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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2015 ___________________________ 

Aos quinze dias do mês de junho no Auditório Municipal, sito na Avenida José Henriques 

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

Moreira Pedrosa, primeira secretária e, Ana Luísa Cardeira Martins, segunda secretária, reuniu 

em sessão ordinária, a Assembleia Municipal da Marinha Grande com a seguinte ordem de 

trabalhos:_______________________________________________________________ 

1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

CONSOLIDADAS - EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2014 para cumprimento do preceituado na 

alínea l) do n.º 2 do artigo 25º do mesmo diploma e no n.º 2 do art.º 76º da Lei n.º 73/2013 de 3 

de setembro. __________________________________________________________ 

2. APROVAÇÃO DA 9.ª MODIFICAÇÃO e 2ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 

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

3. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS PARA “ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, ACOMPANHAMENTO E 

DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO, SOCIOEDUCATIVAS E SOCIOCULTURAIS NAS 

ESCOLAS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DOS TRÊS AGRUPAMENTOS 

DE ESCOLAS DO CONCELHO, E APOIO E MONITORIZAÇÃO DE CANTINAS ESCOLARES E 

REFEIÇÕES NO ANO LETIVO 2015/2016”, 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 – PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 2015/A/218, DO PLANO 

DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2015. _________________________________________ 

4. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS PARA “CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 

FORNECIMENTO DE LANCHES E TRANSPORTE DE REFEIÇÕES, PARA O ANO LETIVO 2015/2016”, 
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 – 

PROCESSO INCLUÍDO NAS AÇÕES 2015/A/94, 2014/A/74 E 2015/A/101, TODAS DO PLANO DE 

ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2015. ____________________________________________ 

5. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS PARA “RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS 

NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE”, 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 e AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE PROCEDIMENTO 

nos termos do art.º 22 do decreto-lei n.º 197/99 de 8 de junho – PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 

2015/A/135 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2015.____________________________ 

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 JANEIRO A 30 DE ABRIL 2015. _ 

7. APROVAÇÃO DA 2.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. _____________________________________________________________________ 

8. DESIGNAÇÃO DO JÚRI DE RECRUTAMENTO PARA PROCESSO DE SELEÇÃO TENDENTE À 

ESCOLHA DE NOVO TITULAR PARA O CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2.º GRAU – 

CHEFE DA DIVISÃO DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º 
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da lei n.º 49/2012, de 29 de agosto conjugado com o disposto na alínea k) do nº 2 do artigo 25º 

do RJAL. ___________________________________________________________________ 

9. PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 

COMUNS NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR 

TEMPO INDETERMINADO PARA CINCO ASSISTENTES OPERACIONAIS PARA A DIVISÃO DE 

INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS, de acordo com o n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 

82-B/2014, de 31 de dezembro, conjugado com o artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas. __________________________________________________________________ 

10. PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL 

COMUM NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR 

TEMPO INDETERMINADO PARA UM ASSISTENTE OPERACIONAL PARA A DIVISÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO, de acordo com o n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 82-

B/2014, de 31 de dezembro, conjugado com o artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas. __________________________________________________________________ 

11. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE, de acordo com o 

disposto na alínea k) do nº 2 do artigo 25º do RJAL. __________________________________ 

12. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DA AMPLIAÇÃO 

DE UMA UNIDADE INDUSTRIAL – FAMOLDE, FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE 

MOLDES, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro, aplicável por força do n.º 1 do artigo 17.º deste último diploma. ___ 

13. 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, Carlos Alexandre de Carvalho 

Caetano, Aníbal Curto Ribeiro e Tiago Sarmento e Castro.___________________________ 

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

Filipe André Cardoso Andrade, Maria Etelvina Lopes Rosa Ribeiro, José Luís Marques de 

Sousa, Ana Maria Lopes Fragata e Susana Marina Santos Costa._______________________ 

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

Miranda, Ana Cristina Dinis da Silva e Ângela Domingues de Sousa.____________________ 

Bancada do Partido Social Democrata (PSD): Pedro Miguel Vieira Maria da Silva e Ana 

Margarida Balseiro de Sousa Lopes____________________________________________ 

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

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

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

Logrado, o Vereador Aurélio Pedro Monteiro Ferreira e o Vereador António Manuel Jesus 

Ferreira dos Santos, 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: Ana Patrícia Quintanilha 

Nobre (PS) pela deputada Lígia Maria Moreira Pedrosa (PS), Frederico Manuel Gomes Barosa 

(PS) pelo deputado Tiago Sarmento e Castro, Susana Paula Ribeiro Domingues (CDU) pelo 

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

deputada Ana Maria Lopes Fragata, 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. _________________________  

A deputada Renata Alexandra Gomes Pereira (CDU) justificou a sua ausência por motivo de 

doença ao Presidente da Mesa. 

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 cinquenta 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.  

ANTES DA ORDEM DO DIA__________________________________________________ 

O Presidente da Mesa declarou aberto o período antes da ordem do dia pelas 21.00h. _____ 

Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que alertou para os riscos de privatização 

da água, bem como de outros setores estratégicos para o país, como é disso exemplo o 

recente negócio da TAP. 

Tomou a palavra a deputada Ana Margarida Lopes (PSD), que fez a seguinte recomendação à 

Câmara: 

“O afastamento entre eleitos e eleitores é uma realidade indesmentível, como demonstram as taxas de 
abstenção das últimas eleições. Os agentes políticos, ainda que tardiamente, estão a procurar 
instrumentos que mitiguem este fosso que mina e diminui a qualidade da nossa democracia. 

Particularmente preocupante é esta realidade se tivermos em consideração as expetativas que os mais 
jovens têm da democracia. Num estudo encomendado pela presidência da república, denominado 
Emprego, Mobilidade, Politica e Lazer: situações e atitudes dos jovens portugueses numa perspetiva 
comparada (da autoria de docentes do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa), 57,3% 
dos jovens entre os 15 e os 24 anos não se interessam nada por política, quando em 2007 num outro 
estudo, mas à mesma pergunta, a percentagem era de 23,5%. 

O Município da Marinha Grande tem dado contributos importantes para combater este flagelo, como 
são disso exemplo a criação do conselho municipal da juventude e a instituição do orçamento 
participativo. Este é o caminho. 
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Mas porque se trata de um processo moroso, este o da credibilização do sistema e de aproximação 
entre eleitos e eleitores, mais medidas deverão ser implementadas, sem descurar as que já existem. 

Assim e depois de em Portugal já ter sido criado o projeto piloto análogo em Santa Maria da Feira, 
recomenda-se a criação de um programa, envolvendo as escolas do município, que numa lógica 
rotativa e promovendo a Democracia junto dos mais novos, seja eleito/a anualmente um/a presidente 
de camara jovem com um orçamento que deverá ser executado, com reuniões regulares com o 
presidente de câmara. 

Trata-se de um instrumento que permitirá a este/a jovem assumir uma participação ativa nas decisões 
políticas do seu concelho, desempenhar o papel de porta-voz dos seus pares, sendo responsável pela 
gestão de um orçamento que lhe é atribuído, e procurando concretizar os projetos que idealizou, 
numa lógica de diálogo e sustentabilidade. “ 

Usou da palavra a deputada Etelvina Ribeiro (CDU), que lamentou a resposta dada pela Sra. 

Dra. Isabel Poças relativamente à moção aprovada na passada sessão da assembleia. Continua 

assim por resolver a questão do centro de saúde e as necessidades da população. ________ 

Usou da palavra o deputado José Luís de Sousa (CDU), que referiu, em relação à 

recomendação apresentada, que o verdadeiro afastamento dos eleitores e dos eleitos reside 

noutras razões, ou seja, nas promessas eleitorais que não foram cumpridas, numa União 

Europeia que protege os mais ricos e que mandou milhares de trabalhadores para o 

desemprego. ____________________________________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que congratulou-se pela edição deste ano 

das Festas da Cidade que melhoraram em relação ao ano passado e consolidou a sua 

visibilidade. No entanto, este ainda não é o modelo que defende o +C, pelo que apresentou 

algumas propostas: caminhar para a sua sustentabilidade, alterar a designação de Festas da 

Cidade para Festas do Concelho, associar as festas à história da Marinha Grande e colocar os 

agentes culturais como os grandes dinamizadores do evento. Disse que a Câmara deve 

constituir um grupo interno responsável pelas festas para 2016 que com as associações 

começassem já a trabalhar. Elogiou também as comemorações do dia mundial da criança. ___ 

Tomou a palavra a deputada Ana Margarida Lopes (PSD), que concordou com o facto do 

afastamento se registar devido às promessas eleitorais, mas tal não se deve só ao PS e ao 

PSD ou à EU, porque a elevada abstenção cresce em toda a europa, pelo que é evidente que 

há razões além das que aqui foram referidas pela CDU. ____________________________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que disse em relação ao estudo das águas, 

resíduos e saneamento traz vários dados sobre o sistema, nomeadamente onde estão os 

problemas, mas esses dados são importantes para se trabalhar, tomar decisões e traçar 

directrizes. Quanto à recomendação do PSD à Câmara, ironizou a mesma, quando se sabe o 

que este Governo tem desinvestido na educação, nas escolas e no emprego para jovens e 

agora, quer-se que os jovens não se afastem da política. Comungou, da opinião que foi 

expressa pela CDU, relativamente à resposta da ARS ao problema do nosso Centro de Saúde 

e mostrou-se muito preocupado. _____________________________________________ 
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O Presidente da Mesa disse não ser compreensível, as razões evocadas na resposta da ARS 

para justificar a falta de médicos no nosso Centro de Saúde. Assim, toda a Assembleia 

concordou que o Presidente elaborasse uma resposta à ARS, com conhecimento prévio do seu 

conteúdo aos líderes de bancada, dado que os problemas se mantêm na Vieira e na Marinha 

Grande. ________________________________________________________________ 

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 a munícipe inscrita: ___________ 

A Sra. Maria de Jesus Pancada Correia, moradora na Avenida Salvador Allende, nº 101 A, em 

Oeiras apresentou uma exposição sobre a obra doada pelo Professor Escultor Joaquim 

Correia ao Povo da Marinha Grande. __________________________________________ 

ORDEM DO DIA __________________________________________________________ 

PONTO 1 – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

CONSOLIDADAS - EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2014 para cumprimento do preceituado na 

alínea l) do n.º 2 do artigo 25º do mesmo diploma e no n.º 2 do art.º 76º da Lei n.º 73/2013 

de 3 de setembro. 

“Presentes os Documentos de Prestação de Contas Consolidadas relativos ao exercício económico de 
2014, constituídos por: 
 - Balanço Consolidado 
 - Demonstração de Resultados Consolidada 
 - Mapa de fluxos de caixa consolidados de operações orçamentais 
 - Relatório de Gestão que integra o anexo às demonstrações financeiras consolidadas 
 - Certificação Legal das Contas 
conforme o preconizado no n.º 7 do art.º 75.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, os quais se 
encontram integralmente elaborados, estão presentes nesta reunião camarária e serão posteriormente 
arquivados na Área de Contabilidade, estando disponíveis para consulta, quando para tal for 
solicitado. 
Antes da votação, o Sr. Vereador Aurélio Ferreira declarou que não iria votar este ponto, à 
semelhança do que já havia feito na reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada no dia 
21/04/2015, aquando da aprovação dos documentos de prestação de contas de 2014, por não ter 
recebido toda a documentação. 
 
O Sr. Vereador Paulo Vicente informou que foi enviada a Certificação do Auditor Externo e tal como 
foi informado no e-mail que remetia a documentação para a presente reunião, as contas estariam à 
disposição na DFTI, para consulta, pois como ficou acordado e por sugestão do Sr. Vereador Aurélio 
Ferreira, para documentos volumosos só seriam digitalizadas até 15 páginas. Quando os documentos 
ultrapassassem as 15 folhas só seriam remetidos quando solicitados. Como não o foram estavam 
disponíveis para consulta. 
 
A Câmara Municipal, após análise dos documentos, 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 
Consolidadas do exercício económico de 2014 e submetê-los à apreciação e votação da Assembleia 
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Municipal, para cumprimento do preceituado na alínea l) do n.º 2 do artigo 25º do mesmo diploma e 
no n.º 2 do art.º 76º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade dos seis membros presentes.” 

