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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2016 ___________________________ 

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

Henriques Vareda, sob a presidência de Telmo Lopes da Silva Ferraz e secretariada por 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. APRECIAÇÃO DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA DA GERÊNCIA ANTERIOR, ANO DE 2015, nos termos do 
disposto no ponto 2.6 - especificidades do tratamento contabilístico das operações orçamentais do POCAL e 
do disposto no decreto - lei n.º 54-a/99 de 22 de fevereiro, na sua redação atual, bem como nos termos da 
alínea l), do n.º 2, do artigo 25.º do RJAL. _________________________________________________ 

2. APRECIAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 
2015, em cumprimento do preceituado na alínea c) do n.º 2 do art.º 15.º da lei n.º 8/2012, de 21 de 
fevereiro, na sua redação atual. _____________________________________________________ 

3. APRECIAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE 
DEZEMBRO DE 2015, em cumprimento do preceituado na alínea c), do n.º 2, do artigo 15.º, da Lei n.º 
8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual. ____________________________________________ 

4. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA “RECOLHA 
E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE 
PELO PERÍODO DE 54 MESES”, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 
de 21 de fevereiro e AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE PROCEDIMENTO, nos termos do art.º 22 do 
decreto-lei n.º 197/99 de 8 de junho – processo incluído na ação 2015/A/135 do plano de atividades 
municipais de 2015. __________________________________________________________________ 

5. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA “A 
REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DE VIEIRA DE LEIRIA - PRAIA DA VIEIRA – CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2016 
– ABERTURA DE PROCEDIMENTO”, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 
8/2012 de 21 de fevereiro – processo incluído nas ações 2015/I/78 e 2015/I/98 do plano plurianual de 
investimentos de 2016.________________________________________________________________ 

6. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS, para 
efeitos de aplicação e cumprimento do preceituado na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA e do 
disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho – INFORMAÇÃO DOS COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS ASSUMIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL, AO ABRIGO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA, 
NO PERÍODO DE 1 Maio A 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E COMPROMISSOS INERENTES À ATRIBUIÇÃO DE 
BENEFÍCIOS PÚBLICOS. _______________________________________________________________ 

7. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS, nos termos do 
disposto na alínea c) do n.º 1 do art. 6.º da lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. ______________________ 

8. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA SEMESTRAL, 1.º SEMESTRE DE 2015, em cumprimento do 
preceituado na alínea d), do n.º 2, do artigo 77.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.________________ 

9. APROVAÇÃO DA RETIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2016, nos termos do previsto na 
alínea a), do n.º 1, do artigo 25.º do mesmo diploma._________________________________________ 

10. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO ANO DE 2015 DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE 
CRIANÇAS E JOVENS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE – C.P.C.J., nos termos do nº 2, do artigo 32º 
da Lei nº 147/99, de 1 de setembro, com as alterações impostas pela Lei nº 31/2003, de 22 de agosto, 
conjugado com a alínea k), do nº 2, do artigo 25º do RJAL._____________________________________ 

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

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

Maria Lopes Fragata e André Pereira Ruivaco Fernandes.____________________________ 

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

Miranda, Carlos Wilson da Silva Batista e Ângela Domingues de Sousa. _________________ 

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

João Rodrigues Chanoca.____________________________________________________ 

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 

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: Maria Etelvina Lopes Rosa 

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

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

(CDU) pelo deputado André Pereira Ruivaco Fernandes, Jorge Manuel Lucas dos Santos Pinto 

(MPM) pelo deputado Carlos Wilson da Silva Batista, Ana Cristina Dinis da Silva pela 

deputada Ângela Domingues de Sousa e a deputada Ana Margarida Balseiro de Sousa Lopes 

pelo deputado Cristiano João Rodrigues Chanoca. Os documentos constituem o anexo número 
III da presente ata. ________________________________________________________ 

O deputado Francisco Manuel de Carvalho Duarte (CDU) justificou a sua ausência por motivo 

de doença ao Presidente da Mesa. ____________________________________________ 

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

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

O Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº6/2015 da sessão ordinária de 23.11.2015 e 

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

por maioria com catorze votos a favor e nove abstenções. __________________________ 
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O Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº7/2015 da sessão extraordinária de 

15.12.2015 e como não houve correções a fazer, submeteu a mesma à votação tendo esta sido 

aprovada por maioria com dezasseis votos a favor e sete abstenções. __________________ 

Informou ainda toda a Assembleia que, o ponto 1 da ordem do dia seria retirado uma vez que 

se trata de um assunto que integra os documentos de prestação de contas que estarão na 

ordem do dia da sessão ordinária do próximo mês de abril e que, no seu lugar, se incluía um 

outro assunto nesse mesmo ponto 1, com a seguinte redação:  

1. AUTORIZAÇÃO PARA A RENOVAÇÃO DO PRAZO DE HOMOLOGAÇÃO DA LISTA UNITÁRIA DE ORDENAÇÃO 
FINAL DOS PROCEDIMENTOS CONCURSAIS ABERTOS NO ANO DE 2015. 

 

A Assembleia reconheceu a urgência do assunto e com a anuência de todos os deputados, 
aceitou deliberar sobre o mesmo.  
 

ANTES DA ORDEM DO DIA__________________________________________________ 

O Presidente da Mesa declarou aberto o período antes da ordem do dia pelas 20.45h. _____ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que disse que sentiu um grande orgulho na 

justa e merecida a homenagem que foi prestada pelo Centimfe ao empresário Telmo Ferraz, 

que também é o Presidente desta Assembleia, que espelha a qualidade do tecido empresarial 

e laboral do nosso concelho. 

Tomou a palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que disse subscrever integralmente o que 

disse o deputado Curto Ribeiro relativamente à homenagem prestada ao Sr. Presidente da 

Assembleia. Interveio ainda dando a conhecer resumidamente o teor da reunião sobre “A 

Linha do oeste”, onde esteve em representação do Sr. Presidente da Assembleia, Telmo 

Ferraz: 

“ A reunião teve lugar na passada quarta-feira, e para a qual foram convidados todos os líderes com 
assento nesta Assembleia, promovida pela Assembleia Municipal de Loures e que tinha como ponto 
único a linha do Oeste. 

Estavam representados elementos das Assembleias Municipais de Lisboa, Oeste e Centro, exceto três 
municípios, Coimbra, Sobral de Monte Agraço e Amadora, e os vereadores de Loures e Torres Vedras. 

Foi uma reunião muito participada, onde todos usaram da palavra. Foram unânimes em considerarem 
de importância vital para a região atlântica a regeneração da linha do Oeste, dado ser um meio de 
transporte mais económico, menos poluente, rápido e que em muito ajudaria o desenvolvimento de 
toda a região, onde vivem 1 milhão e 250 pessoas, 105 da população portuguesa. 

Ninguém defendeu a proposta do governo de eletrificação da linha de Lisboa até Caldas da Rainha, 
nem mesmo os seus deputados presentes. 

A minha intervenção incidiu em 4 pontos: 

1. Considerar um erro que o grupo de trabalho que se iniciou se dividisse em função do apoio 
ou oposição ao atual governo. Mais importante do que a cor política do governo central, são os 
interesses dos concelhos do litoral atlântico. E este deve ser o nosso denominador comum que nos 
deve unir. 
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2. Referi especificamente da importância da eletrificação desta linha para a Marinha Grande 
dado ser um polo industrial, turístico e de passageiros que viajam para várias direções. Alguns dos 
problemas existentes derivados da circulação de perto de 400 camiões diários que entram e saem da 
Marinha Grande seriam em grande parte resolvidos. 

3. Considerei que, mais do que estar contra o plano ferroviário apresentado por este governo, 
não devemos desperdiçar esta oportunidade para exigir o que verdadeiramente interessa à nossa 
região. Assim, propus um corredor ferroviário em cruz, Lisboa – Aveiro e Figueira da Foz – Coimbra, 
com cruzamento em Alfarelos e apontando como elemento nuclear a meio do percurso o aeroporto de 
Monte Real. A nossa proposta foi pensada na interligação com a opção já definida pelo atual governo, 
Aveiro – Vilar Formoso – Espanha. 

