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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2015 ___________________________ 

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

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

Patrícia Quintanilha Nobre, primeira secretária e, Ana Luísa Cardeira Martins, segunda 

secretária, reuniu em sessão ordinária, a Assembleia Municipal da Marinha Grande com a 

seguinte ordem de trabalhos:________________________________________________ 

1. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – AES MANUFACTURING, LDA, 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._________________________________________________________________________ 

2. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – RTJ PLÁSTICOS, S.A. 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 do mesmo diploma. _________________________________________ 

3. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – PROMOPLÁS – PROMOÇÕES E 

TRANSFORMAÇÃO DE MATÉRIAS PLÁSTICAS, LDA., 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.______________________________________ 

4. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – VIDRIMOLDE – INDÚSTRIA 
INTERNACIONAL DE MOLDES, LDA., 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 do mesmo diploma. _ 

5. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – J.M. FERNANDES – RECICLAGEM 
DE SUCATAS, LDA., 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.____________________________________________________________ 

6. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – VIDROMECÂNICA-
METALOMECÂNICA VIDREIRA, LDA., 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 do mesmo 
diploma.__________________________________________________________________________ 

7. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA 22.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2015 – 3.ª 
REVISÃO, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. __ 

8. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2016: 
GRANDE OPÇÕES DO PLANO, MAPA DE PESSOAL E ORÇAMENTO, 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. _______________________________________ 

9. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - CONTRATO-
PROGRAMA “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE GERAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS”, 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. _________________________________________________________________________ 

10. APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE CONTRATO PROGRAMA PARA O ANO DE 2016 RESPEITANTE A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE INTERESSE GERAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA TUMG – TRANSPORTES 
URBANOS DA MARINHA GRANDE, para efeitos do disposto no artigo 47º, n.º 5, da Lei n.º 50/2012, de 31 de 
agosto conjugado com o disposto na alínea a) do nº 2 do artigo 25º do RJAL. ______________________ 

11. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE 
TRANSPORTES ESCOLARES E DE TRANSPORTES DE INTERESSE MUNICIPAL E RELEVANTE NO ÂMBITO DE 
PROJETOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS APOIADOS PELO MUNICÍPIO PARA O ANO 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. _____________ 

12. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - 
REQUALIFICAÇÃO DA COBERTURA DOS EDIFÍCIOS DO ESTALEIRO MUNICIPAL - concurso público n.º 
15/2015, 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. ___ 

13. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - 
REQUALIFICAÇÃO E PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE - AV. ENG.º ARALA PINTO - MARINHA GRANDE - 
concurso público n.º 19/2015, 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. _____________________________________________________________________ 

14. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - 
REQUALIFICAÇÃO URBANA DO ESPAÇO PÚBLICO – BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO - concurso público n.º 
14/2015, 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. ___ 

15. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - REDE DE 
ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DE TRUTAS - 2.ª FASE E REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO 
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DE ÁGUA - CONCURSO PÚBLICO N.º 18/2015 – 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. ______________________________________________________ 

16. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - REABILITAÇÃO 
DO PAVIMENTO E EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NA RUA COMENDADOR SANTOS BAROSA E RUA DAS 
FLORES – ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE CONCURSO PÚBLICO, 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. ________________________________________ 

17. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - 
REQUALIFICAÇÃO DA RUA SOCIEDADE INSTRUTIVA E RECREATIVA 1.º DE DEZEMBRO – ABERTURA DE 
PROCEDIMENTO DE CONCURSO PÚBLICO – 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. ________________________________________________________ 

18. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE 
CONTROLO DA QUALIDADE DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO PARA O ANO 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. _____________________ 

19. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE 
INSTALAÇÃO, LEVANTAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE CONTADORES, CORTE, REVISÃO DE CORTE E 
REABERTURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2016 E 2017 - 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. ______________________________ 

20. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO ANUAL DA REDE DE INCÊNDIO ARMADA DA CASA DA CULTURA - TEATRO STEPHENS PELO 
PERÍODO DE 3 ANOS - 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. _________________________________________________________________________ 

21. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS, nos 
termos do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho e do artigo 24.º, do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais.__________________________________________________________ 

22. 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 Frederico Manuel Gomes Barosa.______________________ 

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

André Cardoso Andrade, Maria Etelvina Lopes Rosa Ribeiro, Renata Alexandra Gomes Pereira, 

Hélder Jorge de Sousa Rodrigues, José Luís Marques de Sousa e Susana Marina Santos 

Costa.__________________________________________________________________ 

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

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

Bancada do Partido Social Democrata (PSD): 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)._____________________________________________________________ 

Estiveram ainda presentes, o Presidente da Câmara Municipal em exercício, Paulo Jorge 

Campos Vicente, a Vereadora Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira, o Vereador Vítor Manuel 

Fernandes Pereira, a Vereadora Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho, o Vereador 
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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: Francisco Manuel de 

Carvalho Duarte (CDU) pelo deputado José Luís Marques de Sousa (CDU) e a substituição do 

deputado Jorge Manuel Lucas dos Santos Pinto (MPM) pelo deputado Carlos Wilson da Silva 

Batista (MPM). Os documentos constituem o anexo número III da presente ata. ___________ 

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

Regimento da Assembleia Municipal da Marinha Grande, pelas vinte horas e trinta e cinco 

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

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

Informou ainda toda a assembleia que os pontos 8 e 21 incluídos na ordem do dia, seriam 

retirados da discussão, uma vez que o órgão executivo não aprovou os mesmos em reunião 

de câmara, ficando assim reordenada a ordem do dia:  

1. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – AES MANUFACTURING, LDA, 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._________________________________________________________________________ 

2. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – RTJ PLÁSTICOS, S.A. 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 do mesmo diploma. _________________________________________ 

3. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – PROMOPLÁS – PROMOÇÕES E 

TRANSFORMAÇÃO DE MATÉRIAS PLÁSTICAS, LDA., 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.______________________________________ 

4. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – VIDRIMOLDE – INDÚSTRIA 
INTERNACIONAL DE MOLDES, LDA., 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 do mesmo diploma. _ 

5. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – J.M. FERNANDES – RECICLAGEM 
DE SUCATAS, LDA., 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.____________________________________________________________ 

6. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – VIDROMECÂNICA-
METALOMECÂNICA VIDREIRA, LDA., 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 do mesmo 
diploma.__________________________________________________________________________ 

7. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA 22.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2015 – 3.ª 
REVISÃO, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. __ 

8. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - CONTRATO-
PROGRAMA “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE GERAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS”, 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. _________________________________________________________________________ 

9. APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE CONTRATO PROGRAMA PARA O ANO DE 2016 RESPEITANTE A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE INTERESSE GERAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA TUMG – TRANSPORTES 
URBANOS DA MARINHA GRANDE, para efeitos do disposto no artigo 47º, n.º 5, da Lei n.º 50/2012, de 31 de 
agosto conjugado com o disposto na alínea a) do nº 2 do artigo 25º do RJAL. ______________________ 

10. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE 
TRANSPORTES ESCOLARES E DE TRANSPORTES DE INTERESSE MUNICIPAL E RELEVANTE NO ÂMBITO DE 
PROJETOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS APOIADOS PELO MUNICÍPIO PARA O ANO 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. _____________ 
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11. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - 
REQUALIFICAÇÃO DA COBERTURA DOS EDIFÍCIOS DO ESTALEIRO MUNICIPAL - concurso público n.º 
15/2015, 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. ___ 

12. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - 
REQUALIFICAÇÃO E PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE - AV. ENG.º ARALA PINTO - MARINHA GRANDE - 
concurso público n.º 19/2015, 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. _____________________________________________________________________ 

13. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - 
REQUALIFICAÇÃO URBANA DO ESPAÇO PÚBLICO – BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO - concurso público n.º 
14/2015, 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. ___ 

14. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - REDE DE 
ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DE TRUTAS - 2.ª FASE E REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA - CONCURSO PÚBLICO N.º 18/2015 – 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. ______________________________________________________ 

15. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - REABILITAÇÃO 
DO PAVIMENTO E EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NA RUA COMENDADOR SANTOS BAROSA E RUA DAS 
FLORES – ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE CONCURSO PÚBLICO, 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. ________________________________________ 

16. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - 
REQUALIFICAÇÃO DA RUA SOCIEDADE INSTRUTIVA E RECREATIVA 1.º DE DEZEMBRO – ABERTURA DE 
PROCEDIMENTO DE CONCURSO PÚBLICO – 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. ________________________________________________________ 

17. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE 
CONTROLO DA QUALIDADE DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO PARA O ANO 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. _____________________ 

18. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE 
INSTALAÇÃO, LEVANTAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE CONTADORES, CORTE, REVISÃO DE CORTE E 
REABERTURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2016 E 2017 - 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. ______________________________ 

19. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO ANUAL DA REDE DE INCÊNDIO ARMADA DA CASA DA CULTURA - TEATRO STEPHENS PELO 
PERÍODO DE 3 ANOS - 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. _________________________________________________________________________ 

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

ANTES DA ORDEM DO DIA__________________________________________________ 

O Presidente da Mesa declarou aberto o período antes da ordem do dia pelas 20.40h. _____ 

Tomou a palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que explicou que votaram contra o 

orçamento de 2016 na Câmara para dar ao PS a oportunidade de o tornar mais sólido e mais 

consentâneo com as reais necessidades do concelho. Disse que foi um ato responsável e que 

estão seguros que as suas propostas juntamente com as dos restantes vereadores da 

oposição influenciarão positivamente a revisão do orçamento e a possibilidade de encontrar 

as melhores soluções para o concelho. As propostas que apresentaram foram aceites, mas as 

verbas para a sua execução não estavam definidas e estas não devem ultrapassar os 20 

milhões. Recomendaram à Câmara a inclusão de 3 planos para o desenvolvimento concelhio:  

1. Plano Integrado de Eficiência Municipal que visa fazer mais coisas com menos dinheiro; 

2. Plano Integrado de Modernização Administrativo que visa agilizar os serviços da Câmara e 

melhorar o nível de satisfação dos munícipes; 



(Mandato 2013/2017)
   ATA NÚMERO SEIS 23.11.2015 

 
5 

3. Plano Integrado para o Incremento das vantagens competitivas do concelho que visa tornar 

mais apelativo a instalação de novos e o desenvolvimento dos atuais agentes do 

desenvolvimento do concelho. 

Sugeriu ao PS que invista no diálogo com a oposição, nomeadamente sobre os temas que 

preocupam a população, como os centros escolares, o mercado municipal e a piscina 

municipal e integre propostas dos vereadores da oposição que são benéficas para o concelho. 

Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que proferiu a seguinte declaração: 

“ A Marinha Grande enfrenta um preocupante momento político no que concerne à Câmara Municipal 
da Marinha Grande e não me refiro apenas ao facto do Presidente ter o mandato suspenso, nem tão 
pouco, vou referir o facto de termos no poder um Presidente em exercício a tempo inteiro e uma 
Vereadora a meio tempo. Nem vou usar os termos utilizados pelo PS em 2007, não vou fazer cavalo 
de batalha, com a usurpação de poder, com o facto de termos um presidente que nem sequer foi 
eleito, nem falar das Câmaras no tempo do fascismo. Tão pouco irei usar a lógica de que esse lugar 
não é seu, nem tem legitimidade para exercer o cargo.  

A questão fundamental é que o PS está isolado na CMMG, há um bloqueio da Câmara, sem projetos, 
sem estratégia, sem orçamento. O PS procura a bóia de salvação e em desespero mantém uma linha 
de intransigência, porque foi incapaz de encontrar uma solução estável para a gestão da Câmara. Este 
é o PS que, depois de ter rompido o compromisso com a CDU, revelou incapacidade para encontrar 
acordos e soluções governativas com a demais oposição. Hoje estamos confrontados com a 
estagnação da Câmara com um orçamento reprovado. Foi apresentado o orçamento dos 5€, que inclui 
projetos que preocupam os munícipes, mas com verbas manifestamente reduzidas, o que revela falta 
de estratégia e tentativa de aprovar um orçamento que permite ao PS fazer uma navegação à vista. 
Este é o orçamento das disparidades, é urgente que o PS tire as devidas ilações do seu chumbo.” 

Usou da palavra a deputada Cristina Silva (MPM), que apresentou a seguinte declaração: 

Muito se tem falado nesta assembleia e não só, sobre os centros escolares versus escolas de 
proximidade. Mas até esta data ouvi sempre opiniões partidárias, a favor de um contra o outro, até 
esta data de facto, ninguém falou sobre esta questão polémica dando a sua opinião enquanto pai. 

Eu vou dar a minha, enquanto mãe de dois filhos menores. O meu filho mais velho frequentou uma 
escola dita de proximidade, embora com a dimensão de Centro Escolar, uma vez que tem 8 salas de 
aulas. Durante os quatro anos que frequentou essa escola, nunca percebi da parte dele dificuldades de 
adaptação ou de aprendizagem, muito pelo contrário, foram 4 anos de mais-valia, devido a um 
professor que os incentivou imenso. 

