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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2016 ___________________________ 

Aos vinte e oito dias do mês de junho no Auditório Municipal, sito na Avenida José Henriques 

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

Quintanilha Nobre, primeira secretária e, Lígia Maria Moreira Pedrosa, segunda secretária, 

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

de trabalhos:_____________________________________________________________ 

1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS - 
EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2015 para cumprimento do preceituado na alínea l) do n.º 2 do artigo 
25º do mesmo diploma e no n.º 2 do art.º 76º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro. __________ 

2. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA 
A CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE PARCERIA PARA O FUNCIONAMENTO DA ORQUESTRA 
JUVENIL DA MARINHA GRANDE - nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 
n.º 8/2012 de 21 de fevereiro – processo incluído na ação 2016/A/207 do plano atividades de 
municipais de 2016. __________________________________________________________ 

3. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROTOCOLO DE PARCERIA COM A JUNTA DE FREGUESIA DA 
MARINHA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA ORQUESTRA JUVENIL DA MARINHA GRANDE, 
nos termos do disposto na alínea j) do nº 1 do artigo 25º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. _________________________________ 

4. 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 –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. ________________________________________________________ 

5. APROVAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS 
ESTABELECIMENTOS DE VENDA AO PÚBLICO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, nos termos do 
disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
no Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro. _______________________________________ 

6. APROVAÇÃO DA 1.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA 
GRANDE PARA 2016, nos termos do disposto na alínea o) do nº 1 do artigo 25.º, do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. _______ 

7. 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, Aníbal Curto Ribeiro, Carlos 

Alexandre de Carvalho Caetano e Frederico Manuel Gomes Barosa.____________________ 

Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU): Filipe André Cardoso Andrade, Susana 

Paula Ribeiro Domingues, Renata Alexandra Gomes Pereira, José Luís Marques de Sousa, Ana 

Maria Lopes Fragata e André Pereira Ruivaco Fernandes.____________________________ 

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

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

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

Margarida Balseiro Sousa Lopes. _____________________________________________ 
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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) Moita: Álvaro Vicente 

Martins (PS)._____________________________________________________________ 

Estiveram ainda presentes, o Presidente da Câmara Municipal, 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: Francisco Manuel de 

Carvalho Duarte (CDU), pelo deputado José Luís Marques de Sousa, a deputada Ana Luísa 

Cardeira Martins (PS) pela deputada Lígia Maria Moreira Pedrosa, a deputada Maria Etelvina 

Lopes Rosa Ribeiro (CDU) pela deputada Ana Maria Lopes Fragata, Hélder Jorge de Sousa 

Rodrigues (CDU) pelo deputado André Pereira Ruivaco Fernandes e o deputado Jorge Manuel 

Lucas dos Santos Pinto (MPM) pela deputada Ângela Sousa Domingues. Os documentos 

constituem o anexo número III da presente ata. ___________________________________ 

A deputada Susana Marina Cadete dos Santos Costa (CDU) justificou a sua ausência por 

motivos pessoais 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 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.________________________________________________________________ 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA__________________________________________________ 

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

Usou da palavra o deputado José Luís (CDU), que apresentou a seguinte saudação: 

 Saudação à luta dos trabalhadores e à reposição das 35 horas semanais de trabalho: 

“ Os últimos anos foram marcados pelo retrocesso e pelo empobrecimento, provocados por uma 
política que atingindo drasticamente a população portuguesa, se abateu com especial violência sobre 
os trabalhadores, os reformados e aposentados, os jovens e as mulheres. 

Uma política que empurrou centenas de milhares de pessoas para o desemprego e condenou milhares 
de jovens qualificados à emigração, fomentou e generalizou a precariedade e os salários de miséria, 
restringiu seriamente o acesso aos serviços públicos essências, nomeadamente na educação e na 
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saúde e diminui drasticamente as prestações sociais, atirando milhares de portugueses para a pobreza 
que disparou para níveis históricos ao mesmo tempo que as grandes fortunas não pararam de crescer. 

Uma política que delapidou importantes empresas públicas colocando-as nas mãos dos privados e em 
grande parte estrangeiros, deixando o país mais pobre, dependente e sem instrumentos de 
desenvolvimento para a prossecução de políticas públicas. 

Inserido nessa ofensiva anti-social e laboral o ataque contra o poder local foi igualmente de enorme 
gravidade com o objetivo de transformar as autarquias em meras dependências de administração 
central. 