4. Por último, apresentei uma proposta com o objetivo de ser criada uma comissão executiva 
restrita, a fim de apresentarem um documento base para discussão que depois aceite por todos será 
enviado ao governo. 

O Vereador Carlos Logrado, em nome do Senhor Presidente Paulo Vicente, apresentou um convite, que 
foi aceite por todos, que visa a realização, a breve prazo, de uma grande reunião magna no nosso 
concelho, com todos os defensores da linha do Oeste, deputados municipais, executivos camarários e 
restantes elementos das autarquias. Esta reunião será a continuação dos trabalhos iniciados em Loures 
e, conforme o acordado com a Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Loures, Dr.ª Fernanda 
Santos, a articulação será feita com o Sr. Presidente Paulo Vicente.” 

A deputada Elvira Ferreira (+C), apresentou de seguida a seguinte moção sobre “ A 
Regeneração da Linha do Oeste.”: 

“ Aproveitando a prioridade definida pelo governo no investimento no sistema ferroviário nacional, 
este é o momento certo e oportuno para defendermos a priorização do investimento na modernização 
da linha do Oeste. Não tanto na exigência da sua eletrificação, que é muito pouco para aquilo que 
pretendemos, mas sim na defesa de um sistema intermodal de toda a região centro atlântica com a 
capital Lisboa, a sul, e as ligações internacionais a norte, Aveiro, tendo por nuclear duas premissas: (i) 
uma estação dentro do aeroporto de Monte Real (futuro aeroporto internacional do centro); (ii) um 
tempo médio de trajeto entre o aeroporto de Monte Real e Lisboa não superior a uma hora. 

Estas razões são transversais a todos os concelhos, sobretudo aos localizados a norte das Caldas da 
Rainha que, seguramente, seriam o motor do desenvolvimento de toda a região centro, potenciando, 
deste modo, as valências já existentes, como são o caso: 

1. Eixo turístico Figueira da Foz – Coimbra 
2. Portos – Figueira da Foz – Aveiro 
3. Turismo religioso – Fátima, Alcobaça e Batalha 
4. Turismo praias do litoral 
5. Interfaces de mercadorias em setores líderes do PIB nacional (pasta de papel e papel) 

Figueira da Foz, vidros – Marinha Grande, cimentos e rações – Leiria e produção agrícola – 
Alcobaça, Torres Vedras, Bombarral e Loures. 
 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande saúda e congratula-se com a iniciativa levada a cabo pela 
Assembleia Municipal de Loures no âmbito da regeneração da linha do oeste, comprometendo-se a ser 
um parceiro ativo no prosseguir dos trabalhos. 

Face ao exposto a Assembleia Municipal da Marinha Grande, reunida em 26 de fevereiro de 2016, 
delibera: 
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1. Recomendar ao Executivo da Câmara Municipal que desenvolva todos os esforços junto de outros 
Municípios no sentido de contribuir para que haja alteração da ideia inicial da eletrificação Lisboa 
– Caldas. 

2. Reforçar a ideia de que a proposta apresentada considerando o eixo Lisboa - Aveiro e Figueira da 
Foz – Coimbra com cruzamento em Moinho do Almoxarife, tendo como elemento nuclear a meio 
do percurso o aeroporto de Monte Real, seja uma realidade e seja defendida nas reuniões deste 
grupo tão abrangente. 

3. Esta proposta ambiciosa e audaz justifica-se pela necessidade de o projeto ser sustentável 
economicamente. Para além de outros aspetos, realçam-se: 
a) Elemento intermodal na zona da grande Lisboa, nomeadamente, salvaguardando os interesses 

de Sintra e Loures; 
b) Garantia do tempo médio padrão internacional na ligação do aeroporto de Monte Real – 

Lisboa de aproximadamente uma hora;  
c) Potenciação de dois polos de desenvolvimento do centro no eixo Figueira da Foz – Coimbra; 
d) Reforço intermodal na ligação internacional Aveiro – Espanha; 
e) Alternativa, por questões de segurança e de aumento previsível de tráfego, à linha do Norte 

que liga Lisboa ao Porto e vice-versa; 
f) Ligação rápida, interportos marítimos, Sines – Lisboa – Figueira da Foz – Aveiro e Leixões. 

 
4. Recomendar ao Executivo da Câmara Municipal e ao Presidente da Mesa da Assembleia que 

desenvolvam todos os esforços junto do governo central, no sentido de que a linha do Oeste seja, 
a par das ligações ferroviárias internacionais, uma prioridade do investimento ferroviário. Na 
discussão com o governo central, a negociação pode permitir a execução deste projeto por fases, 
atendendo aos constrangimentos financeiros do orçamento de estado e dos incentivos europeus.” 

 
Usou da palavra o deputado José Luís (CDU), que apresentou a seguinte moção“ O 
Orçamento do Estado para 2016 e as autarquias locais”: 

“ Considerando que a proposta de OE para 2016: 

• Elimina alguns constrangimentos à gestão autónoma dos recursos próprios das autarquias 
locais, designadamente no domínio da gestão do pessoal ao seu serviço, e minimiza outros, como 
aspectos relacionados com a execução da lei dos compromissos ou com a consignação forçada de 
algumas receitas; mantém um quadro geral de deveres de informação e um regime sancionatório 
próprios do exercício de tutelas de mérito e integrativa que a Constituição da República 
expressamente veda; 

• Persiste no crónico incumprimento da Lei das Finanças Locais, avaliado em cerca de 300 
milhões de euros às autarquias, tão mais incompreensível quanto a abrupta redução das receitas a 
que foram sujeitas, quer com a imposição da nova Lei de Finanças Locais, quer com os cortes 
impostos desde 2011. 

 A Assembleia Municipal da Marinha Grande, reunida a 26/2/2016, delibera: 

1.º Saudar e valorizar as disposições que visam eliminar ou minimizar alguns dos constrangimentos à 
autonomia do poder local, designadamente quanto à eliminação de consignações e as restrições à 
contratação de pessoal; 

2.º Condenar o prosseguimento da sonegação dos recursos que a Constituição e a Lei atribuem às 
autarquias locais e reclamar o cabal respeito pela Lei das Finanças Locais; 
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3.º Reclamar medidas urgentes que ponham fim às mais diversas formas de tutela não estritamente 
inspectiva e reponham um quadro conforme ao regime de autonomia prescrito pela Constituição da 
República Portuguesa”.  

Usou da palavra o deputado Cristiano Chanoca (PSD), que se congratulou também pela 

homenagem feita ao Sr. Telmo Ferraz, que disse ser de inteira justiça.  

Usou da palavra a deputada Ana Fragata (CDU), que apresentou a seguinte Moção: ” Dia 
Internacional da Mulher – 8 de Março - Um dia incontornável no caminho de uma sociedade 
justa, livre de desigualdades e discriminações” 

“ O Dia Internacional da Mulher está historicamente ligado à luta das mulheres trabalhadoras pela sua 
emancipação política, económica e social. 

Ao longo de mais de um século, desde a aprovação, durante a 2.ª Conferência Internacional de 
Mulheres (Copenhaga, 1910), de um Dia Internacional da Mulher, são inúmeros os exemplos em que 
este dia se eleva como manifestação e luta pelas mais justas aspirações das mulheres de todo o 
mundo, um dia de acção das mulheres pelos seus direitos próprios, contra todas as formas de 
discriminação. 

Os objectivos que estiveram na origem da instituição do Dia Internacional da Mulher mantêm-se 
actuais: a sociedade em que vivemos é marcada pelo triunfo de desigualdades, pela gigantesca 
desproporção entre os poucos detentores da riqueza e os muitos milhões de homens, mulheres e 
crianças que nada têm. Milhões de mulheres no mundo não têm garantida a sua sobrevivência e dos 
seus familiares. São as primeiras vítimas dos conflitos armados e das guerras do imperialismo. 