Passados 5 anos, a minha filha entrou na mesma escola, como já disse, com a dimensão de um Centro 
Escolar, uma vez que os Centros Escolares são dimensionados com 8 a 12 salas de aulas. Durante o 
seu primeiro ano escolar, foi difícil, não a sentia enquadrada na turma nem na escola, enquanto o 
irmão foi incentivado a ajudar, a colaborar com os colegas, na turma dela, nunca senti essa unidade, 
muito pelo contrário, sentia que os alunos eram incentivados a lutar por boas notas, que havia 
rótulos, que não eram defendidos os valores que tínhamos em casa. E as dificuldades continuaram. 
Nas conversas com a professora da turma era-me dito que ela tinha dificuldades, que precisava de 
apoio. As festas de Natal ou de carnaval, também tinham deixado de ocorrer naquela escola. Ao fim 
de dois longos anos naquela escola, que foram difíceis para mim como mãe, mas certamente muito 



(Mandato 2013/2017)
   ATA NÚMERO SEIS 23.11.2015 

 
6 

mais difíceis para ela. Mudei-a de escola e quando lhe propus a mudança, a resposta foi imediata, 
SIM. 

Hoje, a frequentar uma escolinha pequenina com duas salas de aulas, encontra-se totalmente 
enquadrada na turma, com notas muito melhores, muito mais serena e calma. 

Será então que o problema está no tamanho das escolas? Na quantidade de alunos e de salas de 
aulas? O que aconteceu? 

Hoje analisando as duas situações, não tenho dúvidas que não é tanto o tamanho da escola que faz a 
diferença, mas sim os profissionais que aí lecionam. Temos andado a discutir o sexo dos anjos, 
quando na realidade a questão é bem mais profunda e complexa. 

A nossa legislação permite que professores sejam colocados a 100 km ou mais de casa, muitos deles 
com suas dificuldades e limitações e com famílias às quais também tem de dar apoio. 

Pede-se a esses profissionais que estejam motivados e que transmitam conhecimentos e valores aos 
nossos filhos, quando muitas vezes eles andam desmotivados de tantas mudanças ao longo de uma já 
extensa carreira. 

Os Centros Escolares podem funcionar bem, sim, tal como as escolas de proximidade. Mas em 
qualquer um dos casos, o que realmente conta não é o tamanho do edifício mas os valores que 
possuem e transmitem, as pessoas que dão a cara pelo edifício, os profissionais que aí lecionam, os 
auxiliares que apoiam as nossas crianças. 

Com toda esta discussão, esquecemo-nos de duas coisas fundamentais: 

1. A política do governo (seja PS, seja PSD, seja coligação PSD/CDS, e agora veremos com esta 
coligação ou não) há muito que defende os Centros Escolares, daí que não existem apoios 
comunitários para as escolas de proximidade. Se queremos melhorar as condições das nossas escolas, 
não temos economicamente outra solução que não seja a de construir alguns Centros Escolares, até 
porque já existem, têm apenas outros nomes, a Escola de Casal de Malta e a Escola da Embra pelas 
suas dimensões já são Centros Escolares. E não estou com isto a dizer que as escolas de proximidade 
devem desaparecer, não, muito pelo contrário, é possível e desejável que se mantenham algumas 
delas. Elaborem a carta educativa e aprovem-na, sem isso nada nos será possível fazer ou construir. 

2. E para mim, o mais fundamental nisto tudo, é certamente, colocarmos em questão os nossos 
valores. Darmos o exemplo às crianças que educamos, quer seja como profissionais quer seja como 
pais. Porque aquilo que verifico é que como adultos estamos mais interessados em ganharmos a 
guerra, contra tudo e contra todos, só porque queremos ter razão acima de tudo, do que em dialogar 
e chegar a consenso. Aqui o que interessa é o bem-estar das nossas crianças, dos vossos filhos, dos 
meus e dos de todos os munícipes que aqui residem ou cujos filhos estudam aqui. Vamos lá rever os 
nossos valores, ter alguma humildade e dar o exemplo aos nossos filhos utilizando a voz para 
dialogar e não para discutir, vamos ouvir alguma música clássica e fazer o trabalho de casa.” 

Tomou a palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que disse termos sido todos 

surpreendidos pelo chumbo do orçamento e do plano de atividades através dos órgãos de 

comunicação social. Um instrumento fundamental para a nossa terra é chumbado sem termos 

alternativas, temos que ter sentido de responsabilidade nestas matérias. Disse que é normal 

que haja diferentes posições políticas sobre este instrumento de gestão, mas deveria traduzir-

se em abstenção, porque o chumbo destes documentos inviabiliza o desenvolvimento da 
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nossa terra. Saudou o sentido de responsabilidade do +C que, não deixando de ser críticos, e 

fazer as suas exigências, dão o seu contributo e não põem em causa o funcionamento e a 

viabilidade económica do Concelho. Acrescentou que em relação ao Vereador do MPM, não 

esperava uma posição diferente e quanto ao Vereador do PSD, mostrou-se um homem 

independente, que não teve pejo em contrariar uma atitude política do seu partido para 

defender os interesses da sua terra. Aconselhou a CDU a refletir sobre as consequências do 

resultado eleitoral obtido no concelho e no país. Disse ainda que o Presidente da Câmara está 

de baixa médica o que é perfeitamente legítimo. __________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro Silva (PSD), que lembrou que após as eleições, houve 

uma necessidade imperiosa de fazer uma coligação para assegurar a governabilidade da 

Câmara. Consegue o apoio do PSD e a seguir faz a coligação com a CDU que, agora veio a 

cair como já era esperado. O que é estranhíssimo, é que o PS achou logo, após as eleições, 

que era imperioso ter uma maioria para governar e agora para estes dois últimos anos de 

mandato, acha que já não é precisa essa maioria. Disse que há 6 anos que o PSD anda a 

viabilizar orçamentos com exigências que não são cumpridas, por isso estamos à espera que 

reúnam e discutam connosco, para encontrarmos uma governabilidade para a Câmara. _____    

Usou da palavra o deputado José Luís (CDU), que referiu que o executivo da Câmara em 

funções, está debilitado e por isso deve procurar ter uma atitude responsável, procurando 

com os elementos do executivo encontrar consensos e entendimentos para governar. A 

grande responsabilidade deste orçamento não ter passado é única e exclusiva do PS. O voto 

contra é tão legítimo quanto a abstenção ou o voto a favor. Não é possível votar a favor um 

documento tão importante a meio do mandato que não preveja as obras estruturantes para o 

Concelho, como o mercado e a piscina. Disse ainda que tanto quanto sabe todas as forças 

políticas apresentaram propostas alternativas que não foram contempladas, por isso o PS não 

pode vir aqui dizer o contrário. ______________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que disse que não houve falta de diálogo em 

relação a este orçamento e a Câmara está a trabalhar no sentido de criar condições para que 

o orçamento venha a ser aprovado numa segunda votação. As negociações devem continuar 

com todos na procura do melhor para o Concelho, pois nada está definitivamente perdido. 

Lembrou que foi a CDU que pôs termo ao compromisso pós eleitoral e que para a elaboração 

deste orçamento, a que menos contribuiu. ______________________________________ 

Terminadas as intervenções no período antes da ordem do dia e por se tratar de uma sessão 

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

Regimento, o Presidente da Mesa verificou que não havia inscrições para o período de 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO, pelo que deu por aberto o período da ordem do dia. ________ 

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

os primeiros seis pontos da ordem do dia, que constituem propostas de reconhecimento do 

interesse público municipal para diferentes empresas do Concelho e sugeriu que a discussão 

destes, fosse sendo feita, caso os senhores deputados necessitassem de intervir. _________ 
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ORDEM DO DIA __________________________________________________________ 

PONTO 1 – PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - AES 

MANUFACTURING, LDA. 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.  

“Presente certidão de teor nº 69 /2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 29 de 

outubro de 2015: 

Presente requerimento com registo de entrada n.º 1324/15, datado de 17-09-2015, de AES 
MANUFACTURING, LDA, com NIPC 505668831 e sede na Rua das Rosas, n.º 108-A, Pedra de Baixo, 
freguesia e concelho da Marinha Grande, a solicitar, em aditamento à deliberação tomada em 18-09-
2015, a emissão de deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal na 
futura ampliação das suas instalações industriais destinadas à indústria de moldes, em mais 58 m2, ao 
abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro. 
 
O Decreto-Lei n.º 165/2014, de 05 de novembro, que estabelece o regime de regularização 
extraordinário de estabelecimentos industriais, explorações pecuárias, explorações de pedreiras e das 
explorações onde se realizam operações de gestão de resíduos, veio possibilitar a sua regularização 
quando 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. 
 
Para o efeito deve ser instruído um pedido, pelos interessados, 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. 
 
Com vista a beneficiar deste regime de regularização, a sociedade AES Manufacturing, Lda, com o 
NIPC 5025668831, com sede na rua das Rosas, n.º 108-A, Pedra de Baixo, freguesia e concelho da 
Marinha Grande, apresentou, em aditamento à deliberação tomada em 18-09-2015, um requerimento a 
fim de obter uma deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal, por 
parte da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal na ampliação, em mais 58 m2, do 
seu estabelecimento industrial, sito naquela morada. 
 
Considerando que: 
 
- Na sua reunião de 18-09-2015, a Câmara Municipal deliberou submeter à Assembleia Municipal, no 
âmbito do Decreto-Lei n.º165/2014, de 05 de novembro, uma proposta de reconhecimento do interesse 
público municipal na regularização das instalações do estabelecimento industrial sito na rua das 
Rosas, n.º 108-A, Pedra de Baixo, freguesia e concelho da Marinha Grande, propriedade da AES 
Manufacturing, Lda, com o NIPC 505668821 e sede na mesma morada; 
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- Esse estabelecimento apresenta uma área de construção licenciada para armazém com 519,00 m2 e 
uma área não licenciada, com 105,00 m2, situada entre a edificação inicial e o limite tardoz do terreno 
em que se encontra implantado, e viola o n.º 1 do artigo 11.º, aplicável por força do n.º 7 do artigo 
15.º, ambos do Regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande; 
 
- Por requerimento, com registo de entrada n.º 1324/15 de 17-09-2015, a interessada veio solicitar, em 
aditamento à deliberação de 18-09-2015, a emissão de uma nova deliberação de reconhecimento do 
interesse público municipal, na ampliação em mais 58 m2, do dito estabelecimento, para instalação de 
duas máquinas novas, de modo a fazer face a exigências tecnológicas; 
 
- A ampliação em causa, para além de violar, como já referido, o disposto no n.º 1 do artigo 11.º, 
aplicável por força do n.º 7 do artigo 15.º, ambos do Regulamento do Plano Diretor Municipal da 
Marinha Grande, viola, também, a alínea a) do n.º 2 do mesmo artigo 11.º, por a interessada pretender 
que a ampliação venha a situar-se junto às estremas lateral esquerda e posterior, quando a norma em 
apreço refere que o afastamento mínimo dos edifícios aos limites da parcela é de 15 m; 
 
- As razões que levaram esta Câmara Municipal a reconhecer, em 18-09-2015, o interesse público 
municipal na regularização do estabelecimento industrial, são igualmente válidas para a ampliação que 
a interessada pretende executar, na medida em que, no seu conjunto, as instalações contribuem para o 
desenvolvimento da economia local; 
 
Face ao circunstancialismo descrito a Câmara Municipal delibera, de acordo com a competência que 
lhe é conferida pela 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, submeter à Assembleia 
Municipal a presente proposta de reconhecimento do interesse público municipal da ampliação acima 
descrita, referente às instalações do estabelecimento industrial sito na rua das Rosas, n.º 108-A, Pedra 
de Baixo, freguesia e concelho da Marinha Grande, propriedade da AES MANUFACTURING, LDA, com 
o NIPC 505668821, com sede na mesma morada.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. O Sr. Vereador Aurélio Ferreira proferiu uma declaração 
de voto.” 
 

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

tendo a Assembleia deliberado, em conformidade 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, aprovar por unanimidade, a 

proposta de reconhecimento do interesse público municipal da AES MANUFACTURING,LDA, 

NA AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL, sito na Rua das 

Rosas, nº 108-A, na Pedra de Baixo, freguesia e concelho da Marinha Grande. ____________ 

PONTO 2 – PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - RTJ 

PLÁSTICOS, S.A., 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 do mesmo diploma.   

“ Presente certidão de teor nº 70/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 29 de 
outubro de 2015: 
 
Presentes requerimentos, com registo de entrada n.º 1112/15 de 11-08-2015 e n.º 1320/15, de 16-09-2015, 
da sociedade RTJ PLÁSTICOS, S.A., com o NIPC 502626704, e sede em Cumeiras, Embra, freguesia e 
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concelho da Marinha Grande, em que é solicitada a emissão de deliberação fundamentada de 
reconhecimento do interesse público municipal na ampliação do seu estabelecimento industrial, sito na 
rua da Indústria Metalúrgica, Cumeiras, Embra, freguesia e concelho da Marinha Grande, ao abrigo da 
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 do mesmo diploma. 
 
O Decreto-Lei n.º 165/2014, de 05 de novembro, que estabelece o regime de regularização 
extraordinário de estabelecimentos industriais, explorações pecuárias, explorações de pedreiras e das 
explorações onde se realizam operações de gestão de resíduos, veio possibilitar a sua regularização 
quando 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. 
 