A longa lista de ataques foi encabeçada pela criminosa liquidação de 1168 freguesias das 4259 
existentes em 2013, cuja reposição assenta na matéria que faz parte dos compromissos que o PCP 
honrou assumir com a população para garantir a maior proximidade e maior capacidade de resolução 
dos problemas sentidos, bem como a identidade e coesão social e territorial das localidade e que se 
centrará no debate a realizar no plenário da Assembleia da Republica no próximo dia 30, pelas 15h, 
com o agendamento protestativo do grupo Parlamentar do PCP sobre o projeto de Lei que visa 
estabelecer o regime da reposição das freguesias. 

Foi neste quadro, de forma consequente e determinada que a luta desenvolvida pelos trabalhadores 
nos últimos quatro anos e que contou com um forte contributo solidário de outras camadas da 
população nomeadamente reformados e aposentados protagonizou o combate histórico em defesa da 
reposição das 35 horas semanais na administração pública e pela progressiva redução do horário de 
trabalho no setor privado como condição de avanço e progresso civilizacional – combate histórico 
que saudamos vigorosamente pela grandiosa vitória alcançada com a entrada em vigor, já no 
próximos dia 1 de julho, da Lei que determina a aplicação das 35h semanais de trabalho na 
administração pública. 

Temos hoje um novo quadro político e uma maioria na Assembleia da Republica que pode ter força 
suficiente para viabilizar uma mudança na política do país que inverta de forma consistente o rumo de 
empobrecimento e exploração e reconstrua o muito que foi destruído e avance na construção da 
política de esquerda e soberana que defendemos. 

Viva a luta dos trabalhadores e do povo em defesa das conquistas de Abril! 

Usou da palavra a deputada Renata Pereira (CDU), que apresentou a seguinte saudação: 

Saudação pela escola Pública, por mais investimento, pela gratuitidade de todos os graus de 
ensino: 

No passado dia 18 de junho mais de 80 mil pessoas concentraram-se na Praça Marquês de Pombal em 
Lisboa, em defesa da escola pública onde milhares de pessoas mostram que a escola pública é de 
qualidade, mas precisa de ter mais investimento. 

“Escola Publica é de todos, a privada é só de alguns”, “ a educação é um direito, sem ela, nada 
feito.”, “ Duplicar o financiamento é esbanjar o orçamento” e “ dinheiro do estado não pode ir para o 
privado” foram algumas das palavras de ordem proferidas pelos manifestantes, que empunharam 
cartazes alusivos ao tema da marcha. 

Saudamos esta manifestação porque não é do contra, mas sim pela escola pública, porque 

consideramos que não é justo manter as escolas privadas que fazem concorrência às públicas porque 
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é preciso combater “ o embuste” do número de colégios privados que andavam “ a viver à custa do 
orçamento do estado”, que são 39. 

Relembramos que as políticas dos últimos governos atacaram o ensino público quer por via do 
encerramento de escolas, pela redução do financiamento, pelo aumento de propinas e pelos cortes na 
ação social escolar. 

Esta foi a maior manifestação de sempre em defesa da escola pública. 

Apelamos à continuação da luta pela escola pública gratuita, universal e de qualidade. 

O Presidente da Mesa apresentou um voto de louvor ao jovem judoca Marinhense Nuno 

Francisco Puival Saraiva, pela sua qualificação para os Jogos Olímpicos Rio 2016, que 

mereceu a aprovação de todos os presentes. ____________________________________ 

VOTO DE LOUVOR 

A Marinha Grande não tem grandes monumentos nem castelos que nos identifique com a história de 
Portugal. 
 
Mas tem histórias de vida ímpares construídas com dedicação e esforço que nos orgulham pelos seus 
feitos transcendentes. 
 
Os exemplos são vários, seja no mundo empresarial, na economia, na investigação, nas artes, no 
campo social, no desporto etc, etc, etc. 
 
A Marinha Grande não tem Castelos, mas tem pessoas do melhor que há no mundo, que se afirmam 
na excelência das suas actividades profissionais e como seres humanos. 
 
Os poderes públicos têm por obrigação criar condições ou ajudar na sua criação, para que os 
melhores entre os melhores dos Marinhenses tenham no mínimo, condições idênticas àqueles com 
quem competem. 
 
Os poderes públicos têm por obrigação, reconhecer e registar em memória a transcendência dos 
feitos relevantes de quem aqui nasceu ou foi acolhido para aqui viver. 
 
