ANMP, cabe este ano à Junta de Freguesia de Marinha Grande na pessoa 

da sua Presidente: Isabel Maria Gonçalves Rodrigues Pereira de Freitas. ________________ 

 

PONTO 9 - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO ANO DE 2014 DA 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE – 

C.P.C.J., nos termos do nº 2, do art.º 32º da lei nº 147/99 de 1 de setembro, com as 

alterações impostas pela lei nº 31/2003 de 22 de Agosto conjugado com a alínea k) do nº 2 

do artigo 25º do RJAL.  
 

 “ Presente email datado de 30 de janeiro de 2015 enviado pela presidente da comissão de proteção de 

crianças e jovens do Concelho da Marinha Grande, Dra Cidália Ferreira onde consta em anexo o 

Relatório anual de atividades respeitante ao ano de 2014, no cumprimento do disposto na alínea h) do 

artº 18º e do nº 2 do art.º 32º da Lei 147/99 na redação atual, e que constitui o ponto nº 9 da ordem 

do dia da sessão ordinária de 27 de fevereiro de 2015, da Assembleia Municipal da Marinha Grande. “ 

 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 9 e colocou-o à discussão, cerca das 23.00h. Deu a 

palavra ao Vereador Vítor Pereira, para prestar os esclarecimentos sobre o mesmo. _______ 

Tomou a palavra o Vereador Vítor Pereira que saudou o trabalho da CPCJ, dos seus técnicos 

e de todos os voluntários. Disse que a Câmara tem apoiado dentro do que lhe é possível e 

estará sempre disponível para dar todo o carinho e proteção às nossas crianças e jovens em 

risco, mas gostaria que houvesse mais apoios do Estado e a outros níveis. ______________ 

Tomou a palavra a deputada Susana Domingues (CDU), que disse partilhar da saudação feita 

pelo Vereador Vítor Pereira aos técnicos da CPCJ que na sua grande maioria trabalham em 

regime de voluntariado. Ainda há muito por fazer, as comissões não dispõem de recursos 

próprios, os parcos recursos que têm são cedidos pelos Municípios e esta situação tem 

repercussões negativas, quando há situações delicadas e gravosas para resolver. _________   

Referiu que há muita falta de instituições para acolher as crianças, quer seja temporariamente 

ou em definitivo, o que obriga a um distanciamento geográfico muito grande, em relação à 

área da Comissão e dos progenitores das crianças e jovens que precisam de ser 

institucionalizadas. A maioria das famílias destas crianças e jovens têm graves problemas 

financeiros, logo têm muitas dificuldades em fazer visitas e acompanhar de perto os seus 

filhos. 

Disse ser urgente mudar o rumo desta situação e apelou ao município que também intervenha 

junto do Estado, para que as Comissões tenham recursos para ajudar efetivamente os 

agregados familiares. Chamou a atenção e elogiou o trabalho extraordinário que tem sido 

feito pelos parceiros sociais da nossa Comissão. __________________________________ 
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Usou da palavra o deputado Joaquim João Pereira (PSD), que disse que a CPCJ tem um papel 

muito importante no nosso concelho e merecia mais apoios. Referiu que a sociedade civil 

deve estar atenta ao que se passa à sua volta e denunciar às entidades competentes quando 

observe suspeições de maus tratos e negligência com crianças e jovens. Disse ainda que o 

centro infantil arco-íris chegou a ser pensado como uma resposta para institucionalizar 

crianças, quando Estado quis entregá-lo ao município, mas depois o assunto acabou por 

morrer. Sugeriu que a Câmara continue a pressionar o Estado no sentido de procurar 

soluções, pois é completamente irracional, desenraizar as crianças das famílias. __________ 

Usou da palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que disse corroborar a intervenção feita pela 

deputada Susana Domingues. ________________________________________________ 

Usou da palavra a deputada Manuela Miranda (MPM), que disse que o relatório reflete o 

intenso trabalho e o serviço cívico que tem vindo a ser feito às crianças e jovens do 

Concelho. O formulário-tipo deste relatório peca pelo excesso de informação em termos 

numéricos e não expressa claramente a qualidade de todos os serviços prestados. Disse ainda 

haver muito trabalho a fazer e todos não serão demais para ajudar. ___________________ 