 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 1 e colocou-o à discussão, cerca das 21.28h. _____ 

Tomou a palavra a deputada Manuela Miranda (MPM), que esclareceu que o Vereador do 

MPM não votou este ponto na reunião de Câmara pois não lhe fizeram chegar a totalidade 

dos documentos para analisar. _______________________________________________ 

Esclareceu o Sr. Vereador Paulo Vicente, que os documentos foram enviados em 

conformidade com o acordo estabelecido entre todo o executivo, e que até foi proposta do 

MPM, ou seja a documentação com assuntos que tenham mais de 15 folhas, não é remetida, 

mas está sempre disponível para ser solicitada ou consultada. _______________________ 

Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que lamentou que o MPM tivesse optado 

por não votar, quando foi sua, a proposta a adotar para o procedimento na entrega dos 

documentos. ____________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que disse que o MPM teve a oportunidade 

de ler os documentos, mas entendeu não o fazer. _________________________________ 

Terminadas as intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto um, 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS 

- EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2014, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por 

unanimidade dos presentes (23). 

PONTO 2 -APROVAÇÃO DA 9.ª MODIFICAÇÃO e 2ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS 

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

“Presente proposta da 9ª Modificação – 2ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2015, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
2ª Revisão ao Orçamento da Receita para 2015, no valor de 4.882.509,52 euros nos reforços e 
178.183,51 euros nas anulações; 
 
2ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2015, no valor de 4.711.573,33 euros nos reforços e 7.247,32 
euros nas anulações; 
 
2ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2015, no valor de 3.557.739,00 euros nos 
reforços; 
 
2ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais para 2015, no valor de 799.575,01 euros nos reforços e 
46.535,32 euros nas anulações. 
 
Atentos os elementos apresentados e no cumprimento do disposto no ponto 8.3 do POCAL, aprovado 
pelo Decreto – Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação atual, e na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara Municipal, depois de analisar a proposta, 
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delibera submeter à aprovação da Assembleia Municipal a 9ª Modificação aos Documentos 
Previsionais de 2015, constituída pela 2.ª Revisão ao Orçamento da Receita, 2.ª Revisão ao Orçamento 
da Despesa, 2ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e 2ª 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 2, pelas 21.37h e deu a palavra ao Presidente da 

Câmara, Álvaro Pereira, para prestar os esclarecimentos sobre o mesmo. _______________ 

Explicou o Presidente da Câmara, que esta revisão vai integrar o saldo de gerência de 2014 e 

reforços nas despesas correntes e de capital, mas também reforços para vias de 

comunicação, água e saneamento, edifícios municipais, parques e jardins e escolas. _______            

Usou da palavra o deputado José Luís Sousa (CDU), referiu que deveríamos saber mais em 

concreto quais as obras que vão ser feitas, inclusive a situação do futuro mercado, se sempre 

se vão fazer o contrato inter administrativo com a junta e para que vai servir o reforço feito 

na rubrica da publicidade. __________________________________________________  

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que mostrou a sua satisfação perante o 

início das obras do emissário que vão finalmente permitir ligar o saneamento nas zonas de 

Trutas e Pero Neto. Chamou a atenção para a verba de 134 000 euros afeta “ao famoso 

FAMA” que o Governo criou para que, as Câmaras com uma gestão equilibrada financiem as 

restantes que têm má gestão e défice. Esta verba que em cinco anos vai atingir um milhão de 

euros, faz muita falta às Câmaras e penaliza gravemente as populações. Isto porque o 

governo não controla nem fiscaliza e como não resolve, cria uma Lei para os outros 

resolverem. _____________________________________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que solicitou explicações sobre os reforços 

em encargos de cobrança de receita, saúde, contratação de seguros, fornecimento de gás às 

piscinas, atividade na casa da cultura, apoio à natalidade, entidades do desporto, ações para 

promoção do concelho, corte e religações de contadores e requalificação do Largo da Vieira. 

Referiu que deveria haver mais explicações sobre os reforços de quase 4,5 milhões de euros, 

para que não haja lugar a ambiguidades.  _______________________________________ 

O Presidente da Câmara, disse que o contrato inter administrativo com a junta da Marinha 

Grande está na ordem do dia para ser aprovado. Foram abertas ações com verbas baixas 

porque não sabíamos ainda o saldo com que viríamos a contar e só agora é possível acertar 

e atualizar com as verbas corretas. Explicou ainda que a Câmara é que paga os tratamentos 

de saúde dos seus trabalhadores, não é a ADSE.__________________________________ 

Terminadas as intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto dois, 

APROVAÇÃO DA 9.ª MODIFICAÇÃO e 2ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2015 

constituída pela 2.ª Revisão ao Orçamento da Receita, 2.ª Revisão ao Orçamento da Despesa, 

2ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e 2ª Revisão ao Plano de Atividades 
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Municipais, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade dos presentes 

(23). __________________________________________________________________ 

PONTO 3 PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS PARA “ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, ACOMPANHAMENTO E 
DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO, SOCIOEDUCATIVAS E SOCIOCULTURAIS NAS 
ESCOLAS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DOS TRÊS 
AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO, E APOIO E MONITORIZAÇÃO DE CANTINAS 
ESCOLARES E REFEIÇÕES NO ANO LETIVO 2015/2016”, 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 – PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 
2015/A/218, DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2015.  
 
“Nos termos do disposto no art.º 22º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, a autorização de 
despesas que dêem lugar a um encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que 
não seja o da sua realização, não pode ser efetivada sem prévia autorização da Assembleia Municipal, 
salvo quando estas: 
a) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 
b) os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos anos económicos 
seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos. 
 
Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na 
sua redação atual, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em 
atraso, é disposto que a assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma 
jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, 
acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias público-privadas, está 
sujeita, no que respeita às entidades da administração local, a autorização prévia da Assembleia 
Municipal; 
 
Considerando que a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada 
na sessão da Assembleia Municipal de 24/11/2014, respeita apenas à assunção de encargos plurianuais 
nas ações previstas nos Documentos Previsionais de 2015 aprovados na mesma sessão deste órgão 
deliberativo, nos termos constantes da deliberação anexa a este processo; 
 
Considerando a necessidade manifestada pelos serviços da DCD para a realização de concurso público 
com publicitação no Jornal Oficial da União Europeia para a “Prestação de serviços de apoio, 
acompanhamento e dinamização de atividades de animação, socioeducativas e socioculturais nas 
escolas do ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico dos três agrupamentos de escolas do 
concelho, e apoio e monitorização de cantinas escolares e refeições no ano letivo 2015/2016”, atenta 
informação I/01AQ/2015 e requisição interna 17053; 
 
Considerando que o Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, que aprova as normas legais 
disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos e dos 
Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, alterado pelas Leis n.º 
64/2012, de 20 de dezembro, 66-B/2012, de 31 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 99/2015 de 2 de 
junho, preceitua no seu art.º12.º que: 
“ (…) 1 - Para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.ª da LCPA, a autorização prévia para 
a assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação pelo órgão deliberativo competente 
pode ser conferida aquando da aprovação das Grandes Opções do Plano. 
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2 – Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que a reprogramação dos 
compromissos plurianuais implique aumento da despesa (…) ”  
Considerando que aquando da aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2015, não foi 
prevista dotação para a assunção da despesa nos anos de 2015 e 2016 referente ao procedimento que 
se pretende iniciar e cuja despesa está prevista na ação 2015/A/218 do Plano de Atividades Municipais 
de 2015, por a forma de prestação dos serviços a contratar ter sido alterada face aos contratos 
celebrados e vigentes para os anos letivos anteriores e em curso o que determinou a introdução de 
nova ação na 2.ª Revisão aos Documentos Previsionais 2015; 
Considerando que o preço base do procedimento a iniciar origina um de acréscimo da despesa em 
anos seguintes e consequentemente uma reprogramação dos compromissos plurianuais com aumento 
da despesa; 
 
Considerando que na 9.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2015, 2.ª Revisão, foi inscrito 
nas Grandes Opções do Plano a ação 2015/A/218 com a designação “PROMOÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA, BIBLIOTECAS ESCOLARES E 
MONITORIZAÇÃO E APOIO NAS REFEIÇÕES NO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CEB NO ANO LETIVO 
2015/2016”, com uma dotação global de 430.600 euros, dos quais 130.600 euros para o ano de 2015 e 
300.000 euros para o ano de 2016; 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, na sua redação atual, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de 
efetuar pagamentos em mais do que um ano económico ou em anos económicos distintos do ano em 
que o compromisso é assumido, o que se aplica ao procedimento que se pretende iniciar. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) do 
n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos ao procedimento de contratação da “Prestação de serviços de 
apoio, acompanhamento e dinamização de atividades de animação, socioeducativas e socioculturais 
nas escolas do ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico dos três agrupamentos de escolas do 
concelho, e apoio e monitorização de cantinas escolares e refeições no ano letivo 2015/2016” até ao 
montante de 130.600 (cento e trinta mil e seiscentos euros) no ano de 2015 e de 300.000 euros 
(trezentos mil euros) no ano de 2016, 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, na sua redação atual. 
 
A presente proposta apenas pode ser autorizada pelo órgão deliberativo desde que aprovada a 9.ª 
Modificação aos Documentos Previsionais de 2015, 2.ª Revisão, na sessão ordinária da Assembleia 
Municipal de 15 de junho de 2015. 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 6 votos a favor e 1 voto contra do Sr. Vereador Carlos 
Logrado. Proferiram declarações de voto, os Vereadores Vítor Pereira, Alexandra Dengucho e Carlos 
Logrado.” 

 

Antes da discussão deste ponto, a Sra. Deputada Lígia Pedrosa (PS) comunicou o seu 

impedimento, na discussão e votação do ponto 3 da ordem do dia, nos termos do previsto no 

artigo 69.º, n.º 1, alínea a) do Código do Procedimento Administrativo, por desempenhar 

funções de Diretora do agrupamento de escolas de Vieira de Leiria. ___________________ 

Nos termos do artigo 70.º, n.º 4, do mencionado Código, o Sr. Presidente declarou o 

impedimento da Sra. Deputada. ______________________________________________ 
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O Presidente da Mesa autorizou que a deputada Ana Margarida Lopes (PSD) se ausentasse da 

reunião por motivos de ordem profissional. _____________________________________ 

 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 3 e colocou-o à discussão, cerca das 21.56h. ____ 

 

Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que saudou esta decisão da Câmara em 

reforçar esta verba referente ao apoio às nossas crianças e melhoria dos serviços prestados 

nas escolas, pois vai ao encontro das necessidades quer das crianças, quer dos pais. 

Estranhou o voto contra do +C em reunião de Câmara, porque achou uma verba excessiva. _ 

Tomou a palavra o deputado Carlos Caetano (PS), que felicitou a Câmara por este aumento 

de verba que está diretamente relacionado com a decisão de apostar em novos horários nas 

escolas e melhorar a qualidade dos serviços prestados. Trata-se de mais uma medida que 

reforça as que já existem em prol da educação e das nossas crianças, como é exemplo o 

apoio à natalidade, a oferta dos manuais escolares, o ensino da natação e o apoio em 

transporte escolares. ______________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado José Luís Sousa (CDU), que saudou com agrado o investimento 

que está a ser feito, quer na construção de equipamentos quer no apoio à educação, 

revelador da dinâmica trazida pela Sra. Vereadora. Disse que a educação é sempre um 

investimento nunca deve ser vista como despesa, lamentou é que tenham que ser as 

autarquias a substituírem-se ao Estado. Referiu que não esperava que o +C tivesse uma visão 

tão redutora da educação e da cultura. _________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Pedro Silva (PSD), que disse que não se percebe bem de que 

forma é que estes custos fixos de 25000 euros mensais vão ser distribuídos, não se entra em 

pormenores, pelo que sugeriu que estas despesas sejam mais escalpelizadas. ____________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que disse tratar-se de uma rubrica muito 

importante, tendo em conta as características da nossa população ativa, em que os pais têm 

horários desajustados com os das escolas e que este alargamento de horários é muito 

específico e vai ser uma mais-valia para as famílias. Recomendou que esta medida deve ser 

vigiada de forma a não desvirtuar o seu fundamento, pois este tempo extra não deve servir 

para depositar as crianças na escola. __________________________________________ 

Interveio o Presidente da Câmara que explicou que a preocupação manifestada pelo deputado 

Curto Ribeiro está salvaguardada em regulamento próprio e que para a Câmara, a educação 

será sempre um investimento. _______________________________________________ 

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

três, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS PARA “ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, ACOMPANHAMENTO E 

DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO, SOCIOEDUCATIVAS E SOCIOCULTURAIS NAS 

ESCOLAS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DOS TRÊS 

AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO, E APOIO E MONITORIZAÇÃO DE CANTINAS 

ESCOLARES E REFEIÇÕES NO ANO LETIVO 2015/2016”, até ao montante de 130.600€ (cento e 
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trinta mil e seiscentos euros) no ano de 2015 e de 300.000 euros (trezentos mil euros) no ano 

de 2016, tendo a Assembleia deliberado autorizar o mesmo por maioria com dezanove (19) 

votos a favor e dois (2) votos contra (+C). ______________________________________ 

A deputada Elvira Ferreira (+C), proferiu a seguinte declaração de voto: Reconhecendo e 
concordando com a iniciativa bem como a importância de investimento no setor da Educação, 
nomeadamente, as que dizem respeito à criação de soluções para os filhos dos trabalhadores do 
concelho, ou seja, abertura das escolas mais cedo do que os horários das mesmas, bem como o seu 
encerramento, a verba prevista para esta melhoria de 130 600€ em 2015, 300 000€ em 2016, e anos 
seguintes, poderá levar a Câmara a não poder assumir estes compromissos.  