Para o efeito deve ser instruído um pedido, pelos interessados, 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. 
 
Com vista a beneficiar deste regime de regularização, RTJ Plásticos, S.A., apresentou um requerimento 
a fim de obter uma deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal na 
ampliação do seu estabelecimento, sito na Rua da Indústria Metalúrgica, em Cumeiras, Embra, 
freguesia e concelho da Marinha Grande, por parte da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 
Municipal. 
 
Considerando que: 
 
- A sociedade RTJ Plásticos S.A. com o NIPC 502626704, com sede em Cumeiras, Embra, freguesia e 
concelho da Marinha Grande, possui um estabelecimento industrial, na Rua da Indústria Metalúrgica, 
Cumeiras, Embra, da mesma freguesia e concelho, destinado à fabricação de artigos em plástico e 
experimentação de moldes; 
 
- Esse estabelecimento apresenta uma área de implantação e uma área total de construção de 1.664,00 
m2, sendo que 302,00 m2 correspondem a uma ampliação efetuada sem qualquer licenciamento por 
parte desta Câmara Municipal; 
 
- Esta ampliação destinou-se ao armazenamento e tratamento de resíduos de plástico, parqueamento 
automóvel e armazenamento de resíduos de óleo, na estrema posterior do logradouro; 
 
- A interessada pretende, também, proceder à criação de um novo espaço com 226,00m2, ao longo da 
estrema sul do terreno onde se situa a unidade industrial, destinado a armazenagem; 
 
- A ampliação já executada viola a alínea c) do n.º 4 do artigo 7.º do Regulamento do Plano Diretor 
Municipal (RPDM), por não existir qualquer afastamento entre ela e as estremas posterior e lateral da 
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parcela de terreno, quando deveria ter respeitado as distâncias, às mencionadas estremas, 
respetivamente de 10 m e 3 m; 
 
- O mesmo acontece com a futura ampliação, que ao não acautelar a referida distância de 3 m, infrige 
a já citada alínea c) do n.º 4 do artigo 7.º do RPDM; 
 
- A construção do edifício onde, atualmente, a interessada desenvolve a sua atividade, é o resultado 
do seu desenvolvimento, e da necessidade, que começou a sentir, de instalar máquinas de injeção de 
matérias plásticas, com vista à experimentação de moldes, evitando, desta forma, o recurso a outras 
empresas que se dedicam a essa atividade; 
 
- Nos dois últimos anos, 2013 e 2014, o volume de faturação ascendeu a 767.663,45 euros e 
675.645,39 euros, respetivamente; 
 
- De acordo com a interessada o investimento no equipamento e a criação de postos de trabalho 
traduziu-se num aumento da faturação; 
 
- A empresa tem ao seu serviço 10 trabalhadores; 
 
- A interessada alega, em desfavor da deslocalização da empresa, o facto de a mesma estar próxima 
de outras empresas do grupo que fabricam os moldes, o que evita custos acrescidos com a logística e 
favorece o encurtamento de prazos de entrega, circunstância relevante no setor automóvel para o qual 
trabalha; 
 
- Foram contabilizados, pela interessada, custos de uma eventual deslocalização no montante de 
918.350,00 euros; 
- A ampliação destinou-se a criar condições adequadas de trabalho, nomeadamente evitar que a 
moagem dos resíduos de plásticos ocorresse no mesmo espaço da fabricação; 
 
- A empresa é geradora de postos de trabalho; 
 
- O crescimento das empresas e a sua adaptação a novos métodos e condições de trabalho não se 
compadece com os limites impostos por espaços que não foram projetados para o efeito; 
 
- As empresas que laboram no concelho constituem o motor do seu desenvolvimento, não só porque 
são uma referência, no caso da indústria dos moldes, a nível nacional, como também, ao criarem e ao 
manterem postos de trabalho, propiciam a fixação da população no território; 
 
A Câmara Municipal delibera, por todo o circunstancialismo descrito, de acordo com a competência 
que lhe é conferida pela 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 do mesmo diploma, submeter à Assembleia Municipal a presente proposta de 
reconhecimento do interesse público municipal na ampliação do estabelecimento, sito na rua da 
Indústria Metalúrgica, em Cumeiras, Embra, freguesia e concelho da Marinha Grande, propriedade de 
RTJ PLÁSTICOS, S.A., com o NIPC 502626704 e sede no mesmo lugar, freguesia e concelho. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. O Sr. Vereador Aurélio Ferreira proferiu uma declaração 
de voto.” 
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Não havendo lugar a intervenções, O Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto dois, 

tendo a Assembleia deliberado, em conformidade 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 do mesmo diploma, aprovar por unanimidade, a PROPOSTA DE RECONHECIMENTO 

DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL na ampliação do estabelecimento da RTJ PLÁSTICOS, 

S.A., sito na rua da Indústria Metalúrgica, em Cumeiras, Embra, freguesia e concelho da 

Marinha Grande. _________________________________________________________ 

PONTO 3 – PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - 

PROMOPLÁS – PROMOÇÕES E TRANSFORMAÇÃO DE MATÉRIAS PLÁSTICAS, LDA., 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. 

“ Presente certidão de teor nº 71/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 29 de 
outubro de 2015: 

Presente requerimento com registo de entrada n.º 1366/15, datado de 24-09-2015, apresentado por 
PROMOPLÁS – PROMOÇÕES E TRANSFORMAÇÃO DE MATÉRIAS PLÁSTICAS, LDA., com o NIPC 
501228691 e sede na Zona Industrial da Marinha Grande, lote n.º 20, freguesia e concelho da Marinha 
Grande, em que é solicitada a emissão de deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse 
público municipal na regularização do seu estabelecimento sito na mesma morada, ao abrigo da alínea 
a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro. 

O Decreto-Lei n.º 165/2014, de 05 de novembro, que estabelece o regime de regularização 
extraordinário de estabelecimentos industriais, explorações pecuárias, explorações de pedreiras e das 
explorações onde se realizam operações de gestão de resíduos, veio possibilitar a sua regularização 
quando 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. 

Para o efeito deve ser instruído um pedido, pelos interessados, 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. 

Com vista a beneficiar deste regime de regularização a sociedade Promoplás – Promoções e 
Transformação de Matérias Plásticas, Lda, com sede no lote n.º 20 da Zona Industrial da Marinha 
Grande, freguesia e concelho da Marinha Grande, apresentou um requerimento a fim de obter uma 
deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal na regularização do seu 
estabelecimento industrial, sito na mesma morada, por parte da Assembleia Municipal, sob proposta 
da Câmara Municipal. 

Considerando que: 
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 - A sociedade Promoplás, Promoções e Transformação de Matérias Plásticas, Lda, com o NIPC 
501228691 e sede no lote n.º 20 da Zona Industrial da Marinha Grande, freguesia e concelho da 
Marinha Grande possui um estabelecimento industrial na mesma morada, que se destina à fabricação 
de artigos de plástico; 
 
- Para o local encontra-se em vigor o Plano de Pormenor da Zona Industrial da Marinha Grande 
(PPZIMG); 
 
- A interessada pretende regularizar diversos telheiros e um armazém que já se encontram 
construídos, cujas áreas totalizam 542,0 m2; 
 
- As instalações, do referido estabelecimento industrial, possuem um índice de ocupação de 0,63, 
superior ao 0,5 permitido; não existe qualquer afastamento entre elas e os limites lateral e posterior 
do lote, quando deveriam distar desses limites 7,50 m; a área impermeabilizada é de 94% da 
superfície do pavimento, quando não deveria ultrapassar os 65%; não existem faixas de proteção 
ajardinadas entre as edificações e entre elas e os limites do lote, pelo que são violadas, 
respetivamente, as alíneas a), d), e),g) e j), todas do artigo 2.º do Regulamento do PPZIM; 
 
- A sociedade em causa iniciou a sua atividade em 1981, num pequeno barracão, com apenas uma 
máquina de injeção de plásticos; 
 
- Com o decorrer dos anos, para além da atividade de experimentação de moldes, passou a produzir 
produtos plásticos, essencialmente para o mercado interno; 
 
- Na atualidade a sua produção centra-se na fabricação de artigos de promoção publicitária e 
embalagens; 
 
- A instalação da empresa na Zona Industrial da Marinha Grande correspondeu a um aumento 
exponencial na produção, fruto da exportação dos seus produtos para mercados estrangeiros; 
 
- Atualmente esses mercados são constituídos por diversos países, tais como, a Espanha, França, 
Bélgica, Hungria, República Checa e Noruega (exportação direta) e Suécia e Canadá (exportação 
indireta); 
 
- Possui em atividade 13 máquinas; 
 
- A faturação foi, no ano de 2013, de 2. 934.721 euros e, no ano de 2014, ascendeu aos 2.936.698 
euros; 
 
- De acordo com a interessada a deslocalização da empresa traria custos elevados, na ordem de 
1.901.450 euros; 
 
- A unidade situa-se na Zona Industrial da Marinha Grande, local privilegiado, devidamente 
infraestruturado e apropriado para o desenvolvimento da sua atividade; 
 
- No início da sua atividade a interessada tinha ao seu serviço apenas 2 trabalhadores, número que foi 
crescendo à medida que a empresa se foi desenvolvendo, sendo que, neste momento, laboram na 
referida unidade 20 trabalhadores; 
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- À semelhança de muitas outras empresas do concelho, que começaram a laborar com poucos meios 
técnicos e humanos, a interessada foi crescendo, procurando mercados estrangeiros para exportar, 
empregando mais trabalhadores, dando, assim, o seu contributo para o desenvolvimento e o 
enriquecimento da Marinha Grande; 
 
- Estes fatores assumem especial relevância numa conjuntura nacional economicamente débil, pelo que 
a regularização das ditas instalações assume um relevante interesse público municipal; 
 
A Câmara Municipal delibera, de acordo com a competência que lhe é conferida pela 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, submeter à Assembleia Municipal a presente proposta de 
reconhecimento do interesse público municipal na regularização das instalações do estabelecimento 
industrial sito na Zona Industrial da Marinha Grande, lote n.º 20, freguesia e concelho da Marinha 
Grande, propriedade de PROMOPLÁS – PROMOÇÕES E TRANSFORMAÇÃO DE MATÉRIAS PLÁSTICAS, 
LDA, com o NIPC 501228691 e sede na mesma morada. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. O Sr. Vereador Aurélio Ferreira proferiu uma declaração 
de voto.” 

Antes da discussão deste ponto, o Sr. Deputado Carlos Wilson da Silva Batista (MPM) 

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 ser sócio da empresa PROMOPLÁS – PROMOÇÕES E TRANSFORMAÇÃO DE MATÉRIAS 

PLÁSTICAS, LDA, _________________________________________________________ 

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

impedimento do Sr. Deputado que se ausentou da sala._____________________________ 
 

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

tendo a Assembleia deliberado, em conformidade 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, aprovar por unanimidade dos 

presentes (23), a PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL na 

regularização das instalações do estabelecimento industrial da PROMOPLÁS – PROMOÇÕES E 

TRANSFORMAÇÃO DE MATÉRIAS PLÁSTICAS, LDA, sito na Zona Industrial da Marinha 

Grande, lote n.º 20, freguesia e concelho da Marinha Grande. _______________________ 

PONTO 4 – PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – 

VIDRIMOLDE – INDÚSTRIA INTERNACIONAL DE MOLDES, LDA. , 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 do mesmo diploma.   

 “ Presente certidão de teor nº 72/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 29 de 
outubro de 2015: 
 
Presente requerimento, com registo de entrada n.º 1365/15, datado de 24-09-2015, em nome de 
VIDRIMOLDE – INDÚSTRIA INTERNACIONAL DE MOLDES, LDA., com o NIPC 501 625 224, com sede na 
Zona Industrial da Marinha Grande, lote n.º 23, freguesia e concelho da Marinha Grande, em que é 
solicitada a emissão de deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal 
na ampliação do seu estabelecimento industrial, destinado ao fabrico e comercialização de moldes em 
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aço e ferro fundido para a indústria vidreira, sito naquela mesma morada, ao abrigo da 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. 
 
O Decreto-Lei n.º 165/2014, de 05 de novembro, que estabelece o regime de regularização 
extraordinário de estabelecimentos industriais, explorações pecuárias, explorações de pedreiras e das 
explorações onde se realizam operações de gestão de resíduos, veio possibilitar a sua regularização 
quando 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. 
 
Para o efeito deve ser instruído um pedido, pelos interessados, 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. 
 
Com vista a beneficiar deste regime de regularização, Vidrimolde – Indústria Internacional de Moldes 
Lda, com o NIPC 501 625 224, com sede Zona Industrial da Marinha Grande, lote n.º 23, Casal da 
Lebre freguesia e concelho da Marinha Grande, apresentou um requerimento a fim de obter uma 
deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal, por parte da Assembleia 
Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, na ampliação do seu estabelecimento industrial 
destinado ao fabrico e comercialização de moldes em aço e ferro fundido para a indústria vidreira, 
sito naquela mesma morada. 
 