Normalmente, o êxito dá muito trabalho e de uma maneira geral, o resultado do esforço de quem 
trabalha é tanto maior, quanto melhores forem as condições para o desenvolvimento das suas 
actividades. 
 
No caso em apreço, é obrigação dos poderes públicos locais, ajudarem o Clube de Judo da Marinha 
Grande a reunir as condições de treino para todos os seus atletas e nomeadamente para Nuno 
Saraiva, pela progressão e excelência dos resultados desportivos que vem conseguindo.  
Os êxitos de Nuno Saraiva, resultam da sua enorme dedicação ao trabalho, da sua perseverança e 
humildade ajudado pelos conhecimentos e valores que lhe são transmitidos pelo seu Pai António 
Saraiva, outro ser humano a quem o desporto Marinhense e o Judo em particular, muito devem. 
 
A Assembleia Municipal da Marinha Grande, reunida em sessão ordinária a 28 de Junho de 2016, 
aprova um voto de Louvor a Nuno Saraiva pela sua qualificação para os Jogos Olímpicos de Verão no 
Rio de janeiro, em representação do nosso país. 
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A Assembleia Municipal deseja que os resultados desportivos de Nuno Saraiva correspondam às suas 
melhores expectativas, elevando ao mais alto nível nos próximos Jogos Olímpicos, o nome da Marinha 
Grande e de Portugal. 
 
A Assembleia Municipal, saúda igualmente e presta homenagem a António Saraiva pai, mentor e 
treinador de Nuno Saraiva, por tudo o que tem dado ao desporto, local e nacional, nomeadamente na 
modalidade de Judo, exemplo de humildade empenhamento e trabalho constante, uma referência de 
valores para todos os Marinhenses. 

 

Usou da palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que disse que quem vive no concelho da 

Marinha Grande, e quem acompanha a vida quotidiana dos munícipes, e quem está atento às 

redes sociais, aos jornais não pode deixar de sentir que existe uma necessidade urgente em 

fazer a revolução na Câmara.  

O que existe são medidas avulsas e voluntarismos que não chegam para uma boa governação 

do erário público. É preciso que haja disposição para transformar radicalmente toda a 

Câmara.  

 O que existe é uma Câmara excessivamente burocrática, petrificada legalista e 

fechada sobre si mesma. 

Não está, de modo algum, adequada às exigências de governação que hoje se colocam, 

nomeadamente, ir ao encontro das justas expetativas da comunidade, de se abrir e ser 

dialogante. DIÁLOGO – algo que este Executivo baniu do seu modus vivendi. A realidade 

camarária de hoje é fruto de muitos anos de imobilismo e de governação à vista. Não há 

planeamento estratégico, não há definição de objetivos a curto ou a médio prazo, não há 

rumo para sabermos para onde vamos. Porquê? No nosso entender, devido ao: 

 Poder instalado 

 Ao poder conformado e ao Poder que não põe como prioridade a transformação 

da máquina. 

Disse que uma coisa deviam assumir como prioridade, mas também com vontade inequívoca 

– É Imperativo Mudar. 

Questionou se não haverá responsáveis por tudo isto?  

Para o Grupo +Concelho, os principais responsáveis estão identificados: 

1.º Presidente da Câmara 

2.º Executivo com pelouros 

3.º Conjunto de vereadores que insistem numa crítica cerrada ou que estão submetidos às 

máquinas partidárias e aos jogos de poder.  

Uma postura permanente de crítica e oposição serve objetivos eleitorais, mas não os do 

concelho. O espirito de missão e o empenhamento em servir a coisa pública é algo muito 

diferente e que está arredada das ações concretas que seria desejável existirem. 

A realidade das últimas eleições e das próximas obriga, a quem quer que ganhe sem maioria, 

a fazer cedências. Não é possível governar um Concelho com 2 votos como se de uma 

maioria se tratasse. _______________________________________________________ 
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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. Ernesto Conceição Silva, morador na Travessa Pimentas, nº 9, 2430-130 Marinha 

Grande, solicitou esclarecimentos quanto à aplicação dos 1,5 milhões para pavimentação e 

abordou ainda questões relacionados com o rio Liz.  