Tomou a palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que disse que nunca é demais elogiar 

e apoiar o trabalho de todos os que fazem parte da Comissão. Alertou que as CPCJ’s têm 

cada vez mais crianças e jovens para acompanhar e cada vez menos recursos. Como forma 

de gratidão a todas as pessoas que prestam serviço na CPCJ da Marinha Grande, apresentou 

o seguinte um voto de louvor: _______________________________________________ 

“ A Assembleia Municipal da Marinha Grande, perante a apresentação do relatório da Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens do Concelho da Marinha Grande, ciente do trabalho inquebrantável dos 
técnicos que nela intervêm dia a dia e, sobretudo de todos aqueles cidadãos voluntários que a ela 
prestam apoio, ajudando as crianças mais vulneráveis e negligenciadas no seio familiar, presta o seu 
mais penhorado louvor à sua ação e associa-se num reconhecimento público de tão prestimosa atitude 
cívica e humana.” 

Usou da palavra, o deputado Filipe Andrade (CDU), que disse que a CDU também se associa 

ao voto de louvor e concorda inteiramente com a caracterização feita da situação das 

Comissões, da gravidade do problema e da urgente necessidade de atuar. A situação socio 

económica do país veio agravar esta questão das Comissões, e é consequência das políticas 

seguidas no País ao longo dos últimos anos: aumento da exploração, diminuição dos salários, 

ataque à educação, aumento do horário de trabalho, aumento do desemprego, retirada de 

direitos e apoios sociais, destruição do serviço nacional de saúde, etc… e estas políticas têm 

consequências dramáticas para as nossas crianças e jovens. _________________________ 

Interveio o Presidente da Mesa que disse que todos devemos pensar nestes problemas e 

meditar na sociedade que estamos a construir. Colocou à votação o voto de louvor aos 

técnicos da CPCJ da Marinha Grande que foi apresentado pelo deputado João Paulo Pedrosa 

e que mereceu a aprovação de toda a Assembleia. ________________________________ 

Não havendo lugar a mais intervenções, a Assembleia apreciou e tomou conhecimento do 

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO ANO DE 2014 DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE 

CRIANÇAS E JOVENS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE – C.P.C.J. ________________ 
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Com a anuência de toda a Assembleia, foi reconhecida a urgência em incluir mais assuntos na 

ordem do dia, passando esta a ter mais dois pontos, dando assim cumprimento ao previsto 

no nº 2 do art.º 50º da Lei 75/2013 de 12 de setembro. Por indicação da Mesa, a discussão 

destes dois novos pontos, tiveram lugar antes da atividade municipal, pelo que a ordem do 

dia ficou assim estabelecida:  

10. ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE (1 EFETIVO E 1 

SUPLENTE) PARA A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO PARA A REVISÃO DO P.D.M. - PLANO DIRETOR 

MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE, nos termos do disposto na alínea c) do nº1 do artº.7º da Portaria nº 

1474/2007 de 16 de Novembro. 

11. DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE SUPLENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE NA 

ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA, nos termos do 

disposto na alínea b) do nº 1 e no nº2 do artigo 83ºdo RJAL. 

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

 
PONTO 10 - ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA 
GRANDE (1 EFETIVO E 1 SUPLENTE) PARA A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO PARA A 
REVISÃO DO P.D.M. - PLANO DIRETOR MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE  
 
“Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 74.º e no n.º 2 do artigo 77.º do 

Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro na sua redação atual, a Câmara Municipal da Marinha 

Grande, na sua reunião de 10 de janeiro de 2013, deliberou dar início ao processo de Revisão do Plano 

Diretor Municipal, com base nos pressupostos do relatório de fundamentação de avaliação da 

execução do Plano Diretor Municipal de identificação dos principais fatores de evolução do município, 

e da proposta de metodologia, presentes e aprovados na mesma reunião.  

 

Assim e de acordo com a alínea c) do número 1 do artigo 7.º da Portaria n.º 1474/2007, de 16 de 

Novembro e Reunião preparatória que teve lugar no dia 13 de fevereiro de 2013 em Coimbra na CCDRC 

e de acordo com uma proposta de composição da CA integrará a Comissão de Acompanhamento da 

Revisão do PDM da Marinha Grande um representante da Assembleia Municipal, sendo necessário que 

este órgão eleja esse representante, um efetivo e um suplente. “ 

 

Na sessão extraordinária de 22 de novembro de 2013 e de acordo com o ponto 8 da ordem do dia 

daquela sessão, a Assembleia Municipal da Marinha Grande, dando cumprimento ao disposto na alínea 

c) do nº1 do artº.7º da Portaria nº 1474/2007 de 16 de Novembro, elegeu o deputado Augusto Miguel 

Lopes (PS) como membro efetivo e o deputado Hélder Jorge Rodrigues (CDU) como membro suplente, 

que constituíam a Lista B para integrarem a Comissão de acompanhamento para a revisão do P.D.M. 

da Marinha Grande.  