O 8 de Março assume-se pelo facto de transportar para o tempo presente um património histórico de 
luta das mulheres pela sua emancipação, com reivindicações específicas, que constitui um factor de 
enriquecimento de uma luta comum a homens e mulheres pela transformação social. Trata-se de uma 
data histórica, um dia para assinalar uma luta de todos os dias. 

O Poder Local democrático, que este ano assinala 40 anos das primeiras eleições para os seus órgãos, 
tem assumido um importante papel no assinalar desta data desde as primeiras comemorações do 8 de 
Março em liberdade, em 1975. 

O Poder Local tem um papel importante na promoção dos valores da igualdade de direitos das 
mulheres, ancorados nos valores de Abril e nos princípios e direitos consagrados na Constituição da 
República Portuguesa. Nas suas esferas de competência tem tido um papel importante na promoção 
dos direitos das mulheres, na valorização da sua participação como parte integrante da vida e história 
locais.  

Neste órgão autárquico queremos saudar as mulheres portuguesas e em particular as que vivem, 
trabalham e estudam no concelho da Marinha Grande. 

Em Portugal iniciou-se um caminho de recuperação de rendimentos e de direitos, que têm estado na 
base da luta travada nos últimos quatro anos e que têm importância para a melhoria das condições de 
vida das mulheres: a reposição do horário de trabalho das 35 horas semanais na Administração 
Pública; o aumento do salário mínimo nacional; a reposição dos quatro feriados suspensos; o direito 
das mulheres à interrupção voluntária da gravidez, sem pressões nem condicionamentos; a eliminação 
das penhoras e hipotecas da habitação em execuções fiscais. 



(Mandato 2013/2017)
   ATA NÚMERO UM 26.02.2016 

 
7 

É um caminho que importa prosseguir e consolidar e que não dispensa que as mulheres se assumam 
como sujeitos activos na luta para responder aos problemas mais sentidos e pela concretização da 
igualdade na lei e na vida. 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande, reunida a 26 de Fevereiro de 2016, apela às mulheres 
para que, com a sua determinação, coragem e confiança no futuro, comemorem o Dia Internacional da 
Mulher, honrando todas e todos os que lutam por uma sociedade justa, livre de desigualdades e de 
discriminações.” 

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

associa à distinção feita ao Sr. Presidente da Assembleia. Referiu que o projeto para a linha 

do oeste é ambicioso, não têm nada a opor, mas deve-se insistir para que esta 1ª fase 

contemple a eletrificação em toda a extensão da Linha. _____________________________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que disse que infelizmente o nosso país não 

apostou no desenvolvimento dos caminhos-de-ferro, mas no transporte rodoviário. Por isso 

apesar de a proposta para a Linha do Oeste ser ousada, é de grande importância para a 

nossa região, dar já pelo menos este primeiro passo. ______________________________ 

O Presidente da Mesa agradeceu a todos as palavras que lhe dirigiram e sublinhou que 

continua a ser a mesma pessoa, que era antes da distinção que lhe foi atribuída, com as 

mesmas preocupações e com a mesma vontade de dar a sua contribuição à comunidade. ___ 

Foi colocada à votação a Moção sobre “A Regeneração da Linha do Oeste”, tendo a mesma 

sido aprovada por unanimidade dos 23 deputados presentes. ________________________ 

Foi colocada à votação a Moção sobre “ O Orçamento do Estado para 2016 e as Autarquias 
Locais”, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade dos 23 deputados presentes. ______ 

Foi colocada à votação a Moção sobre “Dia Internacional da Mulher – 8 de Março - Um dia 
incontornável no caminho de uma sociedade justa, livre de desigualdades e discriminações”, 
tendo a mesma sido aprovada por unanimidade dos 23 deputados presentes. ____________ 

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

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

Regimento, o Presidente da Mesa verificou que havia uma inscrição para o período de 

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

O Sr. António Pereira, morador na Rua Moinho de Cima, nº 77, em Albergaria, que apresentou 

os problemas relativos ao saneamento da rua onde vive. Disse ser obrigação da Câmara fazer 

o saneamento, e parece-lhe que o projeto tem várias deficiências nomeadamente nas ligações 

que têm que ser feitas. ____________________________________________________ 

ORDEM DO DIA __________________________________________________________ 

PONTO 1 - AUTORIZAÇÃO PARA A RENOVAÇÃO DO PRAZO DE HOMOLOGAÇÃO DA LISTA 

UNITÁRIA DE ORDENAÇÃO FINAL DOS PROCEDIMENTOS CONCURSAIS ABERTOS NO ANO DE 

2015, nos termos do preceituado no n.º 3 do artigo 64.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro e do n.º 2 do art.º 25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais. 
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“ Presente certidão de teor nº 19/2016/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 18 de 
fevereiro de 2016: 
 

Considerando que: 
 
Em sessão da Assembleia Municipal de 15 de junho de 2015, e ao abrigo do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 
82-B/2014, de 31 de dezembro, bem como, do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
conjugado com a alínea k) do n.º 2 do artigo 25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi autorizada a abertura dos seguintes procedimentos concursais: 
 
• Procedimento concursal comum na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado para 1 (um) assistente operacional, área de telefonista, para a Divisão de 
Administração e Modernização; 
 
• Procedimento concursal comum na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado para 2 (dois) assistentes operacionais, área de infraestruturas de águas, para a 
Divisão de Infraestruturas e Serviços Urbanos; 
 
• Procedimento concursal comum na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado para 2 (dois) assistentes operacionais, área de infraestruturas de saneamento, para a 
Divisão de Infraestruturas e Serviços Urbanos; 
 
• Procedimento concursal comum na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado para 1 (um) assistente operacional, área de serviços urbanos, para a Divisão de 
Infraestruturas e Serviços Urbanos; 
 
Nos termos do n.º 3 do artigo 64.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (em vigor por força do artigo 
12.º-H da Lei de Enquadramento Orçamental, aprovada pela Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, alterada e 
republicada pela Lei n.º 41/2014, de 10 de julho, que foi mantido em vigor ex vi n.º 2 do artigo 7.º da Lei 
n.º 151/2015, de 11 de setembro), a homologação da lista de classificação final deve ocorrer no prazo de 
seis meses, a contar da data da deliberação de autorização, sem prejuízo da respetiva renovação, desde 
que devidamente fundamentada; 
 
Os procedimentos concursais foram abertos por aviso publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 
202, de 15 de outubro; 
 
A entrega de candidaturas decorreu até 29 de outubro de 2015; 
 
As listas de classificação do primeiro método de seleção – prova de conhecimentos, será notificada no 
decorrer desta semana para efeitos de audiência prévia; 
 
A realização do método de seleção subsequente – avaliação psicológica, não depende dos júris dos 
respetivos procedimentos concursais, porquanto o método em questão é realizado por entidade 
especializada pública, no caso concreto, INA – Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em 
Funções Públicas; 
 
Findo o período de audiência prévia deste método de seleção, os candidatos aprovados serão chamados 
para a realização da entrevista profissional de seleção, procedimento após o qual será efetuado o projeto 
de lista de classificação final; 
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Não tendo sido possível concluir os procedimentos concursais no prazo previsto no n.º 3 do já citado 
artigo 64.º, importa assegurar a autorização de renovação para o prazo de homologação das listas de 
classificação final; 
 
Assim, propõe-se que a Câmara Municipal, nos termos do n.º 3 do artigo 64.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 
de dezembro, delibere aprovar, e submeter a subsequente deliberação da Assembleia Municipal, a 
autorização de renovação para o prazo de homologação das listas de classificação final dos 
procedimentos concursais identificados, pelo período de seis meses, com fundamento na impossibilidade 
de concretização dos recrutamentos dentro do prazo inicial, considerando, as fases procedimentais 
legalmente impostas, que faltam, ainda, desenvolver-se até à conclusão dos procedimentos concursais 
comuns em curso. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 1, pelas 21.39h, colocou-o à discussão e não 

havendo lugar a intervenções, a Assembleia apreciou e deliberou autorizar a renovação do 

prazo de homologação da lista unitária de ordenação final dos procedimentos concursais 

abertos no ano de 2015, pelo período de seis meses, por unanimidade dos 

presentes._______________________________________________________________ 

PONTO 2 - APRECIAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS EXISTENTES A 

31 DE DEZEMBRO DE 2015, em cumprimento do preceituado na alínea c) do n.º 2 do art.º 15.º 

da lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual. 