ORDEM DO DIA __________________________________________________________ 

PONTO 1 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
CONSOLIDADAS - EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2015 para cumprimento do preceituado na 
alínea l) do n.º 2 do artigo 25º do mesmo diploma e no n.º 2 do art.º 76º da Lei n.º 73/2013 
de 3 de setembro. __________________________________________________ 
 
“Presente certidão de teor nº32/2016/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 23 de junho 
de 2016: 
 Presentes os Documentos de Prestação de Contas Consolidadas relativos ao exercício económico de 
2015, constituídos por: 
 
- Balanço Consolidado 
- Demonstração de Resultados Consolidada 
- Mapa de fluxos de caixa consolidados de operações orçamentais  
- Relatório de Gestão que integra o anexo às demonstrações financeiras consolidadas 
- Certificação Legal das Contas  
conforme o preconizado no n.º 7 do art.º 75.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, os quais se 
encontram integralmente elaborados, estão presentes nesta reunião camarária e serão posteriormente 
arquivados na Área de Contabilidade, estando disponíveis para consulta, quando para tal for 
solicitado. 

A Câmara Municipal, após apreciação dos documentos indicados e no cumprimento da alínea i), do n.º 
1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, delibera aprovar os Documentos de Prestação 
de Contas Consolidadas do exercício económico de 2015 e submetê-los à apreciação e votação da 
Assembleia Municipal, para cumprimento do preceituado na alínea l), do n.º 2, do artigo 25º, do 
mesmo diploma e no n.º 2 do art.º 76º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 1, pelas 21.40h, colocou-o à discussão e a 

Assembleia Municipal da Marinha Grande, apreciou e aprovou os documentos de prestação 

de contas consolidadas do exercício económico de 2015, por unanimidade dos presentes (23). 

 

PONTO 2 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS PARA A CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE PARCERIA PARA O 

FUNCIONAMENTO DA ORQUESTRA JUVENIL DA MARINHA GRANDE - nos termos do disposto 
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na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro – processo incluído na 

ação 2016/A/207 do plano atividades de municipais de 2016.  

  
“Presente certidão de teor nº 30/2016/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 25 de maio 
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, 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 deliberação camarária de 12 de maio de 2016 na qual é proposta a celebração de um 
Protocolo de Parceria entre o Município da Marinha Grande e a Freguesia da Marinha Grande para o 
“Funcionamento da Orquestra Juvenil da Marinha Grande”. 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2016, foi 
prevista a dotação de 26.985 euros para a assunção desta despesa no ano de 2017 na ação 2016/A/207 
- Apoio às despesas de funcionamento corrente da Orquestra Juvenil da Marinha Grande.-----
Considerando que a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada 
na sessão da Assembleia Municipal de 15/12/2015, aquando da aprovação dos Documentos Previsionais 
de 2016, não contempla a assunção da despesa tipificada pelo Protocolo de Parceria a celebrar. 
 
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 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. 
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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 à celebração de “Protocolo de Parceria para o funcionamento da 
Orquestra Juvenil da Marinha Grande” entre o Município da Marinha Grande e a Freguesia da Marinha 
Grande, até ao montante máximo de 26.985 euros (vinte e seis mil, novecentos e oitenta e cinco 
euros) para o ano de 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. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 2, pelas 21.43h e colocou-o à discussão. A 

Assembleia Municipal apreciou e aprovou, por unanimidade dos presentes (23), a assunção 

de compromissos plurianuais relativos à celebração de “PROTOCOLO DE PARCERIA PARA O 

FUNCIONAMENTO DA ORQUESTRA JUVENIL DA MARINHA GRANDE” entre o Município da 

Marinha Grande e a Freguesia da Marinha Grande, até ao montante máximo de 26.985 euros 

(vinte e seis mil, novecentos e oitenta e cinco euros) para o ano de 2017. 

 

PONTO 3 - APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROTOCOLO DE PARCERIA COM A JUNTA DE 

FREGUESIA DA MARINHA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA ORQUESTRA JUVENIL DA 

MARINHA GRANDE, nos termos do disposto na alínea j) do nº 1 do artigo 25º do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro.  

 
“ Presente certidão de teor nº 28/2016/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 12 de maio 
de 2016:  
Presente Protocolo de Parceria para o funcionamento da Orquestra Juvenil da Marinha Grande. 
 