Por exemplo, num quadro apresentado no documento, prevê-se que, em 2018, haja uma receita de 
menos 1 milhão de euros, sendo que nos impostos diretos prevêem menos 1 milhão e 200 mil euros, o 
que justifica a nossa apreensão em relação a esta verba e nos alerta para a necessidade de pensarmos 
muito bem os projetos antes de os lançarmos, independentemente da justeza dos mesmos. 

Ao apresentarem esta proposta, consideramos que ela devia vir acompanhada de uma proposta 
fundamentada: 

 Sobre o que pensam fazer?  

 Como o vão fazer?  

 Que escolas base vão ser consideradas?  

 Como vão ser transportados os alunos para as suas escolas de origem?  

Ou seja, todo um trabalho de planeamento que justificasse este investimento e que pudesse levar à 
aprovação pela nossa parte. Caso isso se verificasse, reconsideraríamos a nossa posição. 

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

PLURIANUAIS PARA “CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 

FORNECIMENTO DE LANCHES E TRANSPORTE DE REFEIÇÕES, PARA O ANO LETIVO 

2015/2016”, 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 – PROCESSO INCLUÍDO NAS AÇÕES 2015/A/94, 2014/A/74 E 2015/A/101, TODAS 

DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2015.   
 

Antes da discussão deste ponto, a Sra. Deputada Lígia Pedrosa (PS) comunicou o seu 

impedimento, na discussão e votação do ponto 3 da ordem do dia, nos termos do previsto no 

artigo 69.º, n.º 1, alínea a) do Código do Procedimento Administrativo, por desempenhar 

funções de Diretora do agrupamento de escolas de Vieira de Leiria. ___________________ 

Nos termos do artigo 70.º, n.º 4, do mencionado Código, o Sr. Presidente declarou o 

impedimento da Sra. Deputada. ______________________________________________ 
 

“Nos termos do disposto no art.º 22º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, a autorização de 
despesas que dêem lugar a um encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que 
não seja o da sua realização, não pode ser efetivada sem prévia autorização da Assembleia Municipal, 
salvo quando estas: 

a) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 
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b) os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos anos económicos 
seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos. 

Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na 
sua redação atual, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em 
atraso, é disposto que a assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma 
jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, 
acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias público-privadas, está 
sujeita, no que respeita às entidades da administração local, a autorização prévia da Assembleia 
Municipal; 

Considerando que a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada 
na sessão da Assembleia Municipal de 24/11/2014, respeita apenas à assunção de encargos plurianuais 
nas ações previstas nos Documentos Previsionais de 2015 aprovados na mesma sessão deste órgão 
deliberativo, nos termos constantes da deliberação anexa a este processo; 

Considerando a necessidade manifestada pelos serviços da DCD para a realização de procedimento 
nos termos do Acordo quadro n.º 027 denominado de Refeições Confeccionadas (AQ-RC-2014), 
realizado pela Agência Nacional de Compras Públicas para a “Confeção e fornecimento de alimentação 
escolar, fornecimento de lanches e transporte de refeições, para o ano lectivo 2015/2016”, atenta 
informação I/669A/2015 e requisição interna 17185; 

Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2015, foram 
previstas as seguintes dotações para a assunção de despesa no ano de 2016 nas seguintes ações: 

a) 271.351 euros na ação 2015/A/94 - ALIMENTAÇÃO NAS CANTINAS ESCOLARES - ANO LETIVO 
2015/2016 

b) 12.316 euros na ação 2015/A/74 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE 
ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA NO ANO LETIVO 2015/2016-ALIMENTAÇÃO 

c) 10.800 euros na ação 2015/A/101 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE REFEIÇÕES ESCOLARES 

Considerando que o Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, que aprova as normas legais 
disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos e dos 
Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, alterado pelas Leis n.º 
64/2012, de 20 de dezembro, 66-B/2012, de 31 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 99/2015 de 2 de 
junho, preceitua no seu art.º12.º que: 

“ (…) 1 - Para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.ª da LCPA, a autorização prévia para 
a assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação pelo órgão deliberativo competente 
pode ser conferida aquando da aprovação das Grandes Opções do Plano. 

2 – Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que a reprogramação dos 
compromissos plurianuais implique aumento da despesa (…) ” ; 

Considerando que na 9.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2015, 2.ª Revisão, foi inscrito o 
reforço nas Grandes Opções do Plano na ação 2015/A/74 com a designação “PROMOÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA NO ANO LETIVO 2015/2016-
ALIMENTAÇÃO”, com uma dotação incial de 12.316 e uma dotação corrigida proposta de 17.816 euros 
para o ano de 2016, pelo que não é possível que o presente procedimento seja enquadrado na 
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autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na sessão da 
Assembleia Municipal de 24/11/2014; 

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, na sua redação atual, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de 
efetuar pagamentos em mais do que um ano económico ou em anos económicos distintos do ano em 
que o compromisso é assumido, o que se aplica ao procedimento que se pretende iniciar. 

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 “Confeção e fornecimento de alimentação escolar, fornecimento 
de lanches e transporte de refeições, para o ano lectivo 2015/2016” até ao valor de 256.122,85 euros 
(duzentos e cinquenta e seis mil, cento e vinte e dois euros e oitenta e cinco cêntimos) para o ano de 
2016, 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, na sua redação atual. 

A presente proposta apenas pode ser autorizada pelo órgão deliberativo desde que aprovada a 9.ª 
Modificação aos Documentos Previsionais de 2015, 2.ª Revisão, na sessão ordinária da Assembleia 
Municipal de junho de 2015. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

O Sr. Vereador Carlos Logrado proferiu uma declaração de voto.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 4 e colocou-o à discussão, cerca das 22.20h. Deu a 

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

mesmo. ________________________________________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que disse que as verbas propostas para 

este ponto, ao contrário do anterior, são razoáveis e estão ao alcance do município. _______ 

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

quatro PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS PARA “CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 

FORNECIMENTO DE LANCHES E TRANSPORTE DE REFEIÇÕES, PARA O ANO LETIVO 

2015/2016” até ao valor de 256.122,85 euros (duzentos e cinquenta e seis mil, cento e vinte e 

dois euros e oitenta e cinco cêntimos) para o ano de 2016, tendo a Assembleia deliberado 

autorizar o mesmo por unanimidade dos presentes (21).____________________________ 

O deputado Curto Ribeiro (PS), proferiu a seguinte declaração de voto: “ Voto favoravelmente 

este ponto, mas constato que se confirmassem as estimativas de abaixamento de fontes de 
financiamento da Câmara em termos de receitas fiscais apresentada pelo +C, que certamente seriam 
resultados de mais dificuldades das famílias e de mais desemprego. Assim isso levaria a que a Câmara 
cumprindo a sua responsabilidade social teria que reforçar estas verbas. Receio que o +C nessa altura 
altere o seu sentido de voto favorável e vote contra. “ 

PONTO 5 – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS PARA “RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

PRODUZIDOS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE”, nos termos do disposto na alínea c) 
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do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro e AUTORIZAÇÃO PARA A 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO nos termos do art.º 22 do decreto-lei n.º 197/99 de 8 de 

junho – PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 2015/A/135 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS 

DE 2015  

“ 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. 

Nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que aprova as regras 
aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, é disposto 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 à autorização prévia da 
Assembleia Municipal, no que respeita às entidades da administração local. 

Considerando a necessidade manifestada pelos serviços da DISU para a realização de procedimento de 
concurso público para a “Recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos produzidos no concelho da 
Marinha Grande”, para o período de 5 anos, atenta requisição interna 17352 e informação SS.22.2015, 
cujo valor base do procedimento é de 2.303.528 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 

Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2015, foi 
prevista dotação na ação 2015/A/135 do Plano de Atividades Municipais designada por “Prestação de 
serviços de recolha de resíduos sólidos” para a assunção desta despesa no ano de 2016 com o 
montante de 371.094,50 euros, nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020 com o montante anual de 
535.000,00 euros e no ano de 2021 com o montante de 133.750,00 euros. 

Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, que aprova as 
normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos e 
dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que 
“(…)Para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.ª da LCPA, a autorização prévia para a 
assunção de compromissos plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando 
da aprovação das Grandes Opções do Plano(…).” 

Considerando que na sessão da Assembleia Municipal de 24 de novembro de 2014 foi concedida 
autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos 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 sua sujeição a fiscalização prévia do 
Tribunal de Contas, fixado pela Lei do Orçamento de Estado de 2015 em 350.000 euros, nos termos do 
n.º 1 do art.º 145 do referido diploma legal. 

Considerando que o procedimento de prestação de serviços de “Recolha e transporte de resíduos 
sólidos urbanos produzidos no concelho da Marinha Grande” pelo período de 5 anos, ultrapassa o 
valor que determina a fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas, pelo que a autorização genérica 
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prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na sessão da Assembleia Municipal de 24 
de novembro de 2014 não é aplicável a este procedimento. 

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

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 no âmbito da prestação de serviços de “Recolha e transporte de resíduos 
sólidos urbanos produzidos no concelho da Marinha Grande”, para o período de 5 anos, até ao valor 
de 2.441.739,68 euros (dois milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, setecentos e trinta e nove 
euros e sessenta e oito cêntimos) para efeitos do cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro e autorização para a abertura de procedimento 
considerando que o mesmo determina a assunção de encargos em mais de um ano económico e em 
ano que não o da sua realização, em cumprimento do preceituado nos n.ºs 1 e 2 do art.º 22.º do 
Decreto-lei n.º 197/99 de 8 de junho. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 5 e colocou-o à discussão, cerca das 22.25h. Deu a 

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

assunto. ________________________________________________________________ 

Esclareceu o Presidente da Câmara que se trata de autorização para lançar um concurso 

público internacional para um período de 5 anos. _________________________________ 

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

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS 

PARA “RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS NO 

CONCELHO DA MARINHA GRANDE”, para o período de 5 anos, até ao valor de 2.441.739,68 

euros (dois milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, setecentos e trinta e nove euros e 

sessenta e oito cêntimos) e autorização para a abertura de procedimento considerando que o 

mesmo determina a assunção de encargos em mais de um ano económico e em ano que não 

o da sua realização, tendo a Assembleia deliberado autorizar o mesmo por unanimidade dos 

presentes (22). ___________________________________________________________ 

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 JANEIRO A 30 DE ABRIL 2015.   
 