A lista B venceu com 17 votos a lista A, que era constituída pelo deputado Pedro Silva (PSD) e a pela 

deputada Cristina Silva (MPM) que obteve 7 votos. “ 
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O Presidente da Mesa apresentou o ponto 10 cerca das 23.27h e informou que por 

indisponibilidade do deputado Augusto Miguel em continuar na comissão de acompanhamento 

para a revisão do P.D.M. - plano diretor municipal da marinha grande, há necessidade de 

eleger outro representante efetivo, dado que o deputado Hélder Rodrigues continuará como 

membro suplente. _______________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Augusto Miguel (PS), que disse que por motivos profissionais 

não vai continuar como representante da assembleia municipal na comissão de 

acompanhamento. Solicitou ao Presidente da Mesa que averiguasse junto da CCDRC ou de 

outra entidade que julgue mais conveniente, se há alguma incompatibilidade na sua 

continuidade como membro da assembleia, visto que, a empresa de que é sócio gerente foi 

subcontratada pela empresa que ganhou o concurso de revisão do PDM da Marinha Grande 

para a prestação de serviços. ________________________________________________ 

Toda a Assembleia concordou que fosse substituído o deputado Augusto Miguel (PS) pelo 

deputado Frederico Barosa (PS) na referida comissão sem recorrer à votação por escrutínio 

secreto. ________________________________________________________________ 

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

dez, ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE (1 

EFETIVO E 1 SUPLENTE) PARA A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO PARA A REVISÃO DO 

P.D.M. - PLANO DIRETOR MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE, tendo a Assembleia deliberado 

aprovar por unanimidade a seguinte comissão na comissão de acompanhamento para a 

revisão do P.D.M. da Marinha Grande: 

 

Membro efetivo: Frederico Manuel Gomes Barosa (PS) _____________________________ 
 
Membro suplente: Hélder Jorge de Sousa Rodrigues (CDU) __________________________ 
 

PONTO 11 - DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE SUPLENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA 

MARINHA GRANDE NA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA 

REGIÃO DE LEIRIA 

 

“De acordo com o art.º 83.º do RJAL, a Assembleia Intermunicipal é constituída por membros de cada 

Assembleia Municipal dos municípios que integram a CIM – Leiria, eleitos segundo o sistema de 

representação proporcional. A Assembleia Municipal da Marinha Grande deverá eleger para aquele 

órgão, quatro membros e um suplente, conforme previsto na alínea b) do nº 1 e no nº2 do artigo 

acima referido. 

 

Na sessão extraordinária de 22 de novembro de 2013 e de acordo com o ponto 7 da ordem do dia 

daquela sessão, a Assembleia Municipal, nos termos do art.º 83.º do RJAL, aprovado pela Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro, elegeu por unanimidade dos presentes, com 21 votos a favor, a seguinte 

lista resultante da aplicação do método de Hondt: João Paulo Féteira Pedrosa (PS), Filipe André 
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Cardoso Andrade (CDU), Aníbal Curto Ribeiro (PS) e Maria Etelvina Lopes Rosa Ribeiro (CDU), como 

membros efetivos e o deputado Jorge Manuel Pedroso de Oliveira Martins (MPM) como suplente.” 

 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 11 cerca das 23.31h e informou que por motivos de 

falecimento do deputado Jorge Manuel Pedroso de Oliveira Martins (MPM), deve proceder-se 

à sua substituição como membro suplente para a Assembleia Intermunicipal, da Comunidade 

Intermunicipal da Região de Leiria (CIM-Leiria), designando assim a deputada Maria Manuela 

M. C. Sousa Miranda (MPM). ________________________________________________ 
 

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

DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE SUPLENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA 

GRANDE NA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO 

DE LEIRIA, tendo a Assembleia deliberado aprovar por unanimidade como seu representante 

suplente a deputada Maria Manuela M. C. Sousa Miranda (MPM). _____________________ 

 

PONTO  12 - 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 12 e colocou-o à discussão, cerca das 23.33h.____ 

Usou da palavra o deputado José Luís Sousa (CDU), que questionou a Câmara sobre a 

problemática do mercado municipal, quis saber se esta obra já tem projeto e se vai ser 

concretizada. Sugeriu que seja aberta uma discussão alargada para evitar erros futuros.  