 
“ Presente certidão de teor nº 03/2016/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 26 de 
janeiro de 2016: 

“ Presente informação de 22 de janeiro de 2016 da Divisão Financeira e de Tecnologias de Informação, 
em anexo, a informar que nos termos do preceituado na alínea c) do n.º 2 do art.º 15.º da Lei n.º 
8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, deve ser apresentada à Câmara Municipal e à 
Assembleia Municipal, até 31.01.2016, declaração dos compromissos plurianuais existentes a 31 de 
dezembro de 2015, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 15.º do mesmo diploma. 

Para cumprimento do enunciado na legislação supra, apresenta-se em anexo, declaração emitida pelo 
Sr. Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, Paulo Jorge Campos Vicente, a declarar que 
os compromissos plurianuais existentes à data de 31.12.2015 se encontram devidamente registados na 
Base de Dados do Município da Marinha Grande, aplicação de Contabilidade, pelos montantes que 
constam do quadro infra: 

Ano Montante 

2016 6.543.859,71 € 

2017 2.004.939,73 € 

2018 1.455.512,89 € 
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2019 508.429,12 € 

Seguintes 672.150,61 € 

TOTAL 11.184.892,06 € 

 

A Câmara Municipal, após análise da documentação anexa, delibera tomar conhecimento da declaração 
de compromissos plurianuais existentes à data de 31 de dezembro de 2015 e mapa anexo. 

Mais delibera submetê-los à apreciação da Assembleia Municipal, para cumprimento do preceituado na 
alínea c), do n.º 2, do artigo n.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual e em 
cumprimento do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 2, pelas 21.40h e colocou-o à discussão e não 

havendo lugar a qualquer intervenção, a Assembleia apreciou e deliberou tomar conhecimento 

da declaração de pagamentos e recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2015 

e quadro supraindicado.____________________________________________________ 

PONTO 3 - APRECIAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS EM ATRASO 

EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2015, em cumprimento do preceituado na alínea c), do 

n.º 2, do artigo 15.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual. 

 
“ Presente certidão de teor nº 04/2016/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 26 de 
janeiro de 2016: 

Presente informação de 22 de janeiro de 2016 da Divisão Financeira e de Tecnologias de Informação, 
em anexo, a informar que nos termos do preceituado na alínea c) do n.º 2 do art.º 15.º da Lei n.º 
8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, deve ser apresentada à Câmara Municipal e à 
Assembleia Municipal, até 31.01.2016, declaração dos pagamentos e recebimentos em atraso existentes 
a 31 de dezembro de 2015, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 15.º do mesmo 
diploma. 

Para cumprimento do enunciado na legislação supra, apresenta-se em anexo, declarações emitidas 
pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, Paulo Jorge Campos Vicente, a declarar 
todos os pagamentos e recebimentos em atraso existentes à data de 31.12.2015. 

A Câmara Municipal, após análise da documentação anexa, delibera tomar conhecimento das 
declarações de pagamentos e recebimentos em atraso existentes à data de 31 de dezembro de 2015. 

Mais delibera submetê-los à apreciação da Assembleia Municipal, para cumprimento do preceituado na 
alínea c), do n.º 2, do artigo n.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual e em 
cumprimento do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
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O Presidente da Mesa apresentou o ponto 3, pelas 21.41h e colocou o mesmo à discussão e 

não havendo lugar a qualquer intervenção, a Assembleia apreciou e deliberou tomar 

conhecimento da declaração de pagamentos e recebimentos em atraso existentes a 31 de 

dezembro de 2015. 

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

PLURIANUAIS PARA “RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

PRODUZIDOS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE PELO PERÍODO DE 54 MESES”, nos 

termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro e 

AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE PROCEDIMENTO, nos termos do art.º 22 do decreto-lei 

n.º 197/99 de 8 de junho – processo incluído na ação 2015/A/135 do plano de atividades 

municipais de 2015. 

 
“ Presente certidão de teor nº 05/2016/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 18 de 
fevereiro de 2016:  

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

a) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 

b) os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos anos económicos 
seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos. 

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

Considerando a necessidade manifestada pelos serviços da DISU para a realização de procedimento de 
concurso público para a “Recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos produzidos no concelho da 
Marinha Grande”, para o período de 54 meses, atenta requisição interna 14620 e informação 
SS.04.2016, cujo valor base do procedimento é de 2.050.175,13 euros, acrescidos de IVA à taxa legal 
em vigor. 

Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2016, foi 
prevista dotação na ação 2015/A/135 do Plano de Atividades Municipais, para a assunção desta 
despesa. 

Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, que aprova as 
normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos e 
dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que 
“(…)Para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.ª da LCPA, a autorização prévia para a 
assunção de compromissos plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando 
da aprovação das Grandes Opções do Plano(…).” 
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Considerando que na sessão da Assembleia Municipal de 15 de dezembro de 2015 foi concedida 
autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos aos encargos 
decorrentes da adjudicação e ou da execução de contratos administrativos de aquisição de bens e de 
aquisição de serviços, até ao limite do valor que determina a sua sujeição a fiscalização prévia do 
Tribunal de Contas, fixado pelo n.º 1 do art.º 145º da Lei do Orçamento de Estado de 2015 em 350.000 
euros. 

Considerando que o procedimento de prestação de serviços de “Recolha e transporte de resíduos 
sólidos urbanos produzidos no concelho da Marinha Grande” pelo período de 54 meses, ultrapassa o 
valor que determina a fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas, pelo que a autorização genérica 
prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na sessão da Assembleia Municipal de 15 
de dezembro de 2015 não se aplica a este procedimento. 

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

1. Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais no âmbito da prestação de 
serviços de “Recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos produzidos no concelho da Marinha 
Grande”, para o período de 54 meses, até ao valor de 2.173.185,64 euros, 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; 

2.  Autorização para a abertura do procedimento considerando que este consubstancia a 
assunção de encargos em mais de um ano económico para cumprimento do preceituado na alínea b), 
do n.º 1 do art.º 22.º do Decreto-lei n.º 197/99 de 8 de junho, considerando que os encargos excedem 
o limite de 99.759,58 euros em cada um dos anos económicos, bem como o prazo de execução de 3 
anos; 

3. Que nos termos do n.º 2 do art.º 22º do Decreto-lei n.º 197/99 de 8 de junho fixe o limite 
máximo do encargo em cada um dos anos económicos, conforme mapa seguinte: 

 

 

 

 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 4, pelas 21.43h e colocou o mesmo à discussão e 

não havendo lugar a qualquer intervenção, a Assembleia apreciou e deliberou autorizar, por 

unanimidade dos presentes, a assunção de compromissos plurianuais relativos à " RECOLHA E 

TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS NO CONCELHO DA MARINHA 

GRANDE”, para o período de 54 meses, até ao valor de 2.173.185,64 euros, bem como a 
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abertura do procedimento, fixando o limite máximo do encargo em cada um dos anos 

económicos, conforme mapa supraindicado. 

 

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

PLURIANUAIS PARA “A REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DE VIEIRA DE LEIRIA - PRAIA DA 

VIEIRA – CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2016 – ABERTURA DE PROCEDIMENTO”, nos termos do 

disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro – processo 

incluído nas ações 2015/I/78 e 2015/I/98 do plano plurianual de investimentos de 2016. 