“ Considerando que a Câmara Municipal em reunião de 30-10-2014, 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: 
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 A. A emissão de autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos: 
1. À reprogramação da execução física e financeira de contratos administrativos já celebrados, desde 
que a alteração do plano de trabalhos tenha sido aprovado pela Câmara Municipal, 
independentemente do valor; 
2. Aos encargos decorrentes da adjudicação de contratos administrativos de empreitada de obras 
públicas, que tenham sido precedidos de procedimento de concurso público, até ao limite do valor que 
determina a sujeição desses contratos a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, fixado pela Lei de 
Orçamento de Estado de 2015; 
3. Aos encargos decorrentes da adjudicação e/ou da execução de contratos administrativos de 
aquisição de bens e de aquisição de serviços, até ao limite do valor que determina a sujeição desses 
contratos a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, fixado pela Lei de Orçamento de Estado de 
2015; 
4. À aprovação de revisão de preços ou atualização de contratos já celebrados, desde que resultante 
de disposições legais e/ou de previsões previamente incluídas no próprio contrato; 
5. À atribuição de benefícios públicos, desde que decorram da aplicação de regulamentos municipais e 
contanto que o valor não exceda o montante de cinco mil euros; 
B. Em qualquer dos casos previstos na alínea A), determinar que deve estar previamente assegurada a 
inclusão das verbas respetivas nas Grandes Opções do Plano nos anos em referência. 
C. Em qualquer dos casos previstos na alínea A), deve estar assegurado o cumprimento de todas as 
disposições legais em matéria de realização de despesas públicas, designadamente em matéria de 
conformidade com as exigências decorrentes da existência de fundos disponíveis para o efeito. 
D. Todas as situações abrangidas pela presente autorização genérica devem ser remetidas para 
conhecimento da Assembleia Municipal. 
E. O disposto nas alíneas anteriores vigora no ano económico de 2015. 
 
Considerando que, na sessão ordinária de 24-11-2014, a Assembleia Municipal da Marinha Grande 
deliberou, por unanimidade, nos termos do artº 12º do Decreto-lei 127/2012, de 21 de junho e do artigo 
24º do RJAL, conceder autorização genérica prévia para assunção de compromissos plurianuais para o 
ano económico de 2015. 
 
Assim, apresenta-se informação n.º CS/15/2015 de 06-05-2015 referente aos compromissos plurianuais 
assumidos pela Câmara Municipal da Marinha Grande no período de 1 de janeiro a 30 de abril de 2015, 
que foram objeto de autorização prévia genérica pela Assembleia Municipal, 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 janeiro a 30 
de abril de 2015, ao abrigo da autorização prévia genérica concedida para o ano de 2015 pelo órgão 
deliberativo na sua sessão 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.” 
 

Como não houve lugar a qualquer intervenção, o Presidente da Mesa apresentou o ponto 6, 

pelas 22.27h, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE 

COMPROMISSOS PLURIANUAIS, relativa à informação sobre os compromissos plurianuais 
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assumidos no período de 1 de janeiro a 30 de abril de 2015, ao abrigo da autorização prévia 

genérica concedida para o ano de 2015 por este órgão deliberativo na sua sessão de 24-11-

2014. A Assembleia tomou conhecimento.  

PONTO 7 - APROVAÇÃO DA 2.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 

“ 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. 
 
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.-Na sua sessão de 27 de fevereiro do corrente, o órgão deliberativo aprovou a 
1.ª alteração ao mapa de pessoal da Câmara Municipal da Marinha Grande para 2015, de forma a 
prever a habilitação adequada ao dirigente nomeado em regime de substituição no cargo de Chefe da 
Divisão de Cidadania e Desenvolvimento, na sequência da cessação da comissão de serviço do Dr. 
Pedro Nuno Jerónimo Gonçalves, então dirigente desta unidade orgânica. 
 
Aquando da 1.ª alteração ao mapa de pessoal, apenas foi considerada esta adequação e não foi 
formalizada a constituição de posto de trabalho para o dirigente cessante, na medida em que não 
estavam ainda reunidas todas as condições para definir a afetação do trabalhador, concretamente se 
ficaria afeto à Divisão de Cidadania e Desenvolvimento, ou se por ventura, seria uma mais-valia no 
desenvolvimento de outras atividades foram do âmbito da divisão que havia liderado. Volvidos dois 
meses, e estando já consolidado que o trabalhador permanecerá na divisão, importa criar o posto de 
trabalho e definir a sua descrição, para que posteriormente o mesmo seja afeto a essas funções 
mediante despacho do dirigente máximo do serviço, ao abrigo 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, conjugado 
com o artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, na sua redação atual, e artigo 8.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal da Marinha Grande. 
 
Posto de trabalho n.º 69-A 
Preparar, desenvolver e acompanhar os procedimentos concursais para aquisição de bens e serviços 
da área da atuação da divisão e realizar o respetivo controlo e monitorização da execução; 
desencadear, desenvolver e acompanhar/monitorizar os procedimentos relacionados com os contratos 
de inserção nas áreas da educação, desporto, juventude e tempos livres (Colónias de Férias); 
preparar, coordenar e acompanhar a realização das Colónias de Férias em São Pedro de Moel, 
desencadeando todos os processos necessários à sua concretização e controlar a sua execução; 
preparar, coordenar, acompanhar e monitorizar os processos de fornecimento da alimentação nas 
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cantinas escolares da responsabilidade da autarquia, e respetivas prestações de serviços; preparar, 
coordenar, acompanhar e monitorizar o programa de desenvolvimento da componente de apoio à 
família bem como outras ações/atividades de âmbito escolar e respetivas prestações se serviço; 
colaborar no âmbito da ação social escolar; coordenar, acompanhar e monitorizar os processos de 
aquisição e fornecimento de gás natural e de garrafa no âmbito da educação; preparar, programar e 
realizar iniciativas direcionadas para a comunidade escolar e desportiva; instruir processos 
relacionados com pedidos de apoio logístico e financeiro nas diversas áreas de atuação da divisão e 
controlar a execução dos mesmos nos termos em que forem acordados. 
 
A par desta realidade e considerando que as necessidades de recursos humanos são cada vez mais 
mutáveis, importa também prever a criação de mais um posto de trabalho na Divisão de 
Infraestruturas e Serviços Urbanos, de forma a reforçar a qualidade do serviço prestado e a garantir 
uma resposta mais célere. Com a criação deste posto de trabalho ficarão reunidas as condições 
formais necessárias à afetação, mediante despacho, do trabalhador Antero José Soares Faria a esta 
unidade orgânica sendo, consequentemente, suprimido o posto de trabalho n.º 61, na Divisão de 
Ordenamento do Território, ao qual está adstrito. 
Posto de trabalho n.º 105-A 
Fiscalizar e acompanhar obras municipais, quer por empreitada, quer por administração direta; efetuar 
medições e determinar as quantidades de materiais para orçamentação de ramais domiciliários de 
distribuição de água, de acordo com o regulamento e normas técnicas aplicáveis; colaborar e 
participar na realização de verificações extraordinárias, por solicitação da DAM; recolher, validar e 
remeter as telas finais das obras municipais realizadas, quer por empreitada, quer por administração 
direta, para a DOT/ GSIG; realizar ainda outros trabalhos enquadrados na missão da DISU. 
 
Assim, 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 2.ª alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal 
da Marinha Grande para 2015, em anexo (Anexo 4). 
 
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.” 

 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 7, pelas 22.29h. Deu a palavra ao Presidente da 

Câmara, Álvaro Pereira, para prestar os esclarecimentos sobre o assunto. _______________ 

 

Interveio o Presidente da Câmara que explicou que se trata de definir as funções de dois 

postos de trabalho. _______________________________________________________ 

Como não houve lugar a qualquer intervenção, o Presidente da Mesa submeteu à votação o 

ponto sete, APROVAÇÃO DA 2.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL 

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

unanimidade dos presentes (22). _____________________________________________ 

 

PONTO  8 - DESIGNAÇÃO DO JÚRI DE RECRUTAMENTO PARA PROCESSO DE SELEÇÃO 

TENDENTE À ESCOLHA DE NOVO TITULAR PARA O CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2.º 

GRAU – CHEFE DA DIVISÃO DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO, nos termos do n.º 1 do 
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artigo 13.º da lei n.º 49/2012, de 29 de agosto conjugado com o disposto na alínea k) do nº 2 

do artigo 25º do RJAL. _____________________________________________________ 

 
“ O lugar de dirigente intermédio de 2.º grau – Chefe de Divisão, da Divisão de Cidadania e 
Desenvolvimento, encontra-se atualmente provido em regime de substituição, na sequência da 
cessação da comissão de serviço do então dirigente Dr. Pedro Nuno Jerónimo Gonçalves. 
Em cumprimento da lei, urge por isso reunir todos os pressupostos atinentes à abertura do processo 
de seleção destinado à escolha de novo titular para o cargo, e consequente nomeação em comissão de 
serviço, onde se enquadra a designação do júri de recrutamento. 
 
Nos termos do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que procede à adaptação à 
administração local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, que aprova o estatuto do 
pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado, o 
júri de recrutamento é designado por deliberação da assembleia municipal, sob proposta da Câmara 
Municipal, e é composto por um presidente e dois vogais. 
 
Nos termos da lei, o presidente é designado de entre personalidades de reconhecidos mérito 
profissional, credibilidade e integridade pessoal. Os vogais, são designados de entre personalidades 
de reconhecidos mérito profissional, credibilidade e integridade pessoal, cuja atividade seja ou tenha 
sido exercida preferencialmente na área dos recursos humanos ou da administração local autárquica 
(n.os 2 e 3 do citado artigo 13.º). 
 
De forma a encetar todos os procedimentos inerentes à nomeação do júri pela Assembleia Municipal, 
solicitámos a colaboração do Instituto Politécnico de Leiria e da Câmara Municipal de Leiria, na 
designação de personalidades que cumpram com os requisitos legalmente impostos, para que façam 
parte do júri dos procedimentos de recrutamento destinados à escolha de titular de cargo dirigente. 
 
Reunidos que estão todos os pressupostos essenciais à composição do júri propõe-se, nos termos do 
disposto na k) do n.º 2 do artigo 25.º, e da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos do Regime 
Jurídico das Autarquias, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugados com o 
n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que a Câmara Municipal delibere no sentido 
de apresentar à Assembleia Municipal, para designação, do júri de recrutamento do Processo de 
seleção destinado à escolha de titular do cargo de direção intermédia de 2.º grau – Chefe da Divisão 
de Cidadania e Desenvolvimento: 
Presidente – Sr. Doutor Eugénio Pereira Lucas, Professor Coordenador da Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão, integrada no Instituto Politécnico de Leiria; 
Vogais – Sr. Dr. Paulo Manuel Ferreira Guarda Felício, Chefe da Divisão de Juventude, Educação e 
Biblioteca da Câmara Municipal de Leiria, e Sr.ª Dr.ª Sandra Maria Felizardo de Oliveira e Paiva Cunha 
da Cruz, Chefe da Divisão Financeira e de Tecnologias de Informação desta Câmara Municipal. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor, 1 abstenção do Sr. Vereador Aurélio 
Ferreira e 1 voto contra do Sr. Vereador Carlos Logrado. O Sr. Vereador Carlos Logrado e o Sr. Vice-
presidente proferiram declarações de voto.” 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 8 e colocou-o à discussão, cerca das 22.33h. Deu a 

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

assunto. ________________________________________________________________ 
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Explicou o Presidente da Câmara que se trata da designação do júri que vai proceder à 

selecção do candidato para o Chefe da Divisão de cidadania e desenvolvimento. __________ 

   

Como não houve lugar a qualquer intervenção, o Presidente da Mesa submeteu à votação o 

ponto oito, DESIGNAÇÃO DO JÚRI DE RECRUTAMENTO PARA PROCESSO DE SELEÇÃO 

TENDENTE À ESCOLHA DE NOVO TITULAR PARA O CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2.º 

GRAU – CHEFE DA DIVISÃO DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO, constituído pelo 

Presidente – Sr. Doutor Eugénio Pereira Lucas, Professor Coordenador da Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão, integrada no Instituto Politécnico de Leiria, e os Vogais – Sr. Dr. Paulo 
Manuel Ferreira Guarda Felício, Chefe da Divisão de Juventude, Educação e Biblioteca da 
Câmara Municipal de Leiria, e Sr.ª Dr.ª Sandra Maria Felizardo de Oliveira e Paiva Cunha da 
Cruz, Chefe da Divisão Financeira e de Tecnologias de Informação desta Câmara Municipal, 
tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por maioria com 18 votos a favor, 2 

abstenções (MPM) e 2 votos contra (+C). _______________________________________ 

 

A deputada Elvira Ferreira (+C) proferiu a seguinte declaração de voto: 
“Votamos contra porque, muito embora a constituição do júri não se nos ofereça nenhuma dúvida ou 
crítica, mas por se tratar da sequência de um outro ato em que se definiu o perfil das pessoas a 
admitir a concurso na sua forma limitadora, ajustada ao perfil da pessoa que ocupa o lugar em regime 
de substituição. Não pondo em causa as suas qualificações e competência, defendemos que a Câmara 
deve exercer o direito à meritocracia como critério para a ocupação de cargos. De outro modo, e 
como se tem verificado ao longo do tempo e qualquer que seja a força política que esteja ao leme da 
governação, corre-se o risco de transformar o acesso aos lugares num vício perigoso.” ___________ 

O deputado Curto Ribeiro (PS), proferiu a seguinte declaração de voto: “ Voto a favor deste 

ponto pois reconheço a competência dos membros propostos para constituição do júri. Trata-se de um 
concurso aberto e a publicar em D.R., com possível concurso a todos os que cumprirem os requisitos, 
tendo em conta que as funções a desempenhar estão definidas no quadro de pessoal da Câmara. 
Votar contra neste ponto, como votou o +C, é votar contra a competência dos membros do júri que 
estão pessoalmente identificados, e é por si só uma desqualificação pessoal a esses elementos 
completamente injustificada!” ______________________________________________________ 
 

PONTO  9 - PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTOS 

CONCURSAIS COMUNS NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES 

PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO PARA CINCO ASSISTENTES OPERACIONAIS PARA A 

DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS, de acordo com o n.º 2 do artigo 64.º 

da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, bem como com o artigo 30.º da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas, conjugado com a alínea k) do nº 2 do artº 25º do RJAL. 