Pretendeu saber se a Câmara vai disponibilizar à junta de freguesia da Marinha Grande, 

meios financeiros para a massa asfáltica e para a orquestra juvenil. Questionou ainda se a 

Câmara já tem candidaturas e projetos preparados para os fundos estruturais de apoio até 

2020, que irão incidir mais na área social, de combate ao desemprego, à pobreza e à 

exclusão social. Reforçou a necessidade urgente de colocar iluminação nas passadeiras, 

principalmente na Av. José Gregório e chamou a atenção para o acesso ao parque de 

estacionamento da J. F. Custódio. _____________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Joaquim João Pereira (PSD) que elogiou a situação financeira do 

Município e disse ser importante continuar este equilíbrio na gestão. Quis saber o ponto de 

situação das obras no parque dos Mártires do Colonialismo e do trânsito nas imediações do 

Santos Barosa. ___________________________________________________________ 

Usou da palavra a deputada Renata Pereira (CDU), que lembrou que as comemorações do 25 

de abril do ano passado tiveram uma dinâmica diferente que agradou em muito a toda a 

população e pretendeu saber o que está programado para este ano. Elogiou a programação 

da casa da cultura que tem tido sala esgotada em quase todos os eventos e a abertura que 

foi dada à participação das nossas associações naquele espaço o que permite dar a conhecer 

o trabalho que desenvolvem. ________________________________________________ 
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Usou da palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que questionou a razão pela qual está 

parada a intervenção na nossa costa, porque não se avança mais com a elaboração da carta 

educativa e qual é a posição da Câmara relativamente à transferência de competências na 

Educação. Como pensa a Câmara intervir na questão da habitação social, pois há cada vez 

mais pessoas sem teto. Lamentou ainda a ausência de sinalética, principalmente no centro da 

cidade. _________________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Frederico Barosa (PS), que elogiou a imagem do novo portal do 

município, mas em relação ao licenciamento das obras particulares, está muito atrás do que 

seria desejável nos dias de hoje. Deveria ser mais exigente consigo própria em relação aos 

procedimentos administrativos online e no mínimo disponibilizar os requerimentos e as 

plantas. ________________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que alertou mais uma vez para a 

colocação de semáforos amarelos intermitentes nos cruzamentos da Av. José Gregório para a 

Normax e na Rua 25 de abril para a Rua João Pereira Venâncio. ______________________ 

Sugeriu que o monumento de homenagem aos vidreiros que está a degradar-se na rotunda, 

fosse passado a bronze e colocado do lado do parque dos mártires, uma vez que o local 

onde está não permite um acesso fácil, indo assim ao encontro da vontade do Prof. Joaquim 

Correia. Questionou se a Câmara vai aproveitar as sinergias com a casa da cultura para 

reabrir o cineteatro da Vieira. ________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Carlos Wilson (MPM) que perguntou à Câmara para quando o 

fim das obras em São Pedro de Moel, que se arrastam há um ano e meio e o arranjo do 

pavimento na zona do Tremelgo está todo esburacado e o verão está jà à porta. Em relação 

ao brutal fluxo de camiões em Picassinos, o que está a ser feito e para quando o saneamento 

na zona alta de Picassinos. Elogiou o projeto turístico apresentado para as nossas matas e 

desejou que este não fique na gaveta. Chamou a atenção para as estradas dentro da zona 

industrial que estão a precisar de intervenção urgente. _____________________________ 

Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que colocou à Câmara as seguintes 
questões: 

- qual a razão porque a zona infantil do Jardim Luís de Camões está tão afastada da zona de 
esplanada? 

- qual o ponto de situação dos apoios ao movimento associativo? 

- para quando a revisão das taxas para o comércio na zona do centro tradicional? ________ 

Explicou o Presidente da Câmara que a Câmara não pode intervir nas estradas das matas 

porque não são propriedade do Município. Informou ainda que em Espanha, Alemanha e 

França, as câmaras têm zero km de estradas, enquanto em Portugal têm noventa mil km. 