Considerando que: 
a) A criação e funcionamento da Orquestra Juvenil é um projeto comum do Município e da Freguesia 
da Marinha Grande; 
b) A manutenção da parceria traduz-se na articulação entre as duas autarquias no quadro das 
respetivas atribuições, ao abrigo do disposto nos artigos 7.º, n.º 1 e n.º 2, alínea d) e 23.º, n.º 1 e n.º 
2, alíneas e) e f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro; 
c) A Orquestra Juvenil desempenha funções de natureza educativa e cultural de indiscutível interesse 
público local; 
 d) A Orquestra Juvenil deve continuar as suas atividades, reforçando-se a exibição pública das suas 
performances nos espaços culturais do concelho; 
Assim, a Câmara Municipal delibera, de acordo com os artigos 25.º, n.º 1, alínea j) e 33.º, n.º 1, alínea 
ccc), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
aprovar o Protocolo de Parceria para o funcionamento da Orquestra Juvenil da Marinha Grande, que 
se dá por integralmente reproduzido e fica anexo (Anexo 4) e submete-lo a apreciação e aprovação da 
Assembleia Municipal. 
 
A presente deliberação foi aprovada por unanimidade.” 
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O Presidente da Mesa apresentou o ponto 3, pelas 21.45h e colocou o mesmo à discussão. A 

Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e aprovou, por unanimidade dos presentes 

(23), o “PROTOCOLO DE PARCERIA PARA O FUNCIONAMENTO DA ORQUESTRA JUVENIL DA 

MARINHA GRANDE” que se anexa à presente ata. 

Antes da discussão do ponto quatro, a Sra. Deputada Ana Cristina Dinis da Silva comunicou o 

seu impedimento, nos termos do previsto no artigo 69º, nº 1, alínea a) do Código do 

Procedimento Administrativo aprovado pelo decreto-lei nº 4 /2015 de 7 de janeiro, devido ao 

exercício das funções que desempenha enquanto trabalhadora na Câmara Municipal da 

Marinha Grande. _________________________________________________________ 

Nos termos do artigo 70º, nº 4, do mencionado Código, o Sr. Presidente declarou o 

impedimento da Sra. Deputada, que se ausentou da sala neste ponto da ordem do dia. _____ 

PONTO 4 - 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 –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 33/2016/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 23 de junho 
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 por deliberação camarária de 9 de junho de 2016 foi adjudicada a empreitada de 
"REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DE VIEIRA DE LEIRIA - PRAIA DA VIEIRA" - CONCURSO PÚBLICO N.º 
01/2016, à empresa Contec - Construção e Engenharia, SA, pelo montante de 793.042,63 euros, 
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, com uma execução financeira prevista no ano de 2016 de 
368.327,56 euros e de 472.297,63 euros, no ano de 2017, valores 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. 
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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. 
 
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 na sessão da Assembleia Municipal de 26 de fevereiro de 2016 foi deliberada: 
 
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. Nos termos do n.º 2 do art.º 22º do Decreto- Lei n.º 197/99 de 8 de junho foi fixado 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.  
 
Considerando que a execução financeira prevista, para o ano de 2017, com a empreitada 
"REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DE VIEIRA DE LEIRIA/PRAIA DA VIEIRA" - CONCURSO PÚBLICO N.º 
01/2016, ascende a 472.297,63 euros, IVA incluído, valor superior à autorização concedida na sessão 
da Assembleia Municipal de 26 de fevereiro de 2016 (348.035,04 euros), mas inferior à dotação 
prevista no ano de 2017 nas ações 2015/I/98 e 2015/I/78 do Plano Plurianual de Investimentos de 2016 
(553.320 euros). 
 
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 para a assunção de compromissos plurianuais no ano de 2017 no âmbito do 
procedimento de "REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DE VIEIRA DE LEIRIA/PRAIA DA VIEIRA" - 
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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. Que nos termos do n.º 2 do art.º 22º do Decreto- Lei n.º 197/99 de 8 de junho seja fixado o 
limite máximo do encargo em 2017 de 472.297,63 euros (quatrocentos e setenta e dois mil, duzentos e 
noventa e sete euros e sessenta e três cêntimos), valor com IVA incluído.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 4, pelas 21.50h e colocou o mesmo à discussão. A 

Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autorizou, por unanimidade dos 

presentes (22), a assunção de compromissos plurianuais no âmbito do procedimento 

"REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DE VIEIRA DE LEIRIA/PRAIA DA VIEIRA" - CONCURSO 

PÚBLICO N.º 01/2016 até ao limite máximo do encargo no ano de 2017, de 472.297,63 euros 

(quatrocentos e setenta e dois mil, duzentos e noventa e sete euros e sessenta e três 

cêntimos), valor com IVA incluído, nos termos do n.º 2 do art.º 22º do Decreto- Lei n.º 

197/99 de 8 de junho.  