  
“ Presente proposta do Exmo. Sr. Presidente da Câmara, cujo teor de transcreve: 
“(…)Considerando que: 
- O mapa de pessoal da Câmara Municipal para o ano de 2015 foi aprovado pela Assembleia Municipal 
em sessão ordinária de 24 de novembro de 2014, contendo os postos de trabalho necessários para o 
cumprimento das atividades de natureza permanente e temporária a desenvolver durante o corrente 
ano; 
- É significativa a redução de trabalhadores que se vem verificando nos últimos anos, registando-se 
uma redução de 13,7% a 31 de dezembro de 2014, relativamente a 31 de dezembro de 2010; 
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- Só no serviço de infraestruturas de águas e saneamento, foram desde 2007, aposentados 4 
trabalhadores – Eduardo Albuquerque Fernandes (2007), António Moreira (2007), Armando Oliveira 
Natário (2009), Fernando Gregório Carqueijeiro (2010), Bernardino Pereira Senra Torres (2014) 
- Nos serviços urbanos deixaram de exercer funções 4 trabalhadores – Marco Paulo Teixeira da Silva 
(2009), Daniel Mendes da Veiga (2012), Vítor Manuel Botas Faustino (2014) e Florentino Pereira 
Loureiro (2014); 
- Por despacho datado de 23 de julho de 2008, o concurso externo de ingresso para 5 lugares de 
operário qualificado canalizador, publicado na 2.ª Série do Diário da República, n.º 183, de 21 de 
setembro de 2007, foi considerado deserto e consequentemente arquivado por todos os candidatos 
terem sido excluídos do mesmo; 
- Desde 2010, e como medida de estabilidade orçamental, foram vários os diplomas a fixar regras mais 
exigentes quanto ao recrutamento de trabalhadores nas autarquias locais, o que impediu a renovação 
dos recursos humanos; 
- A par do exposto, e no que respeita ao pessoal operário, as equipas de trabalho encontram-se 
extremamente debilitadas face à idade e problemas de saúde dos titulares de cada posto de trabalho; 
- O serviço de infraestruturas de águas e de saneamento, se encontra a laborar em regime de turnos 
desde maio de 2013, de forma a permitir a existência de uma equipa de trabalhadores 
permanentemente entre as 06h30 e as 18h30, de segunda-feira a sexta-feira, isto é, num período mais 
alargado que o horário normal praticado (08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00); 
- Se tem revelado de extrema dificuldade a gestão das equipas de trabalho, atendendo à estrutura 
etária dos trabalhadores em causa (entre os 47 e os 61 anos) e às ausências originadas por problemas 
de saúde; 
 - A operacionalização dos serviços impõe a existência de recursos humanos adequados, de modo a 
garantir o cumprimento das obrigações de prestação de serviço público; 
- De acordo com o previsto no n.º 1 do 30.º da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
em anexo à Lei n.º 35/2004, de 20 de junho, os serviços da Administração Pública podem promover o 
recrutamento dos trabalhadores necessários ao preenchimento dos postos de trabalho previstos no 
mapa de pessoal;  
- É notória a urgência de proceder à contratação de assistentes operacionais que permita colmatar as 
carências existentes e cuja necessidade se encontra elencada no mapa de pessoal do corrente ano, 
concretamente, 2 trabalhadores para a área de infraestruturas de águas, 2 trabalhadores para a área 
de infraestruturas de saneamento e 1 trabalhador para os serviços urbanos; 
 
- O Orçamento de Estado para 2015 (LOE 2015), aprovado pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, 
mantém normas de controlo do recrutamento de trabalhadores nas autarquias locais, dispondo o n.º 2 
do artigo 64.º que o órgão deliberativo, sob proposta do respetivo órgão executivo, pode autorizar a 
abertura de procedimentos concursais com vista à constituição de vínculos de emprego público por 
tempo indeterminado destinados a candidatos sem vínculo de emprego público previamente 
estabelecido, fixando, caso a caso, o número máximo de trabalhadores a recrutar e desde que se 
verifiquem cumulativamente os seguintes requisitos: 
- Os previstos nos n.ºs 2 a 6 do artigo 62.º: 
1. O município não se encontre em situação de saneamento ou rutura; 
2. No ano 2014, tenha sido cumprido o disposto no artigo 62.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de 
dezembro, isto é, a redução mínima de 2% do número de trabalhadores face aos existentes em 31 de 
dezembro de 2013; 
3. No ano de 2014, o município tenha registado despesas com pessoal e aquisições de bens e serviços 
a pessoas singulares em montante inferior a 35% da média da receita corrente líquida cobrada nos 
últimos três exercícios; 
- Nas alíneas b) e d) do n.º 2 do artigo 47.º: 
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4. Impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho em causa por trabalhadores com vínculo de 
emprego público previamente constituído, ou por recurso a pessoal colocado em situação de 
requalificação ou a outros instrumentos de mobilidade; 
5. Cumprimento, pontual e integral, dos deveres de informação previstos na Lei n.º 57/2011, de 28 de 
novembro, alterada pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro; 
- Nas alíneas a) e b) do n.º 2 do citado artigo 64.º: 
6. Seja imprescindível o recrutamento, tendo em vista assegurar o cumprimento das obrigações de 
prestação de serviço público legalmente estabelecidas e ponderada a carência dos recursos humanos 
no setor de atividade a que aquele se destina, bem como a evolução global dos recursos humanos na 
autarquia em causa; 
7. Seja demonstrado que os encargos com os recrutamentos em causa estão previstos nos orçamentos 
dos serviços a que respeitam. 
 
- Quanto ao requisito 1, e da análise dos diversos documentos financeiros disponíveis na página 
eletrónica do Município e constantes do anexo 1, é possível aferir que este Município não se encontra 
em qualquer das situações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 58.º da Lei n.º 73/2013, de 3 
de setembro, ou seja, não estamos em situação de saneamento ou rutura; 
- No que diz respeito ao 2.º requisito este Município perdeu 7 trabalhadores, o que equivale a 2,64%, 
dando por isso cumprimento à redução mínima do número de trabalhadores (anexo 2); 
- No ano de 2014, as despesas com pessoal e aquisições de bens e serviços a pessoas singulares 
totalizaram o valor de 5.403.826,48€, montante inferior a 35% da média da receita corrente líquida 
cobrada nos últimos três exercícios, conforme exigência elencada no requisito 3 e demonstrada no 
anexo 3; 
- Relativamente ao requisito 4, e conforme preceituado no n.º 1 do artigo 24.º da Lei n.º 80/2013, de 
28 de novembro, que estabelece o regime de requalificação, nenhum dos órgãos ou serviços 
abrangidos pelo âmbito de aplicação fixado no seu artigo 3.º, nos quais se inclui os serviços da 
administração autárquica, pode iniciar procedimento para recrutamento de trabalhador por tempo 
indeterminado, determinado ou determinável que não se encontre integrado no mapa de pessoal para 
o qual se opera o recrutamento, antes de executado procedimento prévio de recrutamento de 
trabalhadores em situação de requalificação para os postos de trabalho em causa; 
O procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação se encontra 
regulamentado, nos termos do n.º 2 do mesmo preceito, pela Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, 
segundo a qual, previamente ao início do processo de recrutamento, o dirigente máximo do órgão ou 
serviço tem de solicitar à Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA), 
enquanto entidade gestora do sistema de requalificação, a verificação da existência de trabalhadores 
em situação de requalificação, aptos a suprir as necessidades identificadas;  
- A matéria respeitante à consulta ao INA, por parte das autarquias locais, foi objeto de análise em 
sede de reunião de coordenação jurídica realizada entre a Direção-Geral das Autarquias Locais e as 
Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, cujas conclusões foram homologadas pelo 
Secretário de Estado da Administração Local em 17 de julho de 2014; 
 
- A Direção-Geral das Autarquias Locais emitiu a solução interpretativa uniforme de que as autarquias 
locais não têm de consultar o INA no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de 
trabalhadores em situação de requalificação, porquanto o regime jurídico da requalificação de 
trabalhadores em funções públicas, aprovado pela Lei n.º 80/2013, prevê, na alínea c) do seu artigo 
3.º, que este regime é aplicável aos serviços da administração autárquica nos termos do Decreto-Lei 
n.º 209/2009, de 3 de setembro, o qual determina, no seu artigo 16.º, que, na administração 
autárquica, o exercício das competências previstas para a entidade gestora do sistema de 
requalificação compete a uma entidade gestora da requalificação nas autarquias (EGRA) relativamente 
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aos respetivos processos de reorganização de trabalhadores, a constituir no âmbito de cada área 
metropolitana e comunidade intermunicipal e que o âmbito de aplicação dos procedimentos previstos 
no regime de requalificação é o da área da entidade intermunicipal, sendo as autarquias locais, nos 
termos do artigo 16.º-A do Decreto-Lei n.º 209/2009, entidades gestoras subsidiárias enquanto as 
EGRA não estiverem em funcionamento; 
 
- A administração local não é obrigada a consultar o INA e que ainda não se encontram constituídas 
as EGRA, entende-se que o cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 48.º da Lei do 
Orçamento de Estado para 2014, na parte em que exige a demonstração da impossibilidade de 
ocupação dos postos de trabalho em causa por recurso a pessoal colocado em situação de 
requalificação, não é exigível; 
 
- A abertura de procedimento concursal, independentemente do tipo de relação jurídica a constituir, 
será sempre submetida ao estrito cumprimento da legislação em vigor, concretamente, n.º 3 e 
seguintes do artigo 30.º Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei 
n.º 35/2013, de 20 de junho, alínea d) do artigo 37.º da LTFP e artigo 48.º da LOE 2015, que 
hierarquiza a prioridade no recrutamento estabelecendo como preferência base os candidatos 
aprovados com vínculo de emprego público por tempo indeterminado, de entre os quais, em primeiro 
lugar os que estiverem em regime de requalificação, e em última análise e esgotadas todas as 
possibilidades, candidatos sem vínculo de emprego público previamente estabelecido; 
 
- No tocante aos deveres de informação previstos na Lei n.º 57/2011, de 28 de novembro, alterada pela 
Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (requisito elencado no ponto 5), o Município deu pleno 
cumprimento à submissão através do SIIAL, conforme é possível atestar pelos documentos que fazem 
parte integrante do anexo 4; 
 