 
“ Presente certidão de teor nº 06/2016/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 18 de 
fevereiro de 2016:  

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

a) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 

b) os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos anos económicos 
seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos. 

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

Considerando que, se pretende abrir procedimento de concurso público para "REQUALIFICAÇÃO DA 
ESTRADA DE VIEIRA DE LEIRIA - PRAIA DA VIEIRA" - CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2016, com um preço 
base 936.455,84 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, e com uma execução financeira 
prevista de 644.608,15 euros no ano de 2016 e de 348.035,04 euros, no ano de 2017, estes com IVA 
incluído. 

Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação prevista nas classificações 
orgânica/económica 07/07030301 e 07/07010406, ações do Plano Plurianual de Investimentos de 2016, 
2015/I/98 e 2015/I/78, respetivamente. 

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

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

Considerando que na sessão da Assembleia Municipal de 15 de dezembro de 2015 foi concedida 
autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos aos encargos 
decorrentes da adjudicação de contratos administrativos de empreitadas de obras públicas até ao 
limite do valor que determina a sua sujeição a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, fixado pelo 
n.º 1 do art.º 145º da Lei do Orçamento de Estado de 2015 em 350.000 euros.Considerando que o 
procedimento de concurso público para "REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DE VIEIRA DE LEIRIA - PRAIA 
DA VIEIRA" - CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2016, ultrapassa o valor que determina a fiscalização prévia 
pelo Tribunal de Contas, pelo que a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais tomada na sessão da Assembleia Municipal de 15 de dezembro de 2015 não se aplica a este 
procedimento. 

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: 

1. Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais no âmbito do procedimento 
de "REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DE VIEIRA DE LEIRIA/PRAIA DA VIEIRA" - CONCURSO 
PÚBLICO N.º 01/2016, 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; 

2. Autorização para a abertura do procedimento considerando que este consubstancia a 
assunção de encargos em mais de um ano económico, em cumprimento do preceituado na 
alínea b) do n.º 1 do art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, considerando que os 
encargos previstos para o ano de 2017 excedem o limite de 99.759,58 euros. 

3. Que nos termos do n.º 2 do art.º 22º do Decreto- Lei n.º 197/99 de 8 de junho fixe o limite 
máximo do encargo em 2017 de 348.035,04 euros (trezentos e quarenta e oito mil, trinta e 
cinco euros e quatro cêntimos), valor com IVA incluído. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 5, pelas 21.48h e colocou o mesmo à discussão e 

não havendo lugar a qualquer intervenção, a Assembleia apreciou e autorizou, por 

unanimidade dos presentes, a assunção de compromissos plurianuais relativos à 

"REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DE VIEIRA DE LEIRIA/PRAIA DA VIEIRA" - concurso público n.º 

01/2016, bem como a abertura do procedimento, fixando o limite máximo do encargo em 2017, 

no montante de 348.035,04 euros (trezentos e quarenta e oito mil, trinta e cinco euros e 

quatro cêntimos), valor com IVA incluído. 

 

PONTO 6 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE 

COMPROMISSOS PLURIANUAIS, para efeitos de aplicação e cumprimento do preceituado na 

alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA e do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 

127/2012 de 21 de junho – INFORMAÇÃO DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS 

PELA CÂMARA MUNICIPAL, AO ABRIGO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA, NO PERÍODO 

DE 1 Maio A 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E COMPROMISSOS INERENTES À ATRIBUIÇÃO DE 

BENEFÍCIOS PÚBLICOS. 
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“ Presente certidão de teor nº 07/2016/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 18 de 
fevereiro de 2016: 

Considerando que a Câmara Municipal em reunião de 30-10-2014, deliberou, de acordo com o artigo 
32º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, para 
os efeitos do artigo 12º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, e do artigo 24º, do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais propor à Assembleia Municipal: 

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

1. À reprogramação da execução física e financeira de contratos administrativos já 
celebrados, desde que a alteração do plano de trabalhos tenha sido aprovado pela 
Câmara Municipal, independentemente do valor; 

2. Aos encargos decorrentes da adjudicação de contratos administrativos de empreitada de 
obras públicas, que tenham sido precedidos de procedimento de concurso público, até 
ao limite do valor que determina a sujeição desses contratos a fiscalização prévia do 
Tribunal de Contas, fixado pela Lei de Orçamento de Estado de 2015; 

3. Aos encargos decorrentes da adjudicação e/ou da execução de contratos administrativos 
de aquisição de bens e de aquisição de serviços, até ao limite do valor que determina a 
sujeição desses contratos a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, fixado pela Lei de 
Orçamento de Estado de 2015; 

4. À aprovação de revisão de preços ou atualização de contratos já celebrados, desde que 
resultante de disposições legais e/ou de previsões previamente incluídas no próprio 
contrato; 

5. À atribuição de benefícios públicos, desde que decorram da aplicação de regulamentos 
municipais e contanto que o valor não exceda o montante de cinco mil euros;  

B. Em qualquer dos casos previstos na alínea A), determinar que deve estar previamente 
assegurada a inclusão das verbas respetivas nas Grandes Opções do Plano nos anos em 
referência. 

C. Em qualquer dos casos previstos na alínea A), deve estar assegurado o cumprimento de 
todas as disposições legais em matéria de realização de despesas públicas, designadamente 
em matéria de conformidade com as exigências decorrentes da existência de fundos 
disponíveis para o efeito. 

D. Todas as situações abrangidas pela presente autorização genérica devem ser remetidas para 
conhecimento da Assembleia Municipal. 

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

Considerando que, na sessão ordinária de 24-11-2014, a Assembleia Municipal da Marinha Grande 
deliberou, por unanimidade, nos termos do artº 12º do Decreto-lei 127/2012, de 21 de junho e do artigo 
24º do RJAL, conceder autorização genérica prévia para assunção de compromissos plurianuais para o 
ano económico de 2015. 

Presente informação n.º CS/004/2016 de 12-02-2016, e documentos anexos, referente aos 
compromissos plurianuais assumidos pela Câmara Municipal da Marinha Grande no período de 1 de 
maio a 31 de dezembro de 2015, que foram objeto de autorização prévia genérica pela Assembleia 
Municipal, na sua sessão de 24-11-2014. 

Atenta a informação prestada a Câmara Municipal delibera tomar conhecimento do seu teor e remeter 
a mesma à Assembleia Municipal, conforme preceituado no ponto D) da deliberação de autorização 
genérica prévia concedida por este órgão deliberativo na sua sessão de 24-11-2014. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
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O Presidente da Mesa apresentou o ponto 6, pelas 21.50h e colocou o mesmo à discussão e 

não havendo lugar a qualquer intervenção, a Assembleia apreciou e deliberou por 

unanimidade dos presentes, tomar conhecimento da informação sobre os compromissos 

plurianuais assumidos no período e 1 de maio a 31 de dezembro de 2015, conforme previsto 

no ponto d) da deliberação de autorização genérica prévia concedida para o ano de 2015 por 

este órgão deliberativo na sua sessão de 24-11-2014. 

 

PONTO 7 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do art. 6.º da lei n.º 8/2012, de 21 

de fevereiro. 

 
“ Presente certidão de teor nº 08/2016/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 18 de 
fevereiro de 2016: 

Presente informação n.º 16SAB/2016 de 03.02.2016 da DFTI - Área de Finanças na qual são elencados 
os processos de compromisso assumidos no ano de 2015 que a 31.12.2015 se verificou que face à 
execução física e financeira careciam de reprogramação com impacto nos compromissos assumidos 
para anos seguintes assim como nas dotações dos Documentos Previsionais de 2015 e 2016, nessa 
data. 

Considerando o teor da mesma e que os processos foram objeto de cabimento e compromisso em 
2016 por conta das dotações dos Documentos Previsionais de 2016, e que possuem o devido 
enquadramento nos fundos disponíveis apurados. 