Considerando que: 
 
- A sociedade Vidrimolde – Indústria Internacional de Moldes, Lda, com sede na Zona Industrial, Lote 
n.º 23, freguesia e concelho da Marinha Grande, possui um estabelecimento industrial na mesma 
morada, que se destina ao fabrico de moldes em aço e ferro fundido para a indústria vidreira; 
 
- A interessada construiu, naquele local, um telheiro com 85,00 m2, destinado a abrigar veículos, que 
quer regularizar, e pretende ampliar as suas instalações industriais em mais 563,00 m2; 
 
- Para o local encontra-se em vigor o Plano de Pormenor da Zona Industrial da Marinha Grande 
(PPZIMG); 
 
- O estabelecimento industrial e respetivas alterações violam o disposto nas alíneas a), d), e), g) e j) 
do artigo 2.º do PPZIMG, por, respetivamente possuírem um índice de ocupação de 0,53, quando o 
mesmo deveria ser de 0,5; não existir qualquer afastamento entre as construções e os limites laterais 
e posterior do lote, quando deveria existir, uma distância entre umas e outros, no mínimo, de 7,50 m; 
a área impermeabilizada ser de 75% da área total do lote, quando não deveria ultrapassar os 65%; 
não estar contemplada a existência de faixas de proteção ajardinadas entre as edificações e entre 
estas e os limites do lote, como exige o regulamento em apreço; 
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- Iniciou a sua atividade em 1985, com 8 trabalhadores e tem hoje, ao seu serviço 47 trabalhadores, 
sendo, na sua maioria, altamente especializados; 
 
- Ao longo dos anos a empresa procedeu a diversas alterações de ordem técnica e tecnológica; 
 
- A ampliação destina-se a albergar matéria-prima (blocos em ferro fundido) de modo a evitar o seu 
furto, por se encontrar armazenada no logradouro posterior, em parque vedado por rede; 
 
- Em 2013 a sua faturação ascendeu aos 3.382.121,00 euros e no ano de 2014 atingiu os 3.486.874,00 
euros; 
 
- A deslocalização da empresa, para além de trazer constrangimentos vários, nomeadamente o 
distanciamento da unidade industrial do centro de gestão de resíduos que se encontra implantado no 
lote n.º 12, da Zona Industrial da Marinha Grande, e perda de clientes resultante da suspensão de 
laboração durante o tempo necessário para o efeito, implicaria custos elevados, estimados, segundo a 
interessada, em 1.918.200 euros; 
 
- Tal como acontece com a maior parte das empresas que, à medida que vão crescendo, o seu espaço 
começa a escassear e a não responder às suas necessidades, a interessada precisa de criar condições 
para albergar veículos e abrigar matéria-prima; 
 
- O crescimento da empresa é visível através do aumento do número de trabalhadores; 
 
- Num período em que se aposta na indústria para recuperar a economia nacional, a criação de 
condições logísticas por parte das empresas deve ser tida em conta, pois são elas, como é o caso da 
interessada, que movimentam a economia, garantem emprego e consequentemente o bem- estar 
social; 
 
Todas essas circunstâncias são manifestamente de interesse público municipal, pelo que a Câmara 
Municipal delibera, de acordo com a competência que lhe é conferida pela 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 do mesmo diploma, submeter à 
Assembleia Municipal a presente proposta de reconhecimento do interesse público municipal nas 
referidas ampliações do estabelecimento industrial, sito na Zona Industrial da Marinha Grande, lote n.º 
23, freguesia e concelho da Marinha Grande, propriedade de Vidrimolde – Indústria Internacional de 
Moldes, Lda, com o NIPC 501625224 e sede na mesma morada. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. O Sr. Vereador Aurélio Ferreira proferiu uma declaração 
de voto.” 

 

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

tendo a Assembleia deliberado, em conformidade 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 do mesmo diploma, aprovar por unanimidade, a PROPOSTA DE RECONHECIMENTO 

DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL nas ampliações do estabelecimento industrial, 

VIDRIMOLDE – INDÚSTRIA INTERNACIONAL DE MOLDES, LDA., sito na Zona Industrial da 

Marinha Grande, lote n.º 23, freguesia e concelho da Marinha Grande. _________________ 
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PONTO 5 – PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – J.M. 

FERNANDES – RECICLAGEM DE SUCATAS, LDA., 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.    

 
“ Presente certidão de teor nº 73/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 12 de 
novembro de 2015: 
 
Presente requerimento com registo de entrada n.º 1362/15, datado de 25-09-2015, apresentado por J.M. 
FERNANDES – RECICLAGEM DE SUCATAS, LDA, com o NIPC 505704706 e sede na Rua da Covinha, n.º 
10, Comeira, freguesia e concelho da Marinha Grande, a solicitar a emissão de deliberação 
fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal na regularização da sua instalação de 
tratamento de resíduos, sita na Rua Principal, Pero Neto, daquela freguesia e concelho, ao abrigo da 
alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro. 
 
O Decreto-Lei n.º 165/2014, de 05 de novembro, que estabelece o regime de regularização 
extraordinário de estabelecimentos industriais, explorações pecuárias, explorações de pedreiras e das 
explorações onde se realizam operações de gestão de resíduos, veio possibilitar a sua regularização 
quando 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. 
 
Para o efeito deve ser instruído um pedido, pelos interessados, 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. 
 
Com vista a beneficiar deste regime de regularização, J.M. Fernandes – Reciclagem de Sucatas, Lda, 
com o NIPC 505704706, e sede na Rua da Covinha, n.º 10, Comeira, freguesia e concelho da Marinha 
Grande, apresentou um requerimento a fim de obter uma deliberação fundamentada de 
reconhecimento do interesse público municipal, por parte da Assembleia Municipal, sob proposta da 
Câmara Municipal na regularização da sua instalação de tratamento de resíduos, sita na Rua Principal, 
Pero Neto, daquela freguesia e concelho. 
 
Considerando que: 
 
- A sociedade J.M. Fernandes – Reciclagem de Sucatas, Lda, possui uma instalação de tratamento de 
resíduos na Rua Principal, Pero Neto, freguesia e concelho da Marinha Grande, destinada à atividade 
de reciclagem associada às operações de armazenagem de resíduos, troca e acumulação de resíduos e 
venda de bens reutilizáveis; 
 
- A referida instalação localiza-se numa área designada, de acordo com a carta de Ordenamento do 
Plano Diretor Municipal da Marinha Grande (PDM), como “espaço florestal de proteção”; 
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- Os “espaços florestais de proteção” integram-se nos “espaços florestais”, áreas destinadas 
predominantemente ao fomento e à exploração florestal - n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento do 
PDM; 
 
- A instalação situa-se a menos de 250,00 m do aglomerado urbano do Pero Neto, quando a distância 
mínima deveria ser, de acordo com a alínea b) do n.º 3 do artigo 4.º do PDM, de 500,00 m; 
 
- As construções erigidas naqueles espaços devem obedecer ao preceituado no n.º 1 do artigo 11.º, 
aplicável por força do n.º 7 do referido artigo 15.º; 
 
- A instalação que a interessada pretende regularizar é constituída por dois edifícios, um, com uma 
área de 60,00 m2, destinado a serviços administrativos e um outro, com 40,00 m2, reservado ao abate 
de veículos em fim de vida; 
 
- Os dois edifícios, por não se destinarem à habitação, violam a alínea a) do n.º 1 do artigo 11.º, 
aplicável por força do n.º 7 do artigo 15.º, ambos do Regulamento do PDM; 
 
- Para além de regularizar os edifícios existentes, a interessada pretende proceder à ampliação das 
suas instalações, construindo um abrigo para equipamento sensível aos agentes atmosféricos; 
 
- O referido abrigo, por não se destinar a habitação, viola, igualmente, o citado n.º 1 do artigo 11.º; 
 
- A instalação de tratamento de resíduos desenvolve-se até às estremas sul e poente da parcela onde 
se encontra implantada, quando deveria existir ente entre ela e os limites do terreno uma distância 
mínima de 15m - alínea a) do n.º 2 do referido artigo 11.º; 
 
- A sua faturação ascendeu a 1.674.405,39 euros no ano de 2013 e a 2.086.667,20 euros em 2014; 
 
- Tem, atualmente, ao seu serviço 10 trabalhadores; 
 
- De acordo com a interessada uma deslocalização da instalação traria prejuízos incomportáveis para 
a empresa, resultantes dos custos que lhe andariam associados, num total estimado de 600 000 euros, 
bem como a perda de clientes e consequentemente despedimento de trabalhadores; 
 
- Desde o ano de 2003 que a sociedade em causa, em conjunto com a Câmara Municipal, tem-se 
empenhado em regularizar a sua situação; 
 
- A interessada presta um serviço de gestão de resíduos de metais a diversas empresas do concelho e 
da região, nomeadamente no setor metalúrgico e dos moldes; 
 
- A valorização dos resíduos por reciclagem é uma ferramenta chave para a preservação do ambiente 
e contribui para garantir o desenvolvimento sustentável do planeta; 
 
- Esta circunstância, aliada ao facto de a empresa em causa gerar emprego, e deste modo contribuir 
para o crescimento da economia local, assume especial relevância para o reconhecimento da sua 
regularização como sendo de interesse público municipal; 
 
Face ao exposto a Câmara Municipal delibera, de acordo com a competência que lhe é conferida pela 
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 
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5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, submeter à Assembleia Municipal a presente 
proposta de reconhecimento do interesse público municipal na regularização da instalação de 
tratamento de resíduos, sita na Rua Principal, Pero Neto, da freguesia e concelho da Marinha Grande, 
propriedade de J.M. FERNANDES – RECICLAGEM DE SUCATAS, LDA, com o NIPC 505704706 e sede na 
Rua da Covinha, n.º 10, Comeira, da mesma freguesia e concelho. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. O Sr. Vereador Aurélio Ferreira proferiu uma declaração 
de voto.” 
 

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

tendo a Assembleia deliberado, em conformidade 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, aprovar por unanimidade, a 

PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL na regularização da 

instalação de tratamento de resíduos - J.M. FERNANDES – RECICLAGEM DE SUCATAS, LDA, 

sita na Rua Principal, Pero Neto, freguesia e concelho da Marinha Grande. ______________ 

PONTO 6 – PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – 

VIDROMECÂNICA-METALOMECÂNICA VIDREIRA, LDA., 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 

nº1 do artigo 17º do mesmo diploma.  

 
“ Presente certidão de teor nº 74/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 12 de 
novembro de 2015: 
 
Presente requerimento com registo de entrada n.º 1527/15, datado de 20-10-2015, apresentado por 
VIDROMECÂNICA-METALOMECÂNICA VIDREIRA, LDA., com o NIPC 501630341, com sede na Rua 
Central, n.º 22, Garcia, freguesia e concelho da Marinha Grande, em que esta assume um lapso na 
identificação da área da sua unidade industrial que pretende ampliar - a qual já foi objeto de 
deliberação de reconhecimento de interesse público municipal, por parte da Assembleia Municipal, a 
21-09-2015, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 05 de novembro, que estabelece o regime de 
regularização extraordinário de estabelecimentos industriais – e em que solicita que a mesma seja 
retificada. 
 
Presente informação técnica, sobre o assunto, datada de 04-11-2015; 
 
Considerando que: 
 
 - A Assembleia Municipal, na sua sessão de 21-09-2015, deliberou reconhecer, ao abrigo da alínea a) 
do n.º 4 do artigo 5.º, do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 05 de novembro, o interesse público municipal 
na ampliação do estabelecimento industrial, sito na rua Central, n.º 22, Garcia, freguesia e concelho da 
Marinha Grande, propriedade de Vidromecânica – Metalomecânica Vidreira, Lda, em mais 1.510,00 m2, 
passando a área do mesmo a perfazer um total de 6.088,00 m2; 
 
- Em 20-10-2015 através do requerimento com registo de entrada n.º 1527/15, a interessada assumiu 
um lapso, no pedido que deu origem à referida deliberação, por ter identificado incorretamente a área 
que pretendia ampliar; 
 
- Nesse pedido solicitou que fosse considerada a área de 2 485,00 m2, em vez da de 1 510,00 m2; 
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- Essa ampliação determinará que a unidade industrial passe a ter uma área de construção de 7.063 
m2, de que resultará, face à área total do terreno afeto à mesma, um índice de construção de 0.385, 
para uma área cujo índice máximo de construção bruto é de 0,25, pelo que violará o n.º 10 do artigo 
5.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande; 
 
- A retificação solicitada não altera os fundamentos que estiveram na base da deliberação de 
reconhecimento do interesse público municipal na ampliação do dito estabelecimento industrial, 
tomada pela Assembleia Municipal em 21-09-2015; 
 
A Câmara Municipal delibera, de acordo com a competência que lhe é conferida pela 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, submeter à 
Assembleia Municipal a proposta de reconhecimento do interesse público municipal na ampliação do 
estabelecimento industrial, sito na rua Central, n.º 22, Garcia, freguesia e concelho da Marinha 
Grande, propriedade de VIDROMECÂNICA - METALOMECÂNICA VIDREIRA, LDA, com o NIPC 501630341 
e sede na mesma morada, em mais 2.485,00 m2, em vez de os 1.510,00 m2 solicitados inicialmente, por 
não se terem alterado os pressupostos que fundamentaram a deliberação tomada, por aquele órgão, a 
21-09-2015. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. O Sr. Vereador Aurélio Ferreira proferiu uma declaração 
de voto.” 
 