- Do factos elencados em supra, e como consta de exigência legal vertida no requisito 6, é por demais 
evidente que os postos de trabalho em causa são fundamentais cumprimento regular e de qualidade 
da prestação do serviço público, atenta a redução significativa de recursos humanos nas áreas de 
atividade em causa, e a estrutura etária elevada dos trabalhadores; 
- Por fim e quanto ao requisito 7, os encargos com o recrutamento dos cinco postos de trabalho para 
a Divisão de Infraestruturas e Serviços Urbanos, encontram-se inscritos no orçamento das despesas 
correntes com pessoal para o corrente ano, sob as seguintes classificações: 
- 07/01010404: 10.100,00€ 
- 07/0101130202: 1.878,80€ 
- 07/0101140204: 1.683,33€ 
- 07/010211: 1.212,00€ 
- 07/0103050202: 3.086,40€ 
- Compete à entidade que autoriza a abertura dos procedimentos concursais estabelecer o prazo de 
apresentação de candidaturas, nos termos do artigo 26.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, 
na redação dada pela Lei n.º 145-A/2011, de 6 de abril; 
 
Nos termos expostos e ao abrigo da competência prevista no n.º 2 alínea a) do artigo 35.º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proponho que 
a Câmara Municipal delibere ao abrigo do disposto no artigo 32.º e na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 
33.º, ambos da RJAL, conjugado com o n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, 
bem como, com o artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, o seguinte: 
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- Submeter à Assembleia Municipal proposta de abertura de procedimentos concursais comuns na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para cinco 
assistentes operacionais para a Divisão de Infraestruturas e Serviços Urbanos, 2 trabalhadores para a 
área de infraestruturas de águas, 2 trabalhadores para a área de infraestruturas de saneamento e 1 
trabalhador para os serviços urbanos, destinados também a candidatos que não possuam relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida, sem prejuízo das 
prioridades de recrutamento, com um prazo de apresentação de candidaturas de 10 dias úteis. (…)” 
 
A Câmara Municipal, depois de apreciado o assunto delibera, ao abrigo do disposto no artigo 32.º e 
na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos da Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em 
anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 82-
B/2014, de 31 de dezembro, bem como, com o artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, submeter a autorização da Assembleia Municipal proposta de abertura de procedimentos 
concursais comuns na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado para cinco assistentes operacionais para a Divisão de Infraestruturas e Serviços 
Urbanos, 2 trabalhadores para a área de infraestruturas de águas, 2 trabalhadores para a área de 
infraestruturas de saneamento e 1 trabalhador para os serviços urbanos, destinados também a 
candidatos que não possuam relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 
previamente estabelecida, sem prejuízo das prioridades de recrutamento, com um prazo de 
apresentação de candidaturas de 10 dias úteis. 
 
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.” 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 9, pelas 22.39h. Deu a palavra ao Presidente da 

Câmara, Álvaro Pereira, para prestar os esclarecimentos sobre o assunto. _______________ 

 

Tomou a palavra o Presidente da Câmara que informou que houve uma redução de pessoal 

desde 2010 em 13,7%, mas que só agora temos condições para substituir alguns trabalhadores 

que entretanto se reformaram, dado que a nossa boa gestão financeira fez com que o Estado 

nos permitisse avançar com os concursos. Vamos assim abrir concurso para 2 trabalhadores 

para as infra estruturas de águas, mais 2 para o saneamento e um outro para os serviços 

urbanos para darmos melhor resposta às necessidades da população. __________________ 

 

Como não houve lugar a qualquer intervenção, o Presidente da Mesa submeteu à votação o 

ponto nove, PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTOS 

CONCURSAIS COMUNS NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES 

PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO PARA CINCO ASSISTENTES OPERACIONAIS PARA A 

DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS, sendo 2 trabalhadores para a área de 

infraestruturas de águas, 2 trabalhadores para a área de infraestruturas de saneamento e 1 

trabalhador para os serviços urbanos, destinados também a candidatos que não possuam 

relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida, sem 

prejuízo das prioridades de recrutamento, com um prazo de apresentação de candidaturas de 

10 dias úteis, tendo a Assembleia deliberado autorizar o mesmo por unanimidade dos 

presentes (22). __________________________________________________________ 
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PONTO  10 - PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO 

CONCURSAL COMUM NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES 

PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO PARA UM ASSISTENTE OPERACIONAL PARA A 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO, de acordo com o n.º 2 do artigo 64.º da 

Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, conjugado com o artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas e com a alínea k) do nº 2 do artº 25º do RJAL.___________________ 
 
“ Presente proposta do Exmo. Sr. Presidente da Câmara, cujo teor de transcreve: 
 
“(…)Considerando que: 
- O mapa de pessoal da Câmara Municipal para o ano de 2015 foi aprovado pela Assembleia Municipal 
em sessão ordinária de 24 de novembro de 2014, contendo os postos de trabalho necessários para o 
cumprimento das atividades de natureza permanente e temporária a desenvolver durante o corrente 
ano; 
 
- É significativa a redução de trabalhadores que se vem verificando nos últimos anos, registando-se 
uma redução de 13,7% a 31 de dezembro de 2014, relativamente a 31 de dezembro de 2010; 
 
- O serviço de telefonista sempre foi assegurado por dois postos de trabalho de forma a garantir a 
qualidade do atendimento telefónico e a resposta célere por essa mesma via; 
 
- Desde julho de 2013, e com o falecimento da trabalhadora Cândida Pedrosa, a atividade em causa 
tem sido garantida apenas por um trabalhador do mapa de pessoal, recurso humano manifestamente 
insuficiente para garantir o atendimento de todas as chamadas provenientes do exterior, o que 
influencia negativamente a qualidade da imagem do serviço prestado pela autarquia; 
 
- Ainda que o Município tenha implementado um sistema de redireccionamento eletrónico de 
chamadas para os diversos serviços, mediante a digitação de um número identificativo, e no que 
respeita à central telefónica (posto de trabalho aqui em causa), as chamadas perdidas diariamente, 
rondam em média as 238, situação que vem sendo minimizada através do recurso a Programas do 
Instituto de Emprego e Formação Profissional, mas que não pode alongar-se no tempo na medida em 
que o posto de trabalho em causa representa uma necessidade permanente de pessoal; 
 
- Desde 2010, e como medida de estabilidade orçamental, foram vários os diplomas a fixar regras mais 
exigentes quanto ao recrutamento de trabalhadores nas autarquias locais, o que impediu a renovação 
dos recursos humanos; 
 
- A operacionalização e qualidade dos serviços impõe a existência de recursos humanos adequados, 
de modo a garantir o cumprimento das obrigações de prestação de serviço público; 
 
- De acordo com o previsto no n.º 1 do 30.º da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
em anexo à Lei n.º 35/2004, de 20 de junho, os serviços da Administração Pública podem promover o 
recrutamento dos trabalhadores necessários ao preenchimento dos postos de trabalho previstos no 
mapa de pessoal; 
  
- É notória a urgência de proceder à contratação de um assistente operacional que permita colmatar a 
carência evidenciada e cuja necessidade se encontra elencada no mapa de pessoal do corrente ano, 
isto é, um assistente operacional para a atividade de telefonista; 
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 - O Orçamento de Estado para 2015 (LOE 2015), aprovado pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, 
mantém normas de controlo do recrutamento de trabalhadores nas autarquias locais, dispondo o n.º 2 
do artigo 64.º que o órgão deliberativo, sob proposta do respetivo órgão executivo, pode autorizar a 
abertura de procedimentos concursais com vista à constituição de vínculos de emprego público por 
tempo indeterminado destinados a candidatos sem vínculo de emprego público previamente 
estabelecido, fixando, caso a caso, o número máximo de trabalhadores a recrutar e desde que se 
verifiquem cumulativamente os seguintes requisitos: - Os previstos nos n.ºs 2 a 6 do artigo 62.º; 
1. O município não se encontre em situação de saneamento ou rutura; 
2. No ano 2014, tenha sido cumprido o disposto no artigo 62.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de 
dezembro, isto é, a redução mínima de 2% do número de trabalhadores face aos existentes em 31 de 
dezembro de 2013; 
3. No ano de 2014, o município tenha registado despesas com pessoal e aquisições de bens e serviços 
a pessoas singulares em montante inferior a 35% da média da receita corrente líquida cobrada nos 
últimos três exercícios; 
- Nas alíneas b) e d) do n.º 2 do artigo 47.º: 
4. Impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho em causa por trabalhadores com vínculo de 
emprego público previamente constituído, ou por recurso a pessoal colocado em situação de 
requalificação ou a outros instrumentos de mobilidade; 
5. Cumprimento, pontual e integral, dos deveres de informação previstos na Lei n.º 57/2011, de 28 de 
novembro, alterada pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro; 
- Nas alíneas a) e b) do n.º 2 do citado artigo 64.º: 
6. Seja imprescindível o recrutamento, tendo em vista assegurar o cumprimento das obrigações de 
prestação de serviço público legalmente estabelecidas e ponderada a carência dos recursos humanos 
no setor de atividade a que aquele se destina, bem como a evolução global dos recursos humanos na 
autarquia em causa; 
7. Seja demonstrado que os encargos com os recrutamentos em causa estão previstos nos orçamentos 
dos serviços a que respeitam. 
 
- Quanto ao requisito 1, e da análise dos diversos documentos financeiros disponíveis na página 
eletrónica do Município e constantes do anexo 1, é possível aferir que este Município não se encontra 
em qualquer das situações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 58.º da Lei n.º 73/2013, de 3 
de setembro, ou seja, não estamos em situação de saneamento ou rutura; 
 
- No que diz respeito ao 2.º requisito este Município perdeu 7 trabalhadores, o que equivale a 2,64%, 
dando por isso cumprimento à redução mínima do número de trabalhadores (anexo 2); 
 
- No ano de 2014, as despesas com pessoal e aquisições de bens e serviços a pessoas singulares 
totalizaram o valor de 5.403.826,48€, montante inferior a 35% da média da receita corrente líquida 
cobrada nos últimos três exercícios, conforme exigência elencada no requisito 3 e demonstrada no 
anexo 3; 
- Relativamente ao requisito 4, e conforme preceituado no n.º 1 do artigo 24.º da Lei n.º 80/2013, de 
28 de novembro, que estabelece o regime de requalificação, nenhum dos órgãos ou serviços 
abrangidos pelo âmbito de aplicação fixado no seu artigo 3.º, nos quais se inclui os serviços da 
administração autárquica, pode iniciar procedimento para recrutamento de trabalhador por tempo 
indeterminado, determinado ou determinável que não se encontre integrado no mapa de pessoal para 
o qual se opera o recrutamento, antes de executado procedimento prévio de recrutamento de 
trabalhadores em situação de requalificação para os postos de trabalho em causa; 
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O procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação se encontra 
regulamentado, nos termos do n.º 2 do mesmo preceito, pela Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, 
segundo a qual, previamente ao início do processo de recrutamento, o dirigente máximo do órgão ou 
serviço tem de solicitar à Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA), 
enquanto entidade gestora do sistema de requalificação, a verificação da existência de trabalhadores 
em situação de requalificação, aptos a suprir as necessidades identificadas; 
 
- A matéria respeitante à consulta ao INA, por parte das autarquias locais, foi objeto de análise em 
sede de reunião de coordenação jurídica realizada entre a Direção-Geral das Autarquias Locais e as 
Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, cujas conclusões foram homologadas pelo 
Secretário de Estado da Administração Local em 17 de julho de 2014; 
 
- A Direção-Geral das Autarquias Locais emitiu a solução interpretativa uniforme de que as autarquias 
locais não têm de consultar o INA no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de 
trabalhadores em situação de requalificação, porquanto o regime jurídico da requalificação de 
trabalhadores em funções públicas, aprovado pela Lei n.º 80/2013, prevê, na alínea c) do seu artigo 
3.º, que este regime é aplicável aos serviços da administração autárquica nos termos do Decreto-Lei 
n.º 209/2009, de 3 de setembro, o qual determina, no seu artigo 16.º, que, na administração 
autárquica, o exercício das competências previstas para a entidade gestora do sistema de 
requalificação compete a uma entidade gestora da requalificação nas autarquias (EGRA) relativamente 
aos respetivos processos de reorganização de trabalhadores, a constituir no âmbito de cada área 
metropolitana e comunidade intermunicipal e que o âmbito de aplicação dos procedimentos previstos 
no regime de requalificação é o da área da entidade intermunicipal, sendo as autarquias locais, nos 
termos do artigo 16.º-A do Decreto-Lei n.º 209/2009, entidades gestoras subsidiárias enquanto as 
EGRA não estiverem em funcionamento; 
 