 

PONTO 5 - APROVAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS HORÁRIOS DE 
FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE VENDA AO PÚBLICO E DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, nos termos do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, aprovado no Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro. _______ 
 
“ Presente certidão de teor nº 31/2016/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 23 de junho 
de 2016: 
 
O Decreto-Lei 10/2015, de 16 de janeiro, que veio aprovar e instituir o «Regime Jurídico de Acesso e 
Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração» (RJACSR), procedeu a alterações ao 
Decreto-Lei 48/96, de 15 de maio (Regime dos horários de funcionamento dos estabelecimentos 
comerciais, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 48/2011, de 1 de abril), introduzindo assim novas 
regras para esse regime e estabelecendo a liberalização dos horários de funcionamento dos 
estabelecimentos comerciais. 
 
Nessa medida, o artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de maio, na sua atual redação introduzida 
pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, prevê que os órgãos municipais devem adaptar os 
regulamentos municipais sobre horários de funcionamento em função do novo n.º 1 do artigo 1.º ou 
do artigo 3.º desse mesmo diploma. 
 
Nesse sentido e para cumprimento do previsto no n.º 1 do artigo 98.º do Código do Procedimento 
Administrativo (aprovado e publicado pelo Decreto-Lei 4/2015, de 7 de janeiro e doravante designado 
de CPA), o início do presente procedimento regulamentar foi objeto de publicitação através da 
afixação nos locais de estilo do Edital n.º 26/DAM/2015 e divulgação no sítio institucional do 
Município da Marinha Grande, com os elementos aí determinados, por forma a permitir a participação 
procedimental de eventuais interessados e a apresentação de contributos para a elaboração do 
regulamento, fixando-se um prazo de dez dias para o efeito.  
 
No âmbito da participação procedimental não foram constituídos interessados, nem apresentados 
quaisquer contributos. 
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Com vista ao cumprimento do disposto nos artigos 100.º e 101.º, n.º1 do CPA, a proposta de 
regulamento, após a sua aprovação pela Câmara Municipal, foi submetida a consulta pública pelo 
período de trinta dias úteis, a qual foi objeto de publicitação por aviso na 2.ª série do Diário da 
República (Edital 90/2016 publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 21 de 1 de fevereiro), por  
Edital afixado nos locais de estilo e divulgado no sítio da internet do Município da Marinha Grande.  
 
Decorrido que foi este período, verificou-se terem sido apresentados contributos e sugestões que 
foram devidamente ponderados nas alterações introduzidas ao instrumento regulamentar municipal. 
 
Foi, ainda, nesse âmbito e prazo, garantida a audiência das seguintes entidades representativas dos 
interesses envolvidos (nos termos e para os efeitos do artigo 100.º, n.º 1 do CPA e artigo 3.º do 
Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de maio, na sua atual redação introduzida pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 
16 de janeiro):  
 
- UGT – União Geral de Trabalhadores; 
- CGTP – Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses; 
- Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Centro; 
- DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor; 
- PSP – Polícia de Segurança Pública da Marinha Grande; 
- GNR – Guarda Nacional Republicana de Vieira de Leiria e São Pedro de Moel; 
- ACIMG – Associação Comercial e Industrial da Marinha Grande; 
- Junta de Freguesia da Marinha Grande; 
- Junta de Freguesia de Vieira de Leiria; 
- Junta de Freguesia da Moita; 
- Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal; 
- Agência Portuguesa do Ambiente e a Autoridade Marítima Nacional. 
 
Decorrido o prazo da audiência das entidades, foram apresentados contributos por parte das 
seguintes entidades: 
 
- DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor; 
- ACIMG – Associação Comercial e Industrial da Marinha Grande; 
- Associação de Hotelaria, Restauração e Similares do Centro. 
 
Tais contributos foram ponderados e após uma análise criteriosa, os mesmos foram consagrados na 
versão final do presente regulamento que ora se aprecia para posterior aprovação pela Assembleia 
Municipal. 
 