Considerando o exposto e os motivos invocados em cada caso, a Câmara Municipal, após a análise do 
processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, solicitar à Assembleia 
Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais em 
2016 atentos os processos identificados na informação n.º 16SAB/2016 de 03/02/2016, 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, com 
efeitos a 31-12-2015. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 7, pelas 21.50h e colocou o mesmo à discussão e 

não havendo lugar a qualquer intervenção, a Assembleia apreciou e deliberou aprovar, por 

unanimidade dos presentes, a autorização prévia para a assunção de compromissos 

plurianuais em 2016, atentos os processos identificados na informação n.º 16SAB/2016 de 

03/02/2016, 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, com efeitos a 31-12-2015. 

 

PONTO 8 - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA SEMESTRAL, 1.º SEMESTRE DE 2015, 

em cumprimento do preceituado na alínea d), do n.º 2, do artigo 77.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 

de setembro. 

 
“ Presente certidão de teor nº 09/2016/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 18 de 
fevereiro de 2016: 
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Presente Relatório de Auditoria Semestral elaborado pelo Auditor Externo do Município da Marinha 
Grande, relativo ao primeiro semestre de 2015, para cumprimento do preceituado na alínea d) do n.º 2 
do art.º 77 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, e que respeita a informação sobre a situação 
económica e financeira da autarquia no período. 

A Câmara Municipal, após análise do mesmo, delibera tomar conhecimento do seu teor e submetê-lo à 
apreciação da Assembleia Municipal para cumprimento da alínea d) do n.º 2 do art.º 77 da Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 8, pelas 21.51h e colocou o mesmo à discussão. 

 

Usou da palavra a deputada Elvira Ferreira (+C) que perguntou à Câmara, o que pensa fazer, 

ou já fez, para resolver as recomendações expressas no relatório e se ainda nada fez deve, 

na sua opinião, adotar as medidas recomendadas pelo revisor de contas. Questionou ainda a 

razão pela qual a Câmara tem classificações económicas a cobrar acima do previsto. ______ 

 

Esclareceu o Presidente da Câmara em exercício que o auditor recomendou que a Câmara 

apense ao presente relatório, os relatórios dos acordos de execução com as juntas de 

freguesia e com a TUMG. ___________________________________________________ 

 

Não havendo lugar a mais intervenções, a Assembleia apreciou e deliberou tomar 

conhecimento, por unanimidade dos presentes, do Relatório de Auditoria Semestral, relativo 

ao primeiro semestre de 2015, conforme previsto na alínea d) do n.º 2 do art.º do art.º 77 da 

Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ____________________________________________ 

 

PONTO 9 - APROVAÇÃO DA RETIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2016, nos 

termos do previsto na alínea a), do n.º 1, do artigo 25.º do mesmo diploma. 

 
“ Presente certidão de teor nº 06/2016/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 18 de 
fevereiro de 2016:  
 
Considerando que na sessão da Assembleia Municipal da Marinha Grande de 15 de dezembro de 2015 
foi aprovada a Proposta de Documentos Previsionais para o ano de 2016. 
 
Presente informação da Chefe da DFTI datada de 12.02.2016. 
 
Considerando que aquando da conferência dos valores que constam dos mapas que constituem a 
proposta de Documentos Previsionais de 2016, presentes na reunião camarária de 4 de dezembro de 
2015 e posteriormente na sessão da Assembleia Municipal de 15 de dezembro de 2015, com os valores 
que constam dos mapas extraídos da aplicação de POCAL 2016 para efeitos da sua submissão à DGAL, 
via SIIAL, atento o dever de informação preconizado na Lei das Finanças Locais, foi detetada uma 
incoerência em 4 rubricas de classificação económica da despesa orçamental, a saber 070110, 070113, 
07030301 e 07030302, apesar de tal não determinar a alteração dos valores totais do Orçamento da 
Despesa de 2016. 
 



(Mandato 2013/2017)
   ATA NÚMERO UM 26.02.2016 

 
18 

Efetivamente, a situação em apreço resulta do facto dos valores alterados antes da impressão da 
versão final, não constarem do mapa do Orçamento da Despesa de 2016 o que determina também e 
consequentemente, a alteração dos mapas da análise então efetuada e que constam do 
“Enquadramento da Proposta de Documentos Previsionais de 2016”. 
 
Apresenta-se de seguida uma errata aos Documentos Previsionais de 2016, sendo que: 
A) No mapa do Orçamento da Despesa de 2016, desagregado por classificação económica, página 80 
 
onde se lê: 

Classificação Económica Designação Montante 
07.01 Investimentos 1.692.671,46€ 
07.01.10 Equipamento Básico 350.479,39€ 
07.01.13 Investimentos Incorpóreos 100.714,00€ 
07.03.03 Outras construções e infra-estruturas 2.618.335,50€ 
07.03.03.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 1.661.015,24€ 
07.03.03.02 Esgotos 605.865,00€ 

 
deve ler-se: 

Classificação Económica Designação Montante 
07.01 Investimentos 1.712.671,46€ 
07.01.10 Equipamento Básico 360.479,39€ 
07.01.13 Investimentos Incorpóreos 110.714,00€ 
07.03.03 Outras construções e infra-estruturas 2.598.335,50€ 
07.03.03.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 1.651.015,24€ 
07.03.03.02 Esgotos 595.865,00€ 

 
Esta alteração determina a redistribuição das dotações orçamentais da despesa, no ano de 2016, por 
classificação orgânica, sem modificação dos valores totais do orçamento e consequentemente a 
alteração do mapa do Orçamento da Despesa por Classificação Orgânica/Económica, páginas 97 a 110. 
 
B) Na figura 3 – Distribuição do Investimento por classificação económica constante no 

“Enquadramento da Proposta de Documentos Previsionais de 2016”, página 45 
 

onde se lê:  
Bens de domínio público – 60,98% 
Outros – 11,32% 
 
deve ler-se: 
Bens de domínio público – 60,52% 
Outros – 11,78% 
 
C) No quadro 22 – Distribuição do Investimento por classificação económica constante no 

“Enquadramento da Proposta de Documentos Previsionais de 2016”, página 46 
 
 

onde se lê:  
Classificação 
Económica 

Designação 2015 2016 % face ao total 
de 2016 

Variação 

07.01.10 Equipamento básico 245.875€ 350.479€ 8,08% 42,54% 
07.01.13 Investimentos incorpóreos 126.370€ 100.714€ 2,32% -20,30% 
07.03 Bens de domínio público 1.549.884€ 2.645.056€ 60,98% 70,66% 
07.03.03 Outras construções e 

infra-estruturas 
1.523.164€ 2.618.336€ 60,36% 71,90% 
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deve ler-se: 
Classificação 
Económica 

Designação 2015 2016 % face ao total 
de 2016 

Variação 

07.01.10 Equipamento básico 245.875€ 360.479€ 8,31% 46,61% 
07.01.13 Investimentos incorpóreos 126.370€ 110.714€ 2,55% -12,39% 
07.03 Bens de domínio público 1.549.884€ 2.625.056€ 60,52% 69,37% 
07.03.03 Outras construções e 

infra-estruturas 
1.523.164€ 2.598.336€ 59,90% 70,59% 

 
Face ao exposto a Câmara Municipal delibera aprovar a errata aos Documentos Previsionais de 2016 e 
os mapas em anexo e nos termos do disposto na alínea c) do nº 1, do art. 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, delibera submeter os mesmos à aprovação da Assembleia Municipal, 
conforme previsto na alínea a) do n.º 1 do art. 25.º, do mesmo diploma. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 9, pelas 21.57h e como não houve lugar a 

intervenções, submeteu à votação a APROVAÇÃO DA RETIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS 

PREVISIONAIS DE 2016, de acordo com a errata e mapas apresentados, tendo a Assembleia 

deliberado aprovar o mesmo por unanimidade dos presentes (23). 