- A administração local não é obrigada a consultar o INA e que ainda não se encontram constituídas 
as EGRA, entende-se que o cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 48.º da Lei do 
Orçamento de Estado para 2014, na parte em que exige a demonstração da impossibilidade de 
ocupação dos postos de trabalho em causa por recurso a pessoal colocado em situação de 
requalificação, não é exigível; 
 
- A abertura de procedimento concursal, independentemente do tipo de relação jurídica a constituir, 
será sempre submetida ao estrito cumprimento da legislação em vigor, concretamente, n.º 3 e 
seguintes do artigo 30.º Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei 
n.º 35/2013, de 20 de junho, alínea d) do artigo 37.º da LTFP e artigo 48.º da LOE 2015, que 
hierarquiza a prioridade no recrutamento estabelecendo como preferência base os candidatos 
aprovados com vínculo de emprego público por tempo indeterminado, de entre os quais, em primeiro 
lugar os que estiverem em regime de requalificação, e em última análise e esgotadas todas as 
possibilidades, candidatos sem vínculo de emprego público previamente estabelecido; 
- No tocante aos deveres de informação previstos na Lei n.º 57/2011, de 28 de novembro, alterada pela 
Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (requisito elencado no ponto 5), o Município deu pleno 
cumprimento à submissão através do SIIAL, conforme é possível atestar pelos documentos que fazem 
parte integrante do anexo 4; 
 
- Do factos elencados em supra, e como consta de exigência legal vertida no requisito 6, é por demais 
evidente que o posto de trabalho em causa é fundamental para o cumprimento regular e de qualidade 
da prestação do serviço público, sob pena de não se conseguir dar uma resposta célere e eficiente a 



(Mandato 2013/2017)
   ATA NÚMERO TRÊS 15.06.2015 

 
28 

todos os que entram em contacto telefónico com o Município, com os eventuais constrangimentos que 
isso traz para cada utente; 
- Por fim e quanto ao requisito 7, os encargos com o recrutamento do posto de trabalho para a 
Divisão de Administração e Modernização, encontram-se inscritos no orçamento das despesas 
correntes com pessoal para o corrente ano, sob as seguintes classificações: 
- 03/01010404: 2.525,00€ 
- 03/0101130202: 469,70 
- 03/0101140204: 420,83€ 
- 03/0103050202: 699,65€ 
- Compete à entidade que autoriza a abertura dos procedimentos concursais estabelecer o prazo de 
apresentação de candidaturas, nos termos do artigo 26.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, 
na redação dada pela Lei n.º 145-A/2011, de 6 de abril; 
 
Nos termos expostos e ao abrigo da competência prevista no n.º 2 alínea a) do artigo 35.º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proponho que 
a Câmara Municipal delibere ao abrigo do disposto no artigo 32.º e na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 
33.º, ambos da RJAL, conjugado com o n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, 
bem como, com o artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, o seguinte: 
 
- Submeter à Assembleia Municipal proposta de abertura de procedimento concursal comum na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para um assistente 
operacional para a Divisão de Administração e Modernização, atividade de telefonista, destinado 
também a candidatos que não possuam relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 
previamente estabelecida, sem prejuízo das prioridades de recrutamento, com um prazo de 
apresentação de candidaturas de 10 dias úteis. (…)” 
 
A Câmara Municipal, depois de apreciado o assunto delibera, ao abrigo do disposto no artigo 32.º e 
na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos da Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em 
anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 82-
B/2014, de 31 de dezembro, bem como, com o artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, submeter a autorização da Assembleia Municipal proposta de abertura de procedimento 
concursal comum na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado para um assistente operacional para a Divisão de Administração e Modernização, 
atividade de telefonista, destinado também a candidatos que não possuam relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado previamente estabelecida, sem prejuízo das prioridades de 
recrutamento, com um prazo de apresentação de candidaturas de 10 dias úteis.  
 
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.” 

 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 10, pelas 22.44h e deu a palavra ao Presidente da 

Câmara, Álvaro Pereira, para prestar os esclarecimentos sobre o assunto. _______________ 

 

Tomou a palavra o Presidente da Câmara que informou que se trata da abertura de um 

concurso para 1 telefonista, uma vez que agora só temos uma telefonista ao serviço e 

precisamos de evitar que cerca de 238 chamadas diárias fiquem sem resposta. ___________ 

Como não houve lugar a qualquer intervenção, o Presidente da Mesa submeteu à votação o 

ponto dez, PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL 
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COMUM NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR 

TEMPO INDETERMINADO PARA UM ASSISTENTE OPERACIONAL PARA A DIVISÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO para um assistente operacional para a Divisão de 

Administração e Modernização, atividade de telefonista, destinado também a candidatos que 

não possuam relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente 

estabelecida, sem prejuízo das prioridades de recrutamento, com um prazo de apresentação 

de candidaturas de 10 dias úteis, tendo a Assembleia deliberado autorizar o mesmo por 

unanimidade dos presentes (22). _____________________________________________ 

 

PONTO  11 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA NA FREGUESIA DA MARINHA 

GRANDE, de acordo com o disposto na alínea k) do nº 2 do artigo 25º do RJAL.  

“ Presente minuta de contrato interadministrativo, a celebrar com a Freguesia da Marinha Grande, cujo 
conteúdo se dá por reproduzido e que fica em anexo (Anexo 2). 
 
Considerando que: 
a) O Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
admite a delegação de competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses próprios das 
populações destas (artigo 131.º); 
b) A delegação de competências em matéria de transportes e comunicações visa a promoção da 
coesão territorial, em conformidade com o estabelecido no artigo 118.º, do RJAL; 
c) A presente delegação não desrespeita a intangibilidade das atribuições autárquicas, pelo que é 
admissível à luz do artigo 119.º, do RJAL; 
d) Se justifica a delegação de competência em matéria de conservação de arruamentos integrados na 
rede viária de âmbito municipal e que estão preenchidos todos os requisitos enunciados no n.º 3, do 
artigo 115.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
e) A proposta de delegação de competência foi previamente discutida e negociada com a Freguesia da 
Marinha Grande. 
A Câmara Municipal, de acordo com o artigo 33.º, n.º 1, alínea m) e para os efeitos do artigo 25.º, n.º 
1, alínea k), ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, delibera: 
a) Aprovar a proposta de Contrato Interadministrativo que tem por objeto a delegação de competência 
em matéria de conservação de arruamentos integrados na rede viária de âmbito municipal na 
Freguesia da Marinha Grande, que se dá por reproduzida; 
b) Solicitar autorização da Assembleia Municipal para a celebração do contrato a que se refere a 
alínea anterior. 
 
Mais delibera reportar a produção de efeitos jurídicos da presente deliberação e da deliberação a 
tomar pela Assembleia Municipal a que se refere a alínea b) antecedente ao segundo dia útil 
subsequente à aprovação da próxima revisão dos instrumentos de gestão previsional de 2015. 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 11, pelas 22.46h e deu a palavra ao Presidente da 

Câmara, Álvaro Pereira, para prestar os esclarecimentos sobre o assunto. _______________ 
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Usou da palavra o Presidente da Câmara que informou que estão a cumprir o que 

prometeram embora com algum atraso, mas para o ano próximo ano será diferente uma vez 

que já conhecem melhor este novo procedimento. _________________________________ 

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

que disse que finalmente foi possível chegar a um consenso, decorridos 20 meses, para o 

fornecimento dos inertes necessários para a reparação das cerca de 300 vias que estão a 

cargo da junta. Apelou para que o concurso seja célere, para que se possam aplicar as 

massas, antes do período das chuvas. _________________________________________ 

Terminada a intervenção, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto onze, PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE, que tem por objeto a delegação de 

competência em matéria de conservação de arruamentos integrados na rede viária de âmbito 

municipal na Freguesia da Marinha Grande, que se anexa, tendo a Assembleia deliberado 

autorizar o mesmo por unanimidade dos presentes (22). _______________________ 

PONTO  12 - PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DA 

AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE INDUSTRIAL – FAMOLDE, FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 

DE MOLDES, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro, aplicável por força do n.º 1 do artigo 17.º deste último diploma. 

 
“ Presente requerimento, com o registo de entrada n.º 4287, de 12-05-2015, apresentado por Famolde, 
Fabricação e Comercialização de Moldes S.A., com o NIPC 501454837, com sede na rua Central de 
Moínhos de Cima freguesia e concelho da Marinha Grande, em que é solicitada a emissão de 
deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal da ampliação da sua 
unidade industrial, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 
novembro. 
 
Presente correio eletrónico da referida sociedade, datado de 29-05-2015, em que a mesma fornece 
elementos sobre a sua situação, que complementam a fundamentação apresentada no mencionado 
requerimento. 
 
Presente informação técnica 1-4287/2015 – AF, sobre o assunto, datada de 28-05-2015, bem como 
peças desenhadas representativas da ampliação da unidade industrial. 
 
O Decreto-Lei n.º 165/2014, de 05 de novembro, que estabelece o Regime de Regularização 
Extraordinário de Estabelecimentos Industriais, veio possibilitar a regularização de estabelecimentos e 
explorações existentes, que não disponham de título válido de instalação ou de título de exploração 
ou de exercício de atividade, incluindo as situações de desconformidade com os instrumentos de 
gestão territorial vinculativos dos particulares ou com servidões administrativas e restrições de 
utilidade pública. 
 
O diploma em causa aplica-se, ainda, à alteração ou ampliação das referidas unidades produtivas, que 
possuam título de exploração válido e eficaz, mas cuja alteração ou ampliação não sejam compatíveis 
com os instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares ou com servidões 
administrativas e restrições de utilidade pública. 
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Para o efeito deve ser instruído um pedido, pela interessada, com um conjunto de documentos que 
permita recolher informação relevante que habilite, as entidades competentes, a ponderarem os vários 
interesses económicos, sociais e ambientais em presença, e consequentemente tomarem uma decisão 
ajustada a cada situação. 
O requerimento apresentado pela interessada visa dar resposta a uma das obrigações impostas pelo 
diploma em apreço, que se traduz na obtenção de uma deliberação fundamentada de reconhecimento 
do interesse público municipal, por parte da Assembleia Municipal, na ampliação da sua unidade 
industrial, sita na rua Central moinhos de Cima, freguesia e concelho da Marinha Grande, sob 
proposta desta Câmara Municipal. 
 
Assim, considerando que 
- Famolde, Fabricação e Comercialização de Moldes S.A. foi constituída em 1984 com 25 trabalhadores 
e começou por fabricar moldes para a indústria dos brinquedos, eletrodomésticos, cosmética e 
electrónica 
- Se especializou na área da eletrónica a partir de 1987, sendo o seu volume de negócios, nesta área, 
superior a 70%; 
- Em 1994, já com cerca de 50 trabalhadores, e para fazer face ao crescimento da empresa, construiu 
o segundo pavilhão da sua unidade industrial; 
- Elevou para 70 o número de trabalhadores, no ano de 2000, graças ao aumento de produção, o que 
a levou a construir o terceiro pavilhão; 
- Em 2010 a empresa contava, em face do aumento da procura, com 86 colaboradores; 
- A partir de 2010 as suas infraestruturas começaram a ser escassas, quer a nível dos serviços 
administrativos, quer a nível das áreas sociais, pelo que teve de tomar uma de duas opções: estagnar 
ou crescer, tendo optado pela segunda; 
- Hoje garante emprego a 117 colaboradores e contribui para o desenvolvimento económico  do 
concelho; 
 - A atividade principal da empresa é o fabrico e comercialização de moldes técnicos, de elevado valor 
acrescentado, para a indústria elétrica e eletrónica e eletrónica automóvel. 
- Também produz peças plásticas, louça inquebrável da sua marca RBDrink, e possui um núcleo de 
Investigação e Desenvolvimento que fornece serviços de I&D na área dos moldes, energias renováveis 
e dispositivos médicos para cirurgia; 
- O seu nível da faturação, nos anos de 2013 e 2014, ascendeu a 5.250.067 € e 7.624.526 €, 
respetivamente; 
- Até 1-06-2015 possuía 114 trabalhadores e que, a partir dessa data, passou a ter 117; 
- Pretende ampliar, em cerca de 560 m2, dois dos edifícios que constituem a sua unidade industrial, 
destinados a albergar equipamento de serralharia manual, escritórios, salas de trabalho e reunião; 
- A ampliação em causa visa criar melhores condições de trabalho e é imprescindível para o 
crescimento económico; 
- Apesar de o índice de construção bruto resultante da referida ampliação, ser de 0,55 - quando para 
o local o Regulamento do Plano Diretor Municipal apenas prevê um índice de 0,25 - a deslocalização 
da unidade industrial traria elevados custos sociais e económicos, nomeadamente perda de clientes, 
provocada pela suspensão da laboração da empresa e acarretaria o despedimento de trabalhadores; 
- A sociedade em causa gera emprego no concelho e por isso contribui, inequivocamente, para o seu 
desenvolvimento económico; 
- A interessada tem demonstrado pelo seu historial, que, para além de fabricar produtos de relevante 
interesse público, como são, por exemplo, os respeitantes a dispositivos médicos para cirurgia, 
emprega um número elevado de trabalhadores; 
- O seu crescimento, nas atuais circunstâncias, é demonstrativo da estabilidade da empresa e da sua 
importância para o desenvolvimento social e económico do concelho; 
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- Por todos esses factos é inegável reconhecer o interesse público municipal na ampliação das ditas 
instalações; 
 
A Câmara Municipal delibera, nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro e alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 
aplicável por força do n.º 1 do artigo 17.º deste último diploma, submeter à Assembleia Municipal a 
presente proposta de reconhecimento do interesse público municipal da ampliação das instalações da 
unidade industrial, sita na rua Central de moinhos de Cima, freguesia e concelho da Marinha Grande, 
propriedade de Famolde, Fabricação e Comercialização de Moldes S.A., com o NIPC 501454837, com 
sede na estrada de Picassinos, lugar de Moinhos de Cima, Freguesia e concelho da Marinha Grande. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. Os Srs Vereadores Vítor Pereira, António Santos e 
Aurélio Ferreira proferiram declarações de voto.” 