Antes da discussão deste ponto, o Sr. Deputado Frederico Manuel Gomes Barosa (PS) 

comunicou o seu impedimento, na discussão e votação do ponto 6 da ordem do dia, nos 

termos do previsto no artigo 69.º, n.º 1, alínea a) do Código do Procedimento Administrativo, 

por manter relações profissionais com a empresa VIDROMECÂNICA - METALOMECÂNICA 

VIDREIRA, LDA. ___________________________________________________________ 

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

impedimento da Sr. Deputado que se ausentou da sala.__________________________ 

 

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

tendo a Assembleia deliberado, em conformidade 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, aprovar por unanimidade dos presentes (23), a PROPOSTA DE RECONHECIMENTO 

DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL na ampliação do estabelecimento industrial - 

VIDROMECÂNICA - METALOMECÂNICA VIDREIRA, LDA, sito na rua Central, n.º 22, Garcia, 

freguesia e concelho da Marinha Grande. _______________________________________ 

PONTO 7 – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA 22.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS 

PREVISIONAIS DE 2015 – 3.ª REVISÃO, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 

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

 
“ Presente certidão de teor nº 75/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 16 de 
novembro de 2015: 
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Presente proposta da 22ª Modificação – 3ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2015, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
3ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2015, no valor de 15.005,00 euros nos reforços e 15.005,00 
euros nas anulações; 
 
3ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2015, sem alterações nos reforços e no valor de 
15.000,00 euros anulações no ano de 2015; com reforço de dotação em 2016 no valor de 995.972,24 
euros e anulações de dotação em 2016 no valor de 995.972,24 euros; 
 
3ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais para 2015, no valor de 15.005,00 euros nos reforços e 
5,00 euros nas anulações; com reforço de dotação em 2016 no valor de 193.566,56 euros e anulações 
de dotação em 2016 no valor de 193.566,56 euros; e com reforço de dotação em 2017 no valor de 
93.824 euros e anulações de dotação em 2017 no valor de 93.824 euros; 
 
Atentos os elementos apresentados e no cumprimento do disposto no ponto 8.3 do POCAL, aprovado 
pelo Decreto – Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação atual, e na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara Municipal, depois de analisar a proposta, 
delibera submeter à aprovação da Assembleia Municipal a 22ª Modificação aos Documentos 
Previsionais de 2015, constituída pela 3.ª Revisão ao Orçamento da Despesa, 3ª Revisão ao Plano 
Plurianual de Investimentos e 3ª 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 7, pelas 21.36h e deu a palavra ao Presidente da 

Câmara, Paulo Vicente, para prestar os esclarecimentos sobre o mesmo. _______________ 

Explicou o Presidente da Câmara, que esta revisão é necessária para lançar concursos novos 

e para dar continuidade àqueles que prosseguem no próximo ano. ____________________ 

 

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

APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA 22ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 

2015, constituída pela 3.ª Revisão ao Orçamento da Despesa, 3ª Revisão ao Plano Plurianual 

de Investimentos e 3ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais, tendo a Assembleia 

deliberado aprovar o mesmo por unanimidade.___________________________________ 

 

PONTO 8 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

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

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS”, 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.  

 
“ Presente certidão de teor nº 76/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 16 de 
novembro de 2015: 
 
Nos termos do disposto no artigo 22.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho a autorização de 
despesas que deem lugar a um encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que 
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não seja o da sua realização, não pode ser efetivada sem prévia autorização da Assembleia Municipal, 
salvo quando estas: 
 
a) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 
b) os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos anos económicos 
seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos. 
 
Considerando que nos termos da alínea c), do n.º 1, do artigo 6.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de 
fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, 
e que dispõe que a assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, 
incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de 
cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias público- privadas, está sujeita, no que 
respeita às entidades da administração local, a autorização prévia da Assembleia Municipal. 
 
Considerando que serão assumidos encargos até ao valor de 440.832,57 euros, a que acresce IVA à 
taxa legal, no ano de 2016. 
 
Considerando que a despesa a incorrer será suportada por dotação nas classificações 
orgânica/económica 0103/0501010101 e ação do PAM 2014/A/179. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b), do artigo 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 ou em anos económicos distintos do ano em que o compromisso é 
assumido. 
 
Considerando que a alínea c), do n.º 1, do artigo 6.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc), do 
n.º 1, do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos ao contrato-programa que tem por objeto a prestação de serviços 
de interesse geral de transporte de passageiros, até ao valor de quatrocentos e quarenta mil, 
oitocentos e trinta e dois euros e cinquenta e sete cêntimos, a que acresce IVA à taxa legal, 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, sob condição de prévia aprovação da 3.ª revisão dos documentos previsionais de 
2015. 
 
A presente deliberação foi aprovada por maioria, com 5 votos a favor e 1 voto contra do Sr. Vereador 
Carlos Logrado, que proferiu uma seguinte declaração de voto. O Sr. Presidente esteve ausente, por 
estar impedido.” 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 8, pelas 21.40h e colocou o mesmo à discussão. __ 

Usou da palavra o deputado José Luís Sousa (CDU), que disse que a Assembleia deve 

continuar a fiscalizar e analisar com rigor a gestão da TUMG e zelar pela qualidade dos 

serviços prestados sem que se aumente os bilhetes aos passageiros. Frisou que a informação 
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trazida é deficiente e tem que ser melhorada. Deve ser fornecida informação mais detalhada, 

com mais estatísticas e mais mapas e a Câmara deve estar atenta aos critérios de subsidiação 

à TUMG. _______________________________________________________________ 

Informou a Sra. Vereadora Cidália Ferreira, que a Dra. Fátima Malesso, administradora da 

TUMG está presente e pode prestar os esclarecimentos que a Assembleia entender 

necessários. ____________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que questionou a Câmara sobre os 

investimentos que a empresa tem feito para a prossecução dos objetivos a que se propôs. __ 

Com a autorização do Presidente da Mesa, a Dra. Fátima Malesso explicou que a TUMG 

colocou mais um autocarro ao serviço da população, uma vez que foi criada uma nova linha. 

Disse que o desafio para o ano de 2016 é operar com 44 % de meios próprios no sentido de 

obter mais ganhos, embora não esquecendo a vertente social da empresa. O tarifário 

permanece inalterado, desde que iniciou a sua atividade. Informou ainda que foram adquiridos 

mais autocarros e mais abrigos de passageiros. __________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Manuela Miranda (MPM), que disse que os serviços da TUMG 

são de interesse geral e com uma componente social de grande relevância. Chamou a atenção 

no entanto, para o facto de os autocarros transportarem poucas pessoas, nas ditas horas 

“mortas” e de existirem linhas com demasiados horários, situações que devem ser revistas no 

sentido de se otimizar o serviço. _____________________________________________ 

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

oito, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

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

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS”, até ao valor de quatrocentos e quarenta mil, oitocentos e 

trinta e dois euros e cinquenta e sete cêntimos, a que acresce IVA à taxa legal, no ano de 

2016, tendo a Assembleia deliberado autorizar o mesmo por maioria com vinte e dois (22) 

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

 

O deputado João Brito (+C), proferiu a seguinte declaração de voto: “ Votamos contra porque, 

embora defendamos o serviço de transporte de passageiros existente, constatamos a existência de 
uma empresa municipal que não tem tido como retorno ganhos de eficácia de serviços. 
Sistematicamente é pedido um esforço financeiro à Câmara relativamente aos anos anteriores. 
Este ano o orçamento prevê gastar mais 18 673€, ou seja, uma subsidiação de 467 283€. A não haver 
uma política e uma estratégia que inverta esta situação, poderá tornar-se insustentável a continuação 
desta subsidiação. 
Acrescentando a tudo isto, verifica-se cada vez mais uma maior insatisfação por parte dos munícipes 
que utilizam estes serviços, quer ao nível do cumprimento dos horários, quer dos percursos que não 
se realizam e para os quais não há qualquer explicação. 
É urgente uma intervenção por parte de quem tem por missão dirigir este serviço.” ______________ 

 

PONTO 9 - APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE CONTRATO PROGRAMA PARA O ANO DE 2016 

RESPEITANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE GERAL DE TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS DA TUMG – TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, para efeitos do 
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disposto no artigo 47º, n.º 5, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto conjugado com o disposto 

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

“ Presente certidão de teor nº 77/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 16 de 
novembro de 2015: 
 
Presente proposta apresentada pela empresa municipal Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM 
Unipessoal SA. 
 
Presente Parecer do Revisor Oficial de Contas da empresa municipal, que se dá por reproduzido. 
 
Presente minuta de contrato-programa que tem por objeto a prestação de serviços de interesse geral 
de transporte de passageiros pela empresa municipal Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM 
Unipessoal SA.  
 
O contrato-programa deve ser aprovado pela Assembleia Municipal, sob proposta desta Câmara 
Municipal, nos termos do artigo 47.º, n.º 5, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto. 
 
Considerando que integra o objeto social da empresa municipal TUMG a prestação do serviço público 
de transporte coletivo de passageiros, de acordo com a alínea a), do artigo 4.º, dos respetivos 
Estatutos. 
 
Considerando que constitui atribuição dos municípios o planeamento, a gestão e a realização de 
investimentos em rede de transportes regulares urbanos que se desenvolvam exclusivamente na área 
do município, de acordo com a alínea c), do n.º 2, do artigo 23.º, do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
 
Considerando que o serviço público de transporte coletivo de passageiros constitui um serviço de 
interesse geral. 
 
Considerando que quando seja atribuída a uma empresa municipal a gestão de um serviço de 
interesse geral é necessária a celebração de um contrato- programa, nos termos do artigo 47.º, n.º 1, 
da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto (regime jurídico da atividade empresarial local). 
 
A Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea ccc), do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para os efeitos do disposto no 
artigo 47º, n.º 5, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, delibera aprovar e propor à Assembleia 
Municipal a aprovação do contrato-programa, que se dá por integralmente reproduzido, a celebrar 
com a empresa municipal TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM Unipessoal SA, que 
tem por objeto a prestação de serviços de interesse geral de transporte de passageiros, a vigorar no 
ano de 2016, sob condição de aprovação da autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais e de prévia aprovação da 3.ª revisão dos documentos previsionais de 2015.  
 
A presente deliberação foi aprovada por maioria, com 5 votos a favor e 1 voto contra do Sr. Vereador 
Carlos Logrado, que proferiu uma seguinte declaração de voto. O Sr. Presidente esteve ausente, por 
estar impedido.” 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 9, APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE CONTRATO 

PROGRAMA PARA O ANO DE 2016 RESPEITANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE 
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GERAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA TUMG – TRANSPORTES URBANOS DA 

MARINHA GRANDE, pelas 22.13h e como não houve lugar a intervenções, submeteu-o à 

votação, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por maioria com vinte e dois (22) 

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

O deputado João Brito (+C), proferiu a seguinte declaração de voto: “ Votamos contra porque, 

embora defendamos o serviço de transporte de passageiros existente, constatamos a existência de 
uma empresa municipal que não tem tido como retorno ganhos de eficácia de serviços. 
Sistematicamente é pedido um esforço financeiro à Câmara relativamente aos anos anteriores. 
Este ano o orçamento prevê gastar mais 18 673€, ou seja, uma subsidiação de 467 283€. A não haver 
uma política e uma estratégia que inverta esta situação, poderá tornar-se insustentável a continuação 
desta subsidiação. 
Acrescentando a tudo isto, verifica-se cada vez mais uma maior insatisfação por parte dos munícipes 
que utilizam estes serviços, quer ao nível do cumprimento dos horários, quer dos percursos que não 
se realizam e para os quais não há qualquer explicação. 
É urgente uma intervenção por parte de quem tem por missão dirigir este serviço.” 
 

PONTO 10 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES E DE TRANSPORTES DE INTERESSE 

MUNICIPAL E RELEVANTE NO ÂMBITO DE PROJETOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E 

DESPORTIVOS APOIADOS PELO MUNICÍPIO PARA O ANO 2016 - PROCESSO INCLUÍDO NA 

AÇÃO 2014/A/178 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2015, nos termos do disposto 

na alínea c) do nº1 do artigo 6º da lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro.  

Presente certidão de teor nº 78/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 16 de 
novembro 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. 
 
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; 
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Considerando a necessidade manifestada pelos serviços da DCD para a ”Contratação de serviços de 
transportes escolares e de transportes de interesse municipal e relevante no âmbito de projetos 
educativos, culturais e desportivos apoiados pelo município para o ano 2016”, atenta informação 
I/AQ_04/2015 de 12/10/2015 e requisição interna 17056. 
 