Disse que as obras em S. Pedro também não são da sua responsabilidade e que está a ser 

lançado o concurso para os projetos de saneamento para Picassinos e Amieira. Infelizmente, 

temos problemas com o trânsito e não só em Picassinos, porque não temos nenhuma circular 

à cidade, mas estamos a procurar resolver a questão. ______________________________ 
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Disse ainda que vão procurar melhorar o portal, já estão a colocar sinalética no interior da 

Resinagem e também no exterior e irão analisar a questão dos semáforos em intermitente. 

Informou que o espaço de restauração do Parque dos Mártires abrirá em breve e a colocação 

da zona infantil nos jardins obedece a regras específicas em relação à distância da via 

pública. ________________________________________________________________ 

Esclareceu que o Estado quer transferir competências para os municípios, mas não só a 

educação, quer também a saúde, ação social, cultura, mas não pretende transferir as verbas 

correspondentes e por isso a Câmara não vai assinar esse tipo de acordo. ______________ 

Disse que irão fazer alguns melhoramentos nas estradas da zona industrial e que vai ser 

formalizada uma candidatura com 33 novos lotes para a sua ampliação. Não se sabe ainda 

muito sobre o quadro 20/20 para a zona centro, mas dentro da CIM Leiria já marcámos a 

nossa posição em termos de obras que necessitamos. ______________________________ 

Em relação à invasão das gaivotas urbanas, a Valorlis está a tentar resolver o assunto e já 

alertámos as diversas entidades para o abandono de cães pelas matas. _________________ 

Quanto ao mercado municipal, o projeto já está adiantado e vai ser objeto de discussão no 

próximo mês na Câmara, e só depois aqui. ______________________________________ 

Usou da palavra o Vereador Paulo Vicente que informou que a Câmara já agendou uma 

reunião com a junta de freguesia da Marinha Grande para delinearem o contrato inter 

administrativo. Disse estar a ser estudada em conjunto, uma proposta transitória para 

minimizar o problema do trânsito na zona do Santos Barosa, até que seja colocada em prática 

uma solução definitiva com menos inconvenientes. Houve um problema com os varandins de 

madeira ao longo da costa, mas os trabalhos vão recomeçar no próximo mês. Explicou que a 

colocação do semáforo amarelo intermitente obriga a uma faixa de rodagem e há 

cruzamentos onde não há espaço. ____________________________________________ 

Usou da palavra a Vereadora Alexandra Dengucho que informou que está atenta ao problema 

no centro de saúde de Vieira de Leiria e já estão marcadas reuniões para tentarmos em 

conjunto com a Junta resolver o assunto que é muito gravoso para a população. A carta 

educativa está em construção e a ser trabalhada com o contributo dos diferentes agentes 

educativos. Em relação ao projeto turístico Parque Pinhal do Rei, disse que por sua vontade 

não irá para a gaveta e que já agendaram uma reunião para negociar uma eventual parceria, 

uma vez que a jurisdição do território é do ICNF – instituto da conservação da natureza e 

das florestas. ____________________________________________________________ 

Usou da palavra o Vereador Vítor Pereira que disse que o cinema estará para breve quer na 

Marinha, quer na Vieira, estão a ultimar o contrato para o circuito comercial. Quanto ao apoio 

ao movimento associativo não é uma questão simples, porque há muita atividade e muitos 

pedidos, quer para infra estruturas, quer para programação, o que torna o papel da Câmara 

muito difícil, pois não tem verbas suficientes para todos. Vamos ter cada vez mais a 

participação das nossas associações na Casa da Cultura, mas alertou para a necessidade de 

anteverem a eventual utilização com 3 meses de antecedência, por motivos de programação. 



(Mandato 2013/2017)
   ATA NÚMERO UM 27.02.2015 

 
35 

Informou ainda que o formato das comemorações do 25 de abril deste ano é semelhante ao 

do ano passado. __________________________________________________________ 

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 00.35h, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelos 

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

primeiro secretário, Carlos Alexandre de Carvalho Caetano e Fernando Miguel Henriques dos 

Santos Mendes, 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 

 

O Primeiro Secretário 

 

  

Carlos Alexandre de Carvalho Caetano 

O Segundo Secretário  

 

 

Fernando Miguel Henriques dos Santos Mendes, 

 

 

 

A secretária da Assembleia Municipal 

Paula Cristina Ascenso Moreira 

O conteúdo da presente sessão fica registado em suporte digital. 