 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 12, pelas 22.51h e deu a palavra ao Presidente da 

Câmara, Álvaro Pereira, para prestar os esclarecimentos sobre o assunto. _______________ 

 

Tomou a palavra o Presidente da Câmara que explicou que o Decreto-lei nº 165/2014 de 5 de 

novembro veio permitir às empresas resolver algumas situações como aquela que hoje vem 

aqui. Ao reconhecer interesse público municipal a esta empresa, estamos a permitir que esta 

se possa adequar às suas necessidades para também poder dar melhor resposta aos seus 

clientes e eventualmente aumentar o seu quadro de pessoal.  ________________________ 

Tomou a palavra a deputada Cristina Silva (MPM), que frisou que o decreto-lei atrás referido 

tem um carácter extraordinário e vai permitir até 2016 que algumas empresas possam 

legalizar a sua atividade. Sugeriu à Câmara que se estabeleçam critérios e parâmetros para 

balizar a atribuição deste interesse público municipal, de forma a não prejudicar as empresas, 

mas também sem permitir que tudo possa ser legalizado.  __________________________ 

Usou da palavra, o deputado Pedro Silva (PSD) que explicou que esta situação específica tem 

a ver com o índice de construção ridículo de 0,25 para aquela zona, previsto em PDM. Este é 

um problema que espelha o quanto urgente a revisão do PDM, pois mais empresas irão com 

certeza aparecer, dado que se localizam em áreas com o mesmo índice.  Concordou que se 

definam mais critérios para melhor fundamentar a atribuição deste reconhecimento e 

questionou se este título vai dar alguns benefícios fiscais. __________________________ 

Interveio o Presidente da Câmara que explicou que como todos sabem já estamos em 

processo de revisão do PDM e a Câmara está atenta. Lembrou porém que o Governo está a 

impor muitas restrições e que os perímetros urbanos vão ser diminuídos e que o ICNF está a 

criar condições para inviabilizar construção junto a zonas de pinhal e arvoredo. Esperamos 

vir a resolver, ao abrigo deste decreto-lei, problemas que muitas empresas têm há vários 

anos. __________________________________________________________________ 

Usou da palavra, a deputada Elvira Ferreira (+C) que disse votar a favor esta propostas e 

todas as que foram apresentadas para este fim. Esta legislação pode também ser um 

contributo importante para criação de postos de trabalho, por isso sugeriu que seja feita uma 
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boa divulgação deste assunto junto do tecido empresarial, uma vez que a lei só vigora até ao 

final do ano. ____________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que disse que o PS é francamente 

favorável a esta medida e criticou a posição “dúbia” do MPM em reunião de Câmara sobre 

este assunto. Este pedido hoje, é da empresa Famolde, que é uma empresa inovadora com 

grande projeção internacional e que aposta dezenas de anos em tecnologia de ponta e que 

merece ver reconhecido este título. ___________________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Ângela Domingues (MPM) que pretendeu saber se as empresas 

que estão em zonas industriais são abrangidas por esta medida, qual é o índice máximo de 

construção permitido e se este título é dado em função do que está edificado ou da 

ampliação da empresa. _____________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado José Luís Sousa (CDU), que lamentou que o MPM em reunião de 

Câmara tenha feito uma declaração demagógica com pressupostos que levam a pensar que 

irão votar contra, mas depois votam a favor. Este decreto-lei vai permitir legalizar empresas 

que cresceram um pouco desordenadamente ao longo dos anos, trata-se por isso de uma 

excelente oportunidade para o nosso tecido empresarial. ___________________________ 

Usou da palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que disse ser inquestionável o interesse 

público da empresa Famolde que está a ser aqui discutido. Questionou se a criação de postos 

de trabalho, de emprego qualificado e bem remunerado, se a ampliação das empresas, não é 

de interesse público? Lembrou que somos um Concelho muito peculiar, em que mais de 2/3 

do território não é gerido pela Câmara, estamos por isso muito limitados em relação aos 

concelhos limítrofes, mas queremos continuar a criar boas condições para as empresas se 

implantarem e se manterem por cá. ___________________________________________ 

Esclareceu o Presidente da Câmara que aplicabilidade deste decreto-lei vai ajudar a resolver 

situações de empresas que de alguma forma estão ilegais, e algumas delas ligadas ao setor 

do vidro, e que agora com a abertura trazida por esta legislação, vão poder fazer chegar os 

seus pedidos à Câmara para reconhecimento do interesse público para serem analisados e 

assim legalizarem a sua situação. _____________________________________________ 

Como não houve lugar a mais intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o 

ponto doze, - PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DA 

AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE INDUSTRIAL – FAMOLDE, FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 

DE MOLDES, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade dos presentes 

(22). __________________________________________________________________ 

PONTO 13 - APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA, nos termos 

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

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 13 e colocou-o à discussão, cerca das 23.23h.____ 

Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que saudou três grandes iniciativas 

realizadas pela Câmara: a Semana de Educação, as comemorações do Dia da Criança e as 

Festas da Cidade. Realçou a interligação entre os artistas locais e os artistas de projecção 
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nacional e o enorme contributo das coletividades que participaram na gastronomia, mas 

também na animação cultural do evento. Discordou da visão do utilizador pagador em direitos 

fundamentais que estão consagrados na Constituição, como o direito à cultura e à educação. 

Referiu o grande sucesso que clubes do nosso Concelho têm tido na área do desporto e a 

Câmara deve continuar a apoiar o seu trabalho. Questionou quais os investimentos que estão 

previstos em termos de habitação social e atribuição de casas. _______________________ 

Usou da palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que disse que o que está em análise é a 

atividade da Câmara até ao dia 31 de maio. Sugeriu que o relatório inclua um índice. Felicitou 

a melhoria dos serviços do GAM que diminuíram o tempo de espera para atendimento. 

Considerou que a aposta da Semana de Educação foi ganha, com um formato diferente e 

muito positivo. Referiu que o desenvolvimento económico é a área mais pobre do executivo 

pelo que sugeriu que se façam iniciativas conjuntas com as empresas e usar as redes de 

comunicação destas e os órgãos de comunicação social para divulgar os eventos do 

Concelho. Realçou positivamente a verba de 100,00o€ proposta pelo Vereador Carlos Logrado 

para recuperar as casas de habitação social que estão devolutas. Solicitou que a Câmara 

regulamente a atribuição de subsídios para atividades de cariz social. __________________ 

Usou da palavra a deputada Susana Costa (CDU), que pediu mais uma vez que se criem 

condições para a segurança dos peões nas passadeiras e procurar reduzir a velocidade de 

circulação das viaturas. Mencionou a título de exemplo, a passadeira na estrada de S. Pedro 

de Moel junto à iveco onde há muita sinistralidade. _______________________________ 

Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que esclareceu que a discussão deste 

ponto não é só sobre o relatório da Câmara, mas sim sobre toda a sua atividade. Questionou 

sobre o ponto de situação do projeto do parque do Pinhal do Rei. ____________________ 

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

que questionou sobre a situação da Orquestra Ligeira da Marinha Grande. ______________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que convidou todos os presentes para a 

festa de encerramento do projeto “Um dia pela vida ” que vai realizar-se no Parque da Cerca 

no próximo dia 4 de julho. Agradeceu ainda a todos os órgãos autárquicos, Câmara e Juntas 

de Freguesia e também a colaboração do jornal da Marinha Grande, o apoio concedido ao 

longo das várias iniciativas do projeto. _________________________________________ 

Usou da palavra o Vereador Vítor Pereira que esclareceu que “as festas da cidade” têm um 

modelo definido, são uma organização da Câmara Municipal da Marinha Grande que tem no 

movimento associativo, o seu principal parceiro. __________________________________ 

Usou da palavra a Vereadora Alexandra Dengucho que informou que a carta educativa já está 

pronta relativamente à recolha de dados dos agrupamentos de escolas e que neste momento 

cabe aos serviços técnicos da Câmara dar o devido andamento. Quanto ao parque do Pinhal 

do Rei, disse que este exige a assinatura de um protocolo entre o ICNF e a Câmara, pelo que 

já entregou uma minuta de protocolo ao Sr. Presidente da Câmara e que agora está a 

aguardar a resposta do gabinete do presidente e dos serviços jurídicos. Quanto ao turismo 
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referiu que este deve ser alavancado por projetos que dêem visibilidade e que estão a 

trabalhar nesse sentido. ____________________________________________________ 

Tomou a palavra o Vereador Paulo Vicente que informou que vão agilizar procedimentos para 

começarem com as reparações na habitação social. Disse também que têm sinalizado as 

passadeiras com olho-de-boi e com as faixas vermelhas pintados no pavimento, mas a falta 

de civismo dos condutores ultrapassa as medidas que temos tomado. Disse não ser possível 

estar sempre a colocar passadeiras sobre elevadas, porque depois a Câmara é colocada em 

tribunal por danos causados nas viaturas, por isso há que continuar a apelar ao bom senso e 

educação dos automobilistas. ________________________________________________ 

Explicou o Presidente da Câmara que o protocolo sobre a Orquestra tem que ser visto e o 

parecer sobre o protocolo para o Parque do Pinhal do Rei deve estar quase pronto e depois 

seguir-se-ão as negociações, que não se adivinham fáceis com INCF, que é o dono as matas. 

Acrescentou que as festas da cidade foram um sucesso para todos os que assistiram e 

também para as 30 coletividades que participaram. Quanto ao turismo referiu que temos 

orgulho em ter duas praias douradas e duas praias acessíveis e continuamos a divulgar o 

arroz de marisco e a história dos avieiros da nossa praia da Vieira. Disse ainda que estão a 

decorrer obras de recuperação da casa museu Afonso Lopes Vieira. Lembrou que a Câmara 

não esquece o desenvolvimento económico: a Câmara realizou a semana do 

empreendedorismo, foi a Veneza divulgar o nosso vidro, participa no projeto “dar-te a 

conhecer”, vai promover uma sessão de discussão sobre o PDM só para empresários e faz 

regularmente o acompanhamento de visitas de clientes a empresas do concelho. __________  

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 00.05h, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelos 

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

secretária, Lígia Maria Moreira Pedrosa e segunda secretária Ana Luísa Cardeira Martins e 

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

para secretariar a reunião. __________________________________________________ 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

 

Telmo Lopes da Silva Ferraz 

A Primeira Secretária 

  

Lígia Maria Moreira Pedrosa 
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A Segunda Secretária  

 

Ana Luísa Cardeira Martins 

 

A secretária da Assembleia Municipal 

 

Paula Cristina Ascenso Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conteúdo da presente sessão fica registado em suporte digital. 