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 aquando da aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2015, não foi 
prevista dotação suficiente para a assunção da despesa no ano de 2016 referente ao procedimento que 
se pretende iniciar e cuja despesa está prevista na ação 2014/A/178 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PARA TRANSPORTES ESCOLARES E OUTROS A CELEBRAR COM A EMPRESA MUNICIPAL 
TUMG - EXCEPTO TRANSPORTES URBANOS do Plano de Atividades Municipais de 2015, o que 
determinou o seu reforço na 9.ª Modificação, 2.ª Revisão aos Documentos Previsionais 2015 aprovada 
na sessão ordinária da Assembleia Municipal de 15/06/2015, com uma dotação global de 310.000 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 de “Serviços de transportes 
escolares e de transportes de interesse municipal e relevante no âmbito de projetos educativos, 
culturais e desportivos apoiados pelo município para o ano 2016” até ao montante de 305.178,79 euros 
(trezentos e cinco mil, cento e setenta e oito euros e setenta e nove cêntimos) 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. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 1 voto contra do Sr. Vereador Carlos 
Logrado, que proferiu uma declaração de voto. O Sr. Presidente esteve ausente, por estar impedido.”  

 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 10, pelas 22.14h e como não houve lugar a 

intervenções, submeteu-o à votação, tendo a Assembleia deliberado autorizar a assunção de 

compromissos plurianuais relativos ao procedimento de contratação de “SERVIÇOS DE 

TRANSPORTES ESCOLARES E DE TRANSPORTES DE INTERESSE MUNICIPAL E RELEVANTE NO 

ÂMBITO DE PROJETOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS APOIADOS PELO 

MUNICÍPIO PARA O ANO 2016” até ao montante de 305.178,79 euros (trezentos e cinco mil, 
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cento e setenta e oito euros e setenta e nove cêntimos) no ano de 2016, por maioria com 

vinte e dois (22) votos a favor e dois (2) votos contra (+C). 

PONTO 11 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - REQUALIFICAÇÃO DA COBERTURA DOS EDIFÍCIOS DO ESTALEIRO MUNICIPAL 

- CONCURSO PÚBLICO N.º 15/2015 - PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 2014/I/5 DO PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2015, nos termos do disposto na alínea c) do nº1 do 

artigo 6º da lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro. 

“ Presente certidão de teor nº 79/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 16 de 
novembro 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. 
 
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 que, mediante prévia realização de procedimento de concurso público para a obra de 
Requalificação da cobertura dos edifícios do Estaleiro Municipal - Concurso Público n.º 15/2015, foi 
efetuada a adjudicação da mesma atento Despacho n.º 415/2015 de 11/09/2015, tendo sido assumidos 
compromissos no ano de 2015 de 139.495,13 euros, acrescidos de IVA à taxa legal de 6%, o que perfaz 
147.864,84 euros. 
 
Considerando o atraso no procedimento verifica-se ser necessária a assunção de encargos para 
exercícios futuros, no ano de 2016, até ao valor de 139.495,13 euros, acrescidos de IVA à taxa legal de 
6%, o que perfaz 147.864,84 euros. 
 
Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação na seguinte classificação 
orgânica/económica 07/07010301 e ação do Plano Plurianual de Investimentos 2014/I/5. 
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Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2015, apenas foi 
prevista a inscrição de dotação no montante de 70.000,00 para a assunção desta despesa no ano de 
2016 na ação 2014/I/5 do Plano Plurianual de Investimentos; 
 
Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que “Para 
efeitos de aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 
Opções do Plano.”; 
 
Considerando que na 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2015, 3.ª Revisão foi inscrito o 
reforço nas Grandes Opções do Plano da ação 2014/I/5 com a designação “OBRAS DE REABILITAÇÃO 
NOS EDIFÍCIOS DOS ESTALEIROS MUNICIPAIS”, com uma dotação de 157.865,00 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, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) do 
n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos à empreitada de Requalificação da cobertura dos edifícios do 
Estaleiro Municipal - Concurso Público n.º 15/2015, até ao valor de cento e quarenta e sete mil, 
oitocentos e sessenta e quatro euros e oitenta e quatro cêntimos, 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. 
 
A presente proposta apenas pode ser autorizada pelo órgão deliberativo desde que aprovada a 22.ª 
Modificação aos Documentos Previsionais de 2015, 3.ª Revisão, na sessão ordinária da Assembleia 
Municipal de novembro de 2015. Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 11, pelas 22.16h e deu a palavra ao Presidente da 

Câmara, Paulo Vicente, para prestar os esclarecimentos sobre o mesmo. _______________ 

Explicou o Presidente da Câmara, que se trata de um concurso público para retirar e 

substituir todas as coberturas em fibrocimento nos serviços da Câmara que funcionam na Rua 

do Matadouro. ___________________________________________________________ 

 

Tomou a palavra a deputada Renata Pereira (CDU) que disse tratar-se de uma obra 

necessária, mas pretende saber se os serviços da Câmara são para se manterem a funcionar 

nos estaleiros. Ou vai requalificar para depois deitar abaixo? Então não é verdade que está a 

prepara uma candidatura aos fundos comunitários, para que o mercado municipal seja 

construído no mesmo local!?. Ou será que o mercado já não será construído ali?! _________ 
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Esclareceu o Presidente da Câmara, que se trata de uma requalificação necessária e urgente. 

O projeto para o mercado pode ser ou não para aquele local, ainda não está decidido, ainda 

terá que ser discutido em Câmara e depois virá à Assembleia. Lembrou que também não há 

certezas, que o mercado venha a ser aprovado com fundos comunitários. _______________ 

Terminadas as intervenções, o Presidente da Mesa submeteu-o à votação, tendo a Assembleia 

deliberado autorizar por unanimidade a assunção de compromissos plurianuais relativos à 

empreitada de REQUALIFICAÇÃO DA COBERTURA DOS EDIFÍCIOS DO ESTALEIRO MUNICIPAL - 

Concurso Público n.º 15/2015, até ao valor de cento e quarenta e sete mil, oitocentos e 

sessenta e quatro euros e oitenta e quatro cêntimos, no ano de 2016. __________________ 

 

Com a anuência de todos os deputados, cerca das 22.18h, o Presidente da Mesa apresentou 

os restantes pontos, desde o nº 12 ao nº 19 da ordem do dia, que constituem diversos 

pedidos de autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais e sugeriu que a 

discussão destes, fosse sendo feita, caso os senhores deputados necessitassem de intervir. _ 

PONTO 12 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - REQUALIFICAÇÃO E PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE - AV. ENG.º ARALA 

PINTO - MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO N.º 19/2015 - PROCESSO INCLUÍDO NAS 

AÇÕES 2014/I/57, 2014/I/60 E 2014/I/158 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2015 

nos termos do disposto na alínea c) do nº1 do artigo 6º da lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro. 

“ Presente certidão de teor nº 80/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 16 de 
novembro 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. 
 
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 a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na 
sessão da Assembleia Municipal de 24/11/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas 
ações previstas nos Documentos Previsionais de 2015, aprovados em sessão da Assembleia Municipal 
de 24/11/2014; 
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Considerando que, mediante prévia realização de procedimento de concurso público para 
“Requalificação e promoção da acessibilidade - Av. Eng.º Arala Pinto - Marinha Grande” - Concurso 
Público n.º 19/2015, foi efetuada a adjudicação da mesma atento Despacho n.º 490/2015 de 27/10/2015, 
tendo sido assumidos compromissos no ano de 2015 de 69.978,30 euros, acrescidos de IVA à taxa 
legal de 6%, o que perfaz 74.177 euros. 
Considerando o atraso no procedimento verifica-se ser necessária a assunção de encargos para 
exercícios futuros, no ano de 2016, até ao valor de 69.978,30 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em 
vigor, o que perfaz 74.177 euros. 
 
Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação nas seguintes classificações 
orgânica/económica: 
a) 07/070110 e ação do Plano Plurianual de Investimentos 2014/I/57; 
b) 07/07030301 e ação do Plano Plurianual de Investimentos 2014/I/60; 
c) 07/07030301 e ação do Plano Plurianual de Investimentos 2014/I/158. 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2015, apenas foi 
prevista a inscrição de dotação no montante de 25.000,00 para a assunção desta despesa no ano de 
2016 na ação 2014/I/60 do Plano Plurianual de Investimentos; 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2015, não foi 
prevista a inscrição de qualquer dotação para a assunção desta despesa no ano de 2016 na ação 
2014/I/158 do Plano Plurianual de Investimentos. 
 
Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que “Para 
efeitos de aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 
Opções do Plano.”; 
 
 Considerando que na 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2015, 3.ª Revisão: 
a) foi inscrito o reforço nas Grandes Opções do Plano da ação 2014/I/60 com a designação 
“REQUALIFICAÇÃO URBANA DO ESPAÇO PÚBLICO - BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO”, com uma dotação 
de 155.648,24 euros para o ano de 2016; 
b) foi inscrito o reforço nas Grandes Opções do Plano da ação 2014/I/158 com a designação 
“REMODELAÇÃO DO SISTEMA DE SEMAFORIZAÇÃO DO CRUZAMENTO DA AV. ENG.º ARALA PINTO 
COM A AV. 1º DE MAIO”, com uma dotação de 9.847 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, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) do 
n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
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compromissos plurianuais relativos à contratação da obra de Requalificação e promoção da 
acessibilidade - Av. Eng.º Arala Pinto - Marinha Grande - Concurso Público n.º 19/2015, até ao valor 
de setenta e quatro mil, cento e setenta e sete 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. 
 
A presente proposta apenas pode ser autorizada pelo órgão deliberativo desde que aprovada a 22.ª 
Modificação aos Documentos Previsionais de 2015, 3.ª Revisão, na sessão ordinária da Assembleia 
Municipal de novembro de 2015. Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 12 e como não houve lugar a intervenções, 

submeteu-o à votação, tendo a Assembleia deliberado por unanimidade, autorizar a assunção 

de compromissos plurianuais relativos relativos à contratação da obra de REQUALIFICAÇÃO E 

PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE - AV. ENG.º ARALA PINTO - MARINHA GRANDE - Concurso 

Público n.º 19/2015, até ao valor de setenta e quatro mil, cento e setenta e sete euros, no ano 

de 2016. 

PONTO 13 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - REQUALIFICAÇÃO URBANA DO ESPAÇO PÚBLICO – BENS DE DOMÍNIO 

PÚBLICO - CONCURSO PÚBLICO N.º 14/2015 - PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 2014/I/60 DO 

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2015 nos termos do disposto na alínea c) do nº1 

do artigo 6º da lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro. 

“ Presente certidão de teor nº 81/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 16 de 
novembro 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. 
 
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 a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na 
sessão da Assembleia Municipal de 24/11/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas 
ações previstas nos Documentos Previsionais de 2015, aprovados em sessão da Assembleia Municipal 
de 24/11/2014; 
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Considerando que, mediante prévia realização de procedimento de concurso público para 
“Requalificação urbana do espaço público – bens de domínio público” - Concurso Público n.º 14/2015, 
foi aberto procedimento para a mesma atento Despacho n.º 281/2015 de 02/07/2015, tendo sido 
cabimentada a dotação de 67.199,76 euros no ano de 2015. 
 
Considerando o atraso no procedimento verifica-se ser necessária a assunção de encargos para 
exercícios futuros, no ano de 2016, por conta desta empreitada até ao valor de 63.308,50 euros, 
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz 67.107,01 euros. 
 
Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação nas classificações 
orgânica/económica 07/07030301 e ação do Plano Plurianual de Investimentos 2014/I/60. 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2015, apenas foi 
prevista a inscrição de dotação no montante de 25.000,00 para a assunção desta despesa no ano de 
2016. 
 
Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que “Para 
efeitos de aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 
Opções do Plano.”; 
 
Considerando que na 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2015, 3.ª Revisão, foi inscrito o 
reforço nas Grandes Opções do Plano da ação 2014/I/60 com a designação “REQUALIFICAÇÃO 
URBANA DO ESPAÇO PÚBLICO - BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO”, com uma dotação de 155.648,24 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, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) do 
n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos à contratação da obra de Requalificação urbana do espaço público 
– bens de domínio público - Concurso Público n.º 14/2015, até ao valor de sessenta e sete mil, cento e 
sete euros e um cêntimos, 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. 
 
A presente proposta apenas pode ser autorizada pelo órgão deliberativo desde que aprovada a 22.ª 
Modificação aos Documentos Previsionais de 2015, 3.ª Revisão, na sessão ordinária da Assembleia 
Municipal de novembro de 2015. Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
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O Presidente da Mesa apresentou o ponto 13 e como não houve lugar a intervenções, 

submeteu-o à votação, tendo a Assembleia deliberado por unanimidade, autorizar a assunção 

de compromissos plurianuais relativos à contratação da obra de REQUALIFICAÇÃO URBANA 

DO ESPAÇO PÚBLICO – BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO - Concurso Público n.º 14/2015, até ao 

valor de sessenta e sete mil, cento e sete euros e um cêntimos, no ano de 2016. __________ 

PONTO 14 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DE TRUTAS - 2.ª FASE E 

REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CONCURSO PÚBLICO N.º 18/2015 - 

PROCESSO INCLUÍDO NAS AÇÕES 2014/I/64 E 2015/I/82 DO PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS DE 2015, nos termos do disposto na alínea c) do nº1 do artigo 6º da lei nº 8/2012 

de 21 de fevereiro. 

“ Presente certidão de teor nº 82/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 16 de 
novembro 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. 
 