PONTO 10 - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO ANO DE 2015 DA 

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

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

alterações impostas pela Lei nº 31/2003, de 22 de agosto, conjugado com a alínea k), do nº 2, 

do artigo 25º do RJAL. 

 
“ Presente email datado de 29 de janeiro de 2016 enviado pelo secretário da comissão de proteção de 
crianças e jovens do Concelho da Marinha Grande, Dr. Jorge Ferreira, onde consta em anexo o 
Relatório anual de atividades respeitante ao ano de 2015, no cumprimento do disposto na alínea h) do 
artº 18º e do nº 2 do art.º 32º da Lei 147/99 na redação atual, e que constitui o ponto nº 10 da ordem 
do dia da sessão ordinária de 26 de fevereiro de 2016, da Assembleia Municipal da Marinha Grande. “ 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 10, pelas 22.00h e colocou o mesmo à discussão. 

Informou a Sra. Vereadora Cidália Ferreira, que a CPCJ visa promover os direitos das crianças 

e jovens. Este relatório anual foi aprovado pela comissão alargada onde esta assembleia se 

encontra bem representada e procura dar a conhecer, com objetividade, toda a atividade da 

CPCJ durante o ano de 2015. Acrescentou, no entanto que, dificilmente conseguirá traduzir o 

empenho de todos no exercício das suas funções, numa área de intervenção complexa, difícil 

e muitas vezes esgotante do ponto de vista emocional. De uma forma global, houve um 

aumento de casos em relação ao ano 2014, sendo as entidades policiais, as que mais casos 

reportaram à Comissão, estando estes intimamente ligados ao aumento da negligência e 

violência doméstica. Apelou à colaboração de todos na iniciativa “ mês de prevenção dos 

maus tratos na infância” que irá ter lugar em abril. _______________________________ 

 



(Mandato 2013/2017)
   ATA NÚMERO UM 26.02.2016 

 
20 

Tomou a palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que elogiou e valorizou o trabalho dos 

cidadãos voluntários na CPCJ, quer na comissão restrita, quer na alargada, e ainda a 

dedicação, o trabalho e o sentido de responsabilidade da Presidente da CPCJ e dos 

Presidentes de juntas de freguesia com a disponibilização de serviços de apoio. Disse que é 

importante estarmos todos atentos, porque na nossa sociedade há muitos maus tratos no seio 

familiar. ________________________________________________________________ 

Usou da palavra a deputada Susana Domingues (CDU), que disse que a Marinha Grande pode 

orgulhar-se dos grupos de pessoas que se disponibilizam para trabalhar na CPCJ. Mostrou-se 

ainda agradecida e reconheceu o brilhante trabalho que as diversas associações do Concelho 

prestam à CPCJ. Terminou louvando o trabalho de todos os que colaboram com a Comissão e 

sugeriu que se apresente um voto de louvor. ____________________________________ 

Usou da palavra, a deputada Elvira Ferreira (+C) que disse que os gráficos com os números 

apresentados são, na sua perspetiva, muito dramáticos. Traçam um quadro que, à partida, lhe 

parece complexo e da necessidade de muito acompanhamento. Disse ainda que o relatório 

não espelha a verdadeira atividade da CPCJ. Questionou a senhora vereadora sobre a data 

para a eleição de um(a) novo(a) presidente a tempo inteiro, que tão necessária é ao trabalho 

da comissão. ____________________________________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Manuela Miranda (MPM), que disse que o relatório é um bom 

contributo para compreendermos toda a realidade que envolve as nossas crianças e jovens. 

Tomou a palavra o deputado Frederico Barosa (PS), que frisou a importância do voluntariado 

na CPCJ, que é um trabalho de uma grande generosidade e merece o reconhecimento público 

de todos. Disse que o relatório é importante, mas o trabalho que a CPCJ presta é que é, 

verdadeiramente importante e diz respeito a todos nós. A bancada do PS associa-se ao voto 

de louvor sugerido pela deputada Susana Domingues. _____________________________ 

O Presidente da Mesa também se associa ao voto de louvor e esclareceu que este relatório 

deve ser o mais exaustivo possível, mas o mais importante está no trabalho da CPCJ e no 

apoio que presta às crianças e jovens em risco e toda a comunidade deve estar informada e 

atenta ao que se vai passando e disponível para intervir de forma a minimizar os seus 

problemas. ______________________________________________________________ 

A deputada Susana Domingues, manifestou o reconhecimento público por todo o trabalho 

desenvolvido pela CPCJ através do seguinte voto de louvor: 

“ A Assembleia Municipal da Marinha Grande, reunida em sessão ordinária no dia 26.02.2016, votou 
por unanimidade um voto de louvor ao trabalho desenvolvido por todos os técnicos da Comissão de 
Proteção de Menores da Marinha Grande, e bem assim a todos os cidadãos individuais e entidades 
coléticas de diversa natureza que colaboram com a CPCJ, na defesa e proteção dos mais elementares 
interesses e direitos de todas as crianças e jovens do Concelho da Marinha Grande.” 

Interveio o Presidente da Mesa que colocou à votação o voto de louvor à CPCJ da Marinha 

Grande que foi apresentado pela deputada Susana Domingues e que mereceu a aprovação de 

toda a Assembleia. ___________________________________________________________________ 
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Terminadas as intervenções, a Assembleia Municipal deliberou tomar conhecimento do 

referido relatório, dando assim cumprimento ao estipulado no art.º 32º da Lei nº 147/99 de 1 

de setembro, com a redação introduzida pela Lei nº 31/2003 de 22 de Agosto, conjugado com 

a alínea k) do nº2 do artigo 25º do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei 

nº 75/2013 de 12 de setembro. _______________________________________________ 

PONTO 11 - 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 11, pelas 22.30h e colocou o mesmo à discussão.__ 

Usou da palavra o deputado José Luís Sousa (CDU), que referiu que o PEM – Programa de 

Eficiência Municipal, começou mal, pois não envolve toda a gente. Trata-se de um plano para 

o Concelho, logo deveria ter a participação de todos, o que não acontece, a começar pela 

comissão dinamizadora que é constituída por elementos do PS. É um projeto eleitoralista e 

com falta de princípios éticos. _______________________________________________ 

Questionou ainda a Câmara sobre o envolvimento desta, nos projetos do Centro de Saúde e 

da escola Guilherme Stephens e quais os projetos em concreto que vai a apresentar à CCDR 

Centro. Perguntou ainda se há alguma candidatura para a zona industrial da Marinha 

Pequena, o que se passa com o canil e para quando e onde é que vamos ter o mercado 

municipal. ______________________________________________________________ 

Usou da palavra a deputada Ângela Domingues (MPM), que voltou a abordar o estado de 

degradação da zona industrial de Casal de Lebre, nomeadamente no que se refere ao 

pavimento dos arruamentos, que transmitem uma imagem de desleixo e de ineficácia da 

Câmara. ________________________________________________________________ 

 

Tomou a palavra o deputado Pedro Silva (PSD), que pediu esclarecimentos sobre o ponto de 

situação do estacionamento subterrâneo que estava previsto para a antiga Crisal e que está a 

tornar-se em mais uma zona degradada em pleno centro da cidade.____________________ 

 

Usou da palavra a deputada Elvira Ferreira (+C) que disse lamentar, mais uma vez, a falta de 

índice do relatório. Deu os parabéns ao PS pelo esforço que está a desenvolver na 

implementação do PEM. Lembrou que o grupo dinamizador do programa teve o cuidado de, 

numa 1.ª fase, tentar envolver todos os vereadores eleitos e que alguns não quiseram. A 

apresentação pública do PEM, no passado dia 11 de fevereiro, foi antecedida de ações com os 

colaboradores do Município, e embora apresente algumas fragilidades, teve muita adesão e 

despertou interesse em todo o concelho, e já estão em marcha várias ações. O PEM está 

focado nos resultados e precisa muito da contribuição de uma cidadania ativa, para que 

possa atingir a sua plenitude. Disse ainda ser importante o apoio que o PS tem dado ao 

programa, destacando o papel do Sr. Presidente Paulo Vicente. _______________________ 

Usou da palavra o deputado Cristiano Chanoca (PSD), que perguntou se está prevista alguma 

intervenção da Câmara no combate à praga que está a afetar as palmeiras e se irão estar 

abrangidas as palmeiras dos espaços verdes particulares. Chamou a atenção para a derrocada 

do muro de vedação do campo da Portela que foi mal construído e para o perigo que 
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representa para a segurança rodoviária, o levantamento do asfalto provocado por uma raiz 

enorme na estrada da Garcia.________________________________________________ 

 

Usou da palavra o deputado Carlos Wilson (MPM), que elogiou a intervenção que foi feita no 

aceiro que liga a estrada da Vieira à Água Formosa. Lembrou que o piso especial que foi 

colocado na Rua 10 de junho em Picassinos, não está a corresponder ao que se pretendia, já 

apresenta sinais de degradação. Questionou sobre o projeto que estava previsto para o Pinhal 

do Rei e sobre o tempo médio para a aprovação dos projetos nas obras particulares. 