Assim, a Câmara Municipal, depois de analisar o “Projeto do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços” e de ponderar 
as sugestões apresentadas quanto ao mesmo, deliberou para melhor conciliar os legítimos interesses 
empresariais e de recreio, aqui vincadamente defendidos pela ACIMG, e o direito ao descanso dos 
cidadãos, tarefa de que o Município não pode abdicar, introduzir algumas alterações à redação do 
projeto, por entender que foram apresentados contributos relevantes, que são um meio para 
pontenciar a compatibilização dos vários e legítimos interesses em presença. 
 
Tratando-se de um instrumento regulamentar com eficácia externa, a respetiva competência para 
aprovação do presente regulamento pertence à Assembleia Municipal da Marinha Grande, conforme o 
fixado na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado no 
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Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, sendo competência da Câmara 
Municipal da Marinha Grande elaborar e submeter à aprovação do órgão executivo os projetos de 
regulamentos externos do município (de acordo com o disposto alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da 
citada Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
 
Assim, a Câmara Municipal, no uso da competência conferida pela alínea k) do nº 1 do artigo 33º, 
para efeitos da alínea g) do nº 1 do artigo 25º, do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, delibera 
submeter à aprovação da Assembleia Municipal, o ”Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços”. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade”. 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 5, pelas 22.15h e colocou o mesmo à discussão. 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande APROVOU O REGULAMENTO MUNICIPAL DOS 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE VENDA AO PÚBLICO E DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que se anexa, por unanimidade dos presentes (23). 

 

PONTO 6 - APROVAÇÃO DA 1.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL 

DA MARINHA GRANDE PARA 2016, nos termos do disposto na alínea o) do nº 1 do artigo 

25.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro. ________________________________________________________ 

“ Presente certidão de teor nº29/2016/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 25 de maio 

de 2016: 

 

O mapa de pessoal, enquanto ferramenta de gestão dos recursos humanos, é um instrumento que 
contém a indicação do número de postos de trabalho de que o órgão ou serviço carece para 
desenvolvimento das respetivas atividades. 
 
De acordo com o artigo 29.º, n.º 2, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, os postos de trabalho são caraterizados em função: 
a) Da atribuição, competência ou atividade que o seu ocupante se destina a cumprir ou a executar; 
b) Do cargo ou da carreira e categoria que lhes correspondam; 
c) Dentro de cada carreira e, ou, categoria, quando imprescindível, das área de formação académica 
ou profissional de que o seu ocupante deva ser titular; 
d) Do perfil de competências transversais da respetiva carreira ou categoria complementado com as 
competências associadas à especificidade do posto de trabalho. 
 
Nos termos do artigo 3.º, n.º 2 alínea a) do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua 
redação atual, nos municípios os mapas de pessoal são aprovados, mantidos ou alterados pela 
Assembleia Municipal. 
 
Aquando da apresentação da proposta de mapa de pessoal para o corrente ano, aprovado em sessão 
da Assembleia Municipal de 15 de dezembro de 2015, foram previstos 274 lugares criados e 5 a criar, 
mediante procedimento concursal para recrutamento por tempo indeterminado. 
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Todavia, os recursos humanos devem acompanhar a evolução da organização e dar resposta aos 
novos desígnios e atividades não programadas a desenvolver. 
 
Assim, em 20 de janeiro de 2017 assinala-se o centenário da restauração do concelho da Marinha 
Grande, que constitui uma data histórica da maior importância e que deve merecer uma atenção e um 
nível de programação que escapa às atividades que normalmente são realizadas em diferentes áreas 
de intervenção municipal. 
 
A restauração do concelho da Marinha Grande marca a sua afirmação autónoma, de um ponto de vista 
político, mas também económico, social e cultural, o que justifica a realização de um programa 
ambicioso e transversal. 
 
Trata-se de um momento único, em que se deve aprofundar o conhecimento do passado e 
simultaneamente perspetivar o futuro, num quadro de ações agregador e múltiplo. 
 
As Comemorações do Centenário constituem um projeto de afirmação coletiva da identidade da 
Marinha Grande, que, nesta sua vertente, não se insere nas atividades normais da ação camarária. 
 
No entanto, para que seja possível a implementação das ações que se inserem nas Comemorações do 
Centenário é imprescindível dotar o mapa de pessoal de meios humanos que permitam um 
desempenho de excelência. 
 
Nesta medida justifica-se a contratação a termo resolutivo para o desenvolvimento do projeto das 
Comemorações do Centenário. 
 
A opção de contratação a termo resolutivo coincidente com a preparação e implementação do 
programa das Comemorações do Centenário, abrangendo exclusivamente esse período. 
 