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 a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na 
sessão da Assembleia Municipal de 24/11/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas 
ações previstas nos Documentos Previsionais de 2015, aprovados em sessão da Assembleia Municipal 
de 24/11/2014; 
 
Considerando que, mediante prévia realização de procedimento de concurso público para “Rede de 
águas residuais domésticas de Trutas - 2.ª fase e remodelação da rede de abastecimento de água” - 
Concurso Público n.º 18/2015, foi aberto procedimento atento Despacho n.º 364/2015 de 11/08/2015, 
tendo sido cabimentada a dotação de 335.444,21 euros no ano de 2015. Foi ainda efetuado cabimento 
adicional no valor de 16.260,98 euros, atenta lista de erros e omissões. 
 
Considerando o atraso no procedimento verifica-se ser necessária a assunção de encargos para 
exercícios futuros, no ano de 2016, por conta desta empreitada até ao valor de 331.797,35 euros, 
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz 351.705,19 euros. 
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Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação nas classificações 
orgânica/económica 07/07030301 e 07/07030306 e ações do Plano Plurianual de Investimentos 
2014/I/64 e 2015/I/82, respetivamente. 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2015, não foi 
prevista a inscrição de qualquer dotação para a assunção desta despesa no ano de 2016. 
 
Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que “Para 
efeitos de aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 
Opções do Plano.”; 
 
Considerando que na 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2015, 3.ª Revisão: 
 
a) foi inscrito o reforço nas Grandes Opções do Plano da ação 2014/I/64 com a designação “SISTEMA 
DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NAS TRUTAS”, com uma dotação de 255.440,00 
euros para o ano de 2016; 
b) foi inscrito o reforço nas Grandes Opções do Plano da ação 2015/I/82 com a designação 
“REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS ARRUAMENTOS NO LUGAR 
DAS TRUTAS”, com uma dotação de 105.000,00 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, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) do 
n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos à “Rede de águas residuais domésticas de Trutas - 2.ª fase e 
remodelação da rede de abastecimento de água” - Concurso Público n.º 18/2015, até ao valor de 
trezentos e cinquenta e um mil, setecentos e cinco euros e dezanove cêntimos, 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. 
 
A presente proposta apenas pode ser autorizada pelo órgão deliberativo desde que aprovada a 22.ª 
Modificação aos Documentos Previsionais de 2015, 3.ª Revisão, na sessão ordinária da Assembleia 
Municipal de novembro de 2015. Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 14 e como não houve lugar a intervenções, 

submeteu-o à votação, tendo a Assembleia deliberado por unanimidade, autorizar a assunção 

de compromissos plurianuais relativos à “REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DE 

TRUTAS - 2.ª FASE E REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA” - concurso 
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Público n.º 18/2015, até ao valor de trezentos e cinquenta e um mil, setecentos e cinco euros 

e dezanove cêntimos, no ano de 2016. _________________________________________ 

PONTO 15 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO E EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NA RUA 

COMENDADOR SANTOS BAROSA E RUA DAS FLORES – ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE 

CONCURSO PÚBLICO - PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 2014/I/88 DO PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS DE 2015 nos termos do disposto na alínea c) do nº1 do artigo 6º da lei nº 

8/2012 de 21 de fevereiro. 

“ Presente certidão de teor nº 83/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 16 de 
novembro 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. 
 
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 a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na 
sessão da Assembleia Municipal de 24/11/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas 
ações previstas nos Documentos Previsionais de 2015, aprovados em sessão da Assembleia Municipal 
de 24/11/2014; 
 
Considerando que, se pretende abrir procedimento de concurso público para “Reabilitação do 
pavimento e execução de infraestruturas na rua Comendador Santos Barosa e rua das Flores”, sendo 
necessária a dotação de 39.033,80 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz 
41.375,83 euros, no ano de 2016. 
 
Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação nas classificações 
orgânica/económica 07/07030306 e ação do Plano Plurianual de Investimentos 2014/I/88. 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2015, não foi 
prevista a inscrição de qualquer dotação para a assunção desta despesa no ano de 2016. 
 
Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 



(Mandato 2013/2017)
   ATA NÚMERO SEIS 23.11.2015 

 
36 

e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que “Para 
efeitos de aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 
Opções do Plano.”; 
 
Considerando que na 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2015, 3.ª Revisão, foi inscrito o 
reforço nas Grandes Opções do Plano da ação 2014/I/88 com a designação “REMODELAÇÃO DA REDE 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA DA ALEGRIA, RUA DAS FLORES, RUA COMENDADOR SANTOS 
BAROSA E TRAVESSA VIEIRA DE LEIRIA”, com uma dotação de 58.530,00 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, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) do 
n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos à “Reabilitação do pavimento e execução de infraestruturas na rua 
Comendador Santos Barosa e rua das Flores”, até ao valor de quarenta e um mil, trezentos e setenta e 
cinco euros e oitenta e três cêntimos, 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. 
 
A presente proposta apenas pode ser autorizada pelo órgão deliberativo desde que aprovada a 22.ª 
Modificação aos Documentos Previsionais de 2015, 3.ª Revisão, na sessão ordinária da Assembleia 
Municipal de novembro de 2015. Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 15 e como não houve lugar a intervenções, 

submeteu-o à votação, tendo a Assembleia deliberado por unanimidade, autorizar a assunção 

de compromissos plurianuais relativos à “REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO E EXECUÇÃO DE 

INFRAESTRUTURAS NA RUA COMENDADOR SANTOS BAROSA E RUA DAS FLORES”, até ao 

valor de quarenta e um mil, trezentos e setenta e cinco euros e oitenta e três cêntimos, no 

ano de 2016. ____________________________________________________________   

PONTO 16 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - REQUALIFICAÇÃO DA RUA SOCIEDADE INSTRUTIVA E RECREATIVA 1.º DE 

DEZEMBRO – ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE CONCURSO PÚBLICO - PROCESSO 

INCLUÍDO NAS AÇÕES 2014/I/74, 2015/I/85 E 2015/I/164 DO PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS DE 2015 nos termos do disposto na alínea c) do nº1 do artigo 6º da lei nº 

8/2012 de 21 de fevereiro. 

“ Presente certidão de teor nº 84/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 16 de 
novembro de 2015: 
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Nos termos do disposto no art.º 22º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, a autorização de 
despesas que deem lugar a um encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que 
não seja o da sua realização, não pode ser efetivada sem prévia autorização da Assembleia Municipal, 
salvo quando estas: 
 
a) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 
b) os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos anos económicos 
seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos. 
 
Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, 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 a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na 
sessão da Assembleia Municipal de 24/11/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas 
ações previstas nos Documentos Previsionais de 2015, aprovados em sessão da Assembleia Municipal 
de 24/11/2014; 
 
Considerando que, se pretende abrir procedimento de concurso público para “Requalificação da rua 
Sociedade Instrutiva e Recreativa 1.º de Dezembro”, sendo necessária a dotação de 184.627,95 euros, 
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz 195.705,63 euros, no ano de 2016. 
 
Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação nas seguintes classificações: 
a) orgânica/económica 07/07030302 e ação do Plano Plurianual de Investimentos 2014/I/74; 
b) orgânica/económica 07/07030306 e ação do Plano Plurianual de Investimentos 2015/I/85; 
c) orgânica/económica 07/07030301 e ação do Plano Plurianual de Investimentos 2015/I/164; 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2015, foi 
prevista a inscrição da seguinte dotação para a assunção desta despesa no ano de 2016: 
a) 50.000,00 euros na ação 2014/I/74 do Plano Plurianual de Investimentos; 
b) 50.000,00 euros na ação 2015/I/85 do Plano Plurianual de Investimentos; 
c) 80.000,00 euros na ação 2015/I/164 do Plano Plurianual de Investimentos, a qual foi reduzida para 
63.020 euros com a aprovação da 2.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2015 na sessão 
ordinária da Assembleia Municipal de 15 de junho de 2015; 
 
Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que “Para 
efeitos de aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 
Opções do Plano.”; 
 
Considerando que na 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2015, 3.ª Revisão foi inscrito o 
reforço nas Grandes Opções do Plano das seguintes ações: 
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 a) 2014/I/74 com a designação “OUTRAS CONSTRUÇÕES E REMODELAÇÕES DIVERSAS NO SISTEMA 
DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE”, com uma dotação de 
120.000,00 euros para o ano de 2016; 
b) 2015/I/164 com a designação “OUTRAS OBRAS DE REMODELAÇÃO E PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS 
NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE”, com uma dotação de 341.457,00 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, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) do 
n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais para a “Requalificação da rua Sociedade Instrutiva e Recreativa 1.º de 
Dezembro”, até ao valor de cento e noventa e cinco mil, setecentos e cinco euros e sessenta e três 
cêntimos, 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. 
 
A presente proposta apenas pode ser autorizada pelo órgão deliberativo desde que aprovada a 22.ª 
Modificação aos Documentos Previsionais de 2015, 3.ª Revisão, na sessão ordinária da Assembleia 
Municipal de novembro de 2015. Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 16 e como não houve lugar a intervenções, 

submeteu-o à votação, tendo a Assembleia deliberado por unanimidade, autorizar a assunção 

de compromissos plurianuais para a “REQUALIFICAÇÃO DA RUA SOCIEDADE INSTRUTIVA E 

RECREATIVA 1.º DE DEZEMBRO”, até ao valor de cento e noventa e cinco mil, setecentos e 

cinco euros e sessenta e três cêntimos, no ano de 2016. ___________________________ 

PONTO 17 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE CONTROLO DA QUALIDADE DE ÁGUA PARA O CONSUMO 

HUMANO PARA O ANO 2016 - PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 2013/A/58 DO PLANO DE 

ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2015 nos termos do disposto na alínea c) do nº1 do artigo 6º da 

lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro. 

“ Presente certidão de teor nº 85/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 16 de 
novembro 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; 
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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 DISU para a contratação de serviços de 
“Controlo da qualidade de água para o consumo humano para o ano 2016”, atenta informação 
EM/18/2015 de 19/10/2015 e requisição interna 18432. 
 
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 aquando da aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2015, não foi 
prevista dotação suficiente para a assunção da despesa no ano de 2016 referente ao procedimento que 
se pretende iniciar e cuja despesa está prevista na ação 2013/A/58 - ANÁLISES E CONTROLO DA 
QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO PARA OS ANOS DE 2014 A 2016 do Plano de Atividades 
Municipais de 2015. 
 
Considerando que na 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2015, 3.ª Revisão, foi inscrito o 
reforço nas Grandes Opções do Plano da ação 2013/A/58 com a designação “ANÁLISES E CONTROLO 
DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO PARA OS ANOS DE 2014 A 2016”, com uma dotação de 
26.000,00 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. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 
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A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) do 
n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos ao procedimento de contratação de serviços de “Controlo da 
qualidade de água para o consumo humano para o ano 2016” até ao montante de 25.996,02 euros 
(vinte e cinco mil, novecentos e noventa e seis euros e dois cêntimos), 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 22.ª 
Modificação aos Documentos Previsionais de 2015, 3.ª Revisão, na sessão ordinária da Assembleia 
Municipal de novembro de 2015. Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 17 e como não houve lugar a intervenções, 

submeteu-o à votação, tendo a Assembleia deliberado por unanimidade, autorizar a assunção 

de compromissos plurianuais relativo ao procedimento de contratação de serviços de 

“CONTROLO DA QUALIDADE DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO PARA O ANO 2016” até 

ao montante de 25.996,02 euros (vinte e cinco mil, novecentos e noventa e seis euros e dois 

cêntimos), no ano de 2016. __________________________________________________ 

PONTO 18 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS – SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LEVANTAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE 

CONTADORES, CORTE, REVISÃO DE CORTE E REABERTURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 

PARA O ANO DE 2016 E 2017 - PROCESSO INCLUÍDO NA AÇÃO 2014/A/88 DO PLANO DE 

ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2015 nos termos do disposto na alínea c) do nº1 do artigo 6º da 

lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro. 

Presente certidão de teor nº 86/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 16 de 
novembro 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. 
 
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; 
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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 DAM para a contratação de “Serviços de 
instalação, levantamento e substituição de contadores, corte, revisão de corte e reabertura do 
fornecimento de água para o ano de 2016 e 2017”, atenta informação I/1553/2015 de 10/11/2015 e 
requisição interna 18291. 
 
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 aquando da aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2015, não foi 
prevista dotação suficiente para a assunção da despesa nos anos de 2016 e 2017 referente ao 
procedimento que se pretende iniciar e cuja despesa está prevista na ação 2014/A/88 - PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CORTES E RELIGAÇÕES DE CONTADORES DE ÁGUA do Plano de Atividades 
Municipais de 2015. 
 
Considerando que na 22.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2015, 3.ª Revisão, foi inscrito o 
reforço nas Grandes Opções do Plano da ação 2014/A/88 com a designação “PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CORTES E RELIGAÇÕES DE CONTADORES DE ÁGUA”, com uma dotação de 133.000,00 
euros para os anos de 2016 e 2017; 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, 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. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) do 
n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos ao procedimento de contratação de “Serviços de instalação, 
levantamento e substituição de contadores, corte, revisão de corte e reabertura do fornecimento de 
água para o ano de 2016 e 2017” até ao montante de 111.642,18 euros (cento e onze mil, seiscentos e 
quarenta e dois euros e dezoito cêntimos) nos anos de 2016 e 2017, 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. 
 