Recomendou à Câmara que faça uma limpeza cuidada das praias, antes da época balnear.___ 

 

Tomou a palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que apresentou uma primeira 

recomendação à Câmara:  

“ Considerando a nova centralidade que a construção do parque de estacionamento na antiga J. 
Ferreira Custódio veio trazer à Marinha Grande é necessário agora, no que diz respeito à área pública 
municipal, dar-lhe a beleza paisagística que este novo espaço exige. 

Assim é fundamental que no mais curto espaço de tempo, a Câmara Municipal retire o muro de cerca 
de 3 metros, construindo um passeio, que ofusca o pavilhão das estátuas grandes do Museu Joaquim 
Correia. Sem esse muro é possível que os marinhenses usufruam da beleza daquele espaço tornando-
o uma, mais uma, atração turística do Concelho.” 

E ainda uma segunda recomendação: 

 “ A construção da escola EB1 António Vitorino, em Vieira de Leiria, há quase 50 anos, nunca teve, 
infelizmente, uma entrada condigna. As crianças que a frequentam são confrontadas com as principais 
artérias rodoviárias da freguesia à sua volta e, portanto, veículos automóveis e crianças a caminho da 
escola não são uma boa combinação. 

Durante muitos anos, os executivos da Junta de Freguesia (incluindo o que foi presidido pelo atual 
Presidente de Câmara) tentaram alargar a entrada da escola, dotá-la de segurança e passeios, sem 
que os proprietários confinantes alguma vez o aceitassem. 

Agora, há poucos dias, iniciaram-se obras de reabilitação do espaço confinante pelo que propomos à 
Câmara que, mais uma vez, tente junto dos proprietários o recuo do muro e a construção de passeios 
para dar mais segurança às nossas crianças e encarregados de educação.” 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que disse que o PEM é uma iniciativa 

transversal que pode e deve juntar competências diversas de toda a gente. Explicou que o 

grupo dinamizador tem um papel facilitador na condução dos trabalhos, não controla as 

opiniões de ninguém. Toda a gente foi convidada a participar nesta iniciativa, 

independentemente da ideologia politica, e vão continuar a ser. ______________________ 

 

Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que pediu que a Câmara confirmasse se 

abandonou a ideia do compromisso com as coletividades para a colocação dos relvados 

sintéticos. Pediu esclarecimentos sobre a construção do centro escolar e sobre o regresso do 

Presidente da Câmara que se encontra de baixa médica. ____________________________ 
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Esclareceu o Presidente da Câmara em exercício, que o PEM é um compromisso que decorre 

da aprovação do plano de atividades e do orçamento que esteve aqui presente na Assembleia 

e a nós cabe-nos cumprir o que está em plano. Os equipamentos da administração central, 

escola Guilherme Stephens e Centro de Saúde, vão ser objeto de obras, mas em conjunto com 

o Estado, a Câmara vai apenas colaborar, porque é nossa obrigação dar melhores condições 

aos nossos munícipes. _____________________________________________________ 

Reunimos com a CCDR Centro e estamos a trabalhar em parceria com várias entidades numa 

candidatura bastante alargada para modernizar e melhorar a nossa zona industrial da Marinha 

Grande. Quanto ao canil estão a ser feitos os arranjos exteriores. Quanto ao espaço da antiga 

Crisal, vai informar-se melhor sobre a situação atual, porque a empresa faliu. ____________ 

Informou que foi já lançado o concurso para o tratamento das palmeiras, e este obedece a um 

conjunto de normas científicas e a Câmara vai apenas tratar as que estão em espaço público. 

Quanto á vedação do campo da portela, ela é exatamente igual à que existe nas escolas, os 

problemas com o muro, provavelmente tiveram origem na ausência de circulação do vento ao 

serem colocadas lonas em toda a sua extensão, que fez um efeito de tampão, mas vamos 

avaliar tecnicamente melhor a situação. ________________________________________ 

O arranjo da estrada para a Formosa decorreu de negociações entre as Câmaras e estão a ser 

feitas reuniões com ICNF, no sentido de melhorarmos outras estradas das matas. Os 900 

metros que faltam na estrada para a ligação a Amor, está a ser tratado. Em relação à Rua 10 

de junho vai averiguar o que se passa. Estranhou o atraso na apreciação dos processos de 

obras particulares e pediu para ser informado do processo em questão. A limpeza das Praias 

é da responsabilidade da autoridade do Ambiente, que responsabiliza os concessionários por 

essa tarefa. Nós, como forma de colaborar, fazemos essa limpeza, inclusive durante o Inverno 

quando necessário. _______________________________________________________ 

Concordou que o muro do Museu Joaquim Correia é efetivamente alto, mas não pode ser 

derrubado sem que sejam asseguradas as condições de segurança necessárias a preservar 

todo o espaço interior e o valor das obras do museu. Quanto à escola António Vitorino vai 

analisar. _______________________________________________________________ 

Quanto à questão dos relvados, noticiada no jornal, disse que a Câmara não falou da questão 

dos relvados com os outros clubes, respondeu apenas sobre o sintético protocolado com o 

União de Leiria. Disse que o assunto sobre o centro escolar será aqui abordado quando for 

oportuno e será uma discussão alargada. Esclareceu que o Sr. Presidente Álvaro Pereira 

regressará à Câmara quando assim o entender, uma vez que se encontra de baixa médica por 

um ano. ________________________________________________________________ 

A pedido do Sr. Presidente da Câmara em exercício, o Presidente da Mesa deu a palavra ao 

Sr. Vereador Carlos Logrado. ________________________________________________ 

Esclareceu o Sr. Vereador Carlos Logrado, que estará sempre disponível para colaborar em 

prol dos munícipes do concelho da Marinha Grande. Disse que o PEM ainda não mostrou 

resultados, mas tem superado as expetativas. A apresentação do programa foi um sucesso, 

com muita gente presente e as reuniões públicas das quintas-feiras também estão a decorrer 
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com normalidade com uma adesão média de 40 a 50 pessoas. Já há trabalhos dos grupos de 

ação que terminaram, o programa tem andado a um bom ritmo e coloca-se o desafio de 

começarmos a demonstrar resultados. Trata-se de um projeto integrado que a equipa do +C 

fez, com o propósito de viabilizar o último orçamento. Este projeto foi estruturado com base 

em todos os comentários feitos pelos Srs. Vereadores e esboçado os 3 programas que o 

constituem. Ninguém foi afastado deste projeto, sempre se quis envolver toda a gente no 

projeto e voltou a apelar à participação da CDU. __________________________________ 

Terminou o Presidente da Câmara em exercício, dizendo que ninguém deve ter medo de ouvir 

as vozes dos cidadãos e de os chamar a participar na causa pública. __________________ 

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

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

tomadas na presente reunião. ________________________________________________ 

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

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

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

secretária, 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. 