(Mandato 2013/2017)
   ATA NÚMERO SEIS 23.11.2015 

 
42 

A presente proposta apenas pode ser autorizada pelo órgão deliberativo desde que aprovada a 22.ª 
Modificação aos Documentos Previsionais de 2015, 3.ª Revisão, na sessão ordinária da Assembleia 
Municipal de novembro de 2015. Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 18 e como não houve lugar a intervenções, 

submeteu-o à votação, tendo a Assembleia deliberado por unanimidade, autorizar a assunção 

de compromissos plurianuais relativos ao procedimento de contratação de “SERVIÇOS DE 

INSTALAÇÃO, LEVANTAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE CONTADORES, CORTE, REVISÃO DE 

CORTE E REABERTURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2016 E 2017” até ao 

montante de 111.642,18 euros (cento e onze mil, seiscentos e quarenta e dois euros e dezoito 

cêntimos) nos anos de 2016 e 2017. ___________________________________________ 

PONTO 19 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ANUAL DA REDE DE INCÊNDIO ARMADA DA 

CASA DA CULTURA - TEATRO STEPHENS PELO PERÍODO DE 3 ANOS - PROCESSO INCLUÍDO 

NA AÇÃO 2015/A/158 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2015. nos termos do 

disposto na alínea c) do nº1 do artigo 6º da lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro. 

“ Presente certidão de teor nº 87/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 16 de 
novembro 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. 
 
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 DOT para a contratação de “Serviços de 
manutenção anual da rede de incêndio armada da Casa da Cultura - Teatro Stephens para o período 
de 3 anos”, atenta informação I/639/2015 de 13/05/2015 e requisição interna 1085. 
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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 aquando da aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2015, não foi 
prevista dotação suficiente para a assunção da despesa no ano de 2016 referente ao procedimento que 
se pretende iniciar e cuja despesa está prevista na ação 2015/A/158 - MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTO DE HIDROPRESSOR - COMBATE DE 2.ª INTERVENÇÃO do Plano de Atividades 
Municipais de 2015, o que determinou o seu reforço na 9.ª Modificação, 2.ª Revisão aos Documentos 
Previsionais 2015 aprovada na sessão ordinária da Assembleia Municipal de 15/06/2015, com uma 
dotação global de 1.800 euros em cada um dos anos de 2016, 2017 e 2018; 
 
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 de “Serviços de manutenção anual 
da rede de incêndio armada da Casa da Cultura - Teatro Stephens para o período de 3 anos” até ao 
montante de 1.722,00 euros (mil, setecentos e vinte e dois euros) em cada um dos anos, 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 22.ª 
Modificação aos Documentos Previsionais de 2015, 3.ª Revisão, na sessão ordinária da Assembleia 
Municipal de novembro de 2015. Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 19 e como não houve lugar a intervenções, 

submeteu-o à votação, tendo a Assembleia deliberado por unanimidade, autorizar a assunção 

de compromissos plurianuais relativos ao procedimento de contratação de “SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO ANUAL DA REDE DE INCÊNDIO ARMADA DA CASA DA CULTURA - TEATRO 

STEPHENS PARA O PERÍODO DE 3 ANOS” até ao montante de 1.722,00 euros (mil, setecentos 

e vinte e dois euros) em cada um dos anos. _____________________________________ 

PONTO 20 - 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 20 e colocou-o à discussão, cerca das 22.30h.____ 
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Usou da palavra a deputada Manuela Miranda (MPM), que perguntou quem é o representante 

da Câmara na CPCJ e disse que não lhe parece que os dados da comissão devam constar 

neste relatório, uma vez que em fevereiro o relatório virá à assembleia. Como elemento da 

CPCJ defende que a comissão alargada deve reunir de acordo com a lei e tal não acontece. 

Estranhou que não exista um link no portal da Câmara, à página da CPCJ. Questionou para 

quando a entrada em funcionamento do canil/gatil e o que se tem feito para resolver a 

questão dos animais que andam na mata. _______________________________________ 

Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que assinalou o facto do saldo de 

gerência ser ainda mais elevado do que no ano anterior, o que revela que a Câmara não faz 

investimentos, porque não tem visão estratégica, nem tem obras para lançar o que faz com 

que as taxas de execução sejam novamente baixas. Disse que há muitas obras importantes 

para fazer e que podem melhorar as condições de vida das populações, mas não se fazem, 

devido à incapacidade de gestão da Câmara. ____________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Etelvina Ribeiro (CDU), que solicitou um esclarecimento relativo 

ao calendário de dívidas aos fornecedores, onde se registam dívidas às associações dos 

Bombeiros. _____________________________________________________________ 

Usou da palavra, a deputada Elvira Ferreira (+C) que disse lamentar que o relatório em 

análise continue sem índice, apesar de a Câmara ter concordado com a ideia. Disse tratar-se 

de um relatório muito pobre, e deu como exemplo a área da educação onde se faz apenas 

referência a reuniões para a preparação de duas candidaturas no âmbito da CIMRL, e a 

procedimentos para a implementação do projeto Empreendedorismo nas Escolas. Referiu que 

em relação à CPCJ, e dada a importância desta comissão e o serviço relevante que tem sido 

prestado pelos técnicos que com ela trabalham e colaboram, julga que não existem condições 

para que a Sra. Presidente da CPCJ concilie este seu trabalho com o da vereação da Câmara.  

Disse ainda que os dados apresentados pela CPCJ não foram discutidos no âmbito da 

Comissão alargada e que esta comissão não tem reunido bimensalmente, conforme previsto 

na Lei, sendo que a última reunião teve lugar no 28 de janeiro de 2015, ou seja, quase há um 

ano. Acrescentou que é urgente e prioritário, que a Sra. Presidente inverta esta situação. ___ 

Concordou a Sra. Vereadora Cidália Ferreira que o cargo de Presidente da CPCJ deve ser 

exercido a tempo inteiro e por isso irá proceder-se a eleições logo que seja possível. ______ 

Usou da palavra o deputado José Luís Sousa (CDU), que disse que esta Câmara tem os cofres 

cheios e não tem capacidade para fazer investimentos deixando por fazer um conjunto de 

obras estruturais que são necessárias ao desenvolvimento do Concelho. Referiu que o 

relatório deveria contemplar o que se executou desde o último apresentado na sessão de 

setembro e o que está projetado fazer até ao final do ano. Questionou sobre o atraso na 

construção do mercado municipal e por que razão não se discute mais a sua localização e 

instalação uma vez que parece já não vir a existir nenhum mercado na Cerca, pois o espaço é 

insuficiente para a sua implantação em conjunto com o mercado do levante. _____________ 

Esclareceu o Presidente da Câmara que o canil/gatil está quase pronto falta o ajardinamento 

do espaço. Disse estarem a acompanhar o problema dos animais que estão na mata, já foram 
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colocadas armadilhas para os capturar, mas há pessoas que continuam a ir lá abandoná-los e 

outras a alimentá-los. Quanto aos Bombeiros e outras entidades semelhantes, explicou que o 

apoio foi cabimentado pela totalidade no início do ano, mas depois é pago em tranches ao 

longo do ano. Por vezes há atrasos nos pagamentos devido à falta de atualização das 

declarações de não dívida. __________________________________________________ 

Frisou que este documento é um relatório que não contempla nem o passado, nem o futuro, 

relata o presente, o que está em atividade. Quanto ao mercado disse o que o projeto do 

mercado dito “normal” acopla o mercado do levante e que ambos podem ser construídos na 

Cerca, como noutro local qualquer. Não se está ainda na fase de discussão quanto à sua 

localização. _____________________________________________________________ 

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

que mostrou a sua preocupação relativamente às verbas que a Câmara pretende inscrever 

para a requalificação do edifício da Junta e para o funcionamento da orquestra da Marinha 

Grande, uma vez que precisamos de fazer também o nosso orçamento. Lamentou que só há 

uma semana tivessem sido entregues as massas inertes, a entrega tardia vai tornar impossível 

resolver os problemas até ao final do ano, dado o pouco tempo que resta e o facto de 

estarmos também quase no Inverno. ___________________________________________ 

Informou o Presidente da Câmara que embora o ano ainda não tenha encerrado, o saldo de 

gerência rondará provavelmente, os cinco, seis milhões de euros. A rubrica para a 

requalificação da Junta da Marinha Grande acabou de ser aprovada na revisão de hoje, mas 

traduz um valor estimado para os próximos 2 anos, porque a Junta ainda não tem o projeto 

concluído, nem sabe o valor total da obra. Disse ainda que a exemplo do que se passou com 

as outras Juntas de Freguesia, a Câmara irá apoiar 50% do valor total da obra. Quanto ao 

apoio à orquestra, no início do ano irá fazer-se um protocolo comum e a verba que nos 

enviou relativamente às despesas, foi agora inscrita nesta revisão, para se proceder ao seu 

pagamento.  _____________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que disse que é salutar que a Câmara 

tenha dinheiro e tenha obra. A boa saúde financeira permite que os munícipes não sejam 

onerados no pagamento dos serviços, como acontece nas Câmaras vizinhas. Defendeu que o 

mercado deve acolher o maior consenso possível. Elogiou a obra do parque de 

estacionamento na antiga J. Ferreira Custódio e sugeriu que o muro do Museu Joaquim 

Correia seja retirado para dar maior visibilidade ao edifício. _________________________ 

Tomou a palavra o deputado José Luís Sousa (CDU), que voltou a referir a necessidade de se 

construir o mercado neste mandato, uma vez que há dinheiro. Defendeu uma discussão 

alargada e concertada sobre a obra, para evitarmos um mamarracho. Amealhar é sem dúvida 

importante, mas também ter o dinheiro a prazo, sem fazer obras estruturantes, prejudica o 

Concelho. ______________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que lembrou que lançar as obras de 

saneamento que faltam ainda em vários lugares do Concelho, devem ter prioridade máxima. _ 
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Tomou a palavra o Presidente da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, Joaquim Vidal (PS), 

que questionou quando é que a Câmara prevê retomar a projeção de cinema no Cine Teatro 

Actor Álvaro em Vieira de Leiria. _____________________________________________ 

Usou da palavra, o Presidente da Mesa que pediu que a Câmara tenha uma atitude proactiva 

quanto ao desenvolvimento económico do concelho, e dê atenção ao alargamento das zonas 

industriais da Marinha Grande e da Marinha Pequena. Pretendeu ainda saber para quando 

está prevista a exibição de cinema na nossa cidade.________________________________ 

Informou o Presidente da Câmara que as obras na estrada que liga a Praia da Vieira à Vieira 

vão a concurso no início do próximo ano. Está em fase de conclusão o projeto para a 

reabilitação do Largo da República na Vieira. Prometeu ir avaliar a sugestão apresentada 

relativamente ao Museu Joaquim Correia. Disse que a Câmara vai continuar a investir na rede 

de saneamento e já encomendaram os projetos para a Amieira, Charneca da Amieira, Tojeira e 

Picassinos. A rede de águas, pluvial e doméstica continuam a ser remodeladas, pois a grande 

maioria é muito antiga. _____________________________________________________ 

Sobre o cinema, disse que está a decorrer a contratação para a prestação do serviço de 

projeção de filmes para a Vieira e Marinha Grande, que deverá registar-se no início do ano. 

Disse estarem a ultimar o projeto para a saída Sul na zona industrial da Marinha Grande e a 

preparar o plano de pormenor para a zona industrial da Marinha Pequena. ______________ 

Tomou a palavra a deputada Ana Patrícia Quintanilha (PS), que questionou se a Câmara tem 

algum plano de apoio para os sem-abrigo. ______________________________________ 

Usou da palavra o deputado Carlos Wilson (MPM), que elogiou o presidente da Junta de 

Freguesia de Vieira de Leiria por ter conseguido alcatroar o aceiro que liga a estrada de 

Vieira de Leiria aos Moinhos de Carvide pela Água Formosa. Alertou para o excessivo tráfego 

de camiões na Rua 10 de Junho em Picassinos e para a necessidade urgente em encontrar 

soluções. _______________________________________________________________ 

 

Esclareceu o Presidente da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, Joaquim Vidal (PS), que o 

mérito da obra da estrada para a Formosa, embora não fosse executado o projeto inicial, pois 

não tiveram autorização para retirar pinheiros e cortar raízes, esta foi resultado do esforço 

conjunto das Câmaras de Leiria e Marinha Grande e Juntas de Freguesia de Vieira de Leiria e 

Carvide. ________________________________________________________________ 

Deu conhecimento o Presidente da Câmara que a Rua 10 de Junho vai ser asfaltada de novo 

com materiais especiais para minimizar o transtorno causado pelo tráfego devido à empresa 

Santos Barosa e que está a ser estudada uma possível solução para o problema de acesso á 

empresa. Em relação aos sem-abrigo, disse não terem registo na Câmara dessas pessoas, e 

obviamente se chegar essa informação, irão atuar com os meios próprios e com a 

colaboração das entidades que estão no terreno. _________________________________ 
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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 23.50h, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelos 

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

secretária, Ana Patrícia Quintanilha Nobre e 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 

  

Ana Patrícia Quintanilha Nobre  

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. 