Os postos de trabalho propostos correspondem ao perfil e funções imprescindíveis à execução das 
funções inerentes à execução do programa das Comemorações e garantem o nível visado e a ambição 
colocada neste projeto. 
 
Neste sentido, considerando a necessidade de desencadear todos os meios necessários à abertura dos 
procedimentos concursais para recrutamento de pessoal a termo, deve o mapa de pessoal para o ano 
de 2016 ser ajustado. 
 
A descrição dos postos de trabalho a criar é a seguinte: 
 
 44 – A: Produção de eventos; produção e gestão de conteúdos de divulgação de atividades e 
eventos; dinamização de iniciativas municipais; cobertura de atividades municipais. 
44 – B: Acompanhamento e secretariado de atividades e eventos; produção de materiais gráficos e de 
conteúdos de apoio aos eventos municipais. 
 
De referir, que a presente alteração não aumenta a despesa com pessoal, porquanto a dotação 
necessária à contratação será utilizada por contrapartida da verba disponível referente aos 
trabalhadores que deixaram de prestar funções no decorrer do ano, devendo ser suprimido o posto de 
trabalho 30 e um dos lugares do posto de trabalho 37. 
 



(Mandato 2013/2017)
   ATA NÚMERO TRÊS 28.06.2016 

 
15 

Assim, a Câmara Municipal delibera, ao abrigo do artigo 29.º, n.º 4 da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o artigo 3.º 
do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro e os artigos 33.º, n.º 1 alínea ccc) e 25.º, n.º 1 alínea 
o), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, submeter à Assembleia Municipal a 1.ª alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal 
da Marinha Grande para 2016, em anexo (Anexo 1). 
 
Esta deliberação foi aprovada por maioria, com 5 votos a favor e 2 votos contra dos Srs. Vereadores 
da CDU. Foram proferidas declarações de voto dos Srs. Vereadores Aurélio, Cidália Ferreira, Vítor 
Pereira e Alexandra Dengucho, bem como do Sr. Presidente.” 
 
O Presidente da Mesa apresentou o ponto 6, pelas 22.40h e colocou o mesmo à discussão. 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande aprovou por maioria, a 1ª ALTERAÇÃO AO MAPA 

DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE para 2016, que se anexa, com 16 

votos a favor e 7 votos contra.  

 

PONTO 7 - 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 7, pelas 23.00h e colocou o mesmo à discussão.  

Relativamente à situação financeira 

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

situação financeira da Câmara é robusta. No entanto, a falta de audácia do Executivo 

permanente não tem permitido ir além duma mera gestão corrente. Revela 

 Falta de estratégia 

 Falta de criatividade 

 Falta de querer 

 

Com a situação financeira que a Câmara tem e a sua capacidade de endividamento (legal, 

acima dos 25 milhões de euros, racional, isto é, para uma dívida sustentável, 10 milhões de 

euros), seria possível a atual Câmara iniciar obra, nomeadamente, o mercado, a piscina, a 

regeneração urbana, investimento estratégico no Turismo, o centro intermodal de transportes, 

a adutora, bem como outras obras constantes nos programas das outras forças políticas. Mas 

o tempo corre contra nós. 

 

De facto, muitas coisas que podiam ter sido feitas nos primeiros 6 meses deste ano não o 

foram. E se não forem capazes de reagir rapidamente, uma boa parte destas obras nunca se 

realizarão. 

 

Desde Dezembro que o Grupo +Concelho se dispôs a acelerar todo o processo. O que se nota 

é que a velocidade não é a adequada para inverter toda a inércia instalada. 

 

Um dos Exemplos desta inércia e deste estado de conformismo e acomodação pode ser 

observado no que está a acontecer no Orçamento Participativo. Mesmo quando foram 

formalmente obrigados a implementá-lo, o seu desinteresse para o êxito do mesmo manifesta-
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se ao terem marcado uma Assembleia para o dia 17 de junho, coincidindo com as Marchas 

Populares e uma palestra no auditório da Resinagem, demonstrando, deste modo, falta de 

coordenação entre os vários organismos da Câmara e quem tem o dever de supervisionar. No 

fundo, desejosos que o mesmo deixe de existir. 
 

Devido a danos irreparáveis na gravação do ficheiro áudio desta sessão ordinária, não foi 
possível transcrever para a presente ata a totalidade das intervenções da assembleia.  
 

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 23.40h, 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 Lígia Maria Moreira Pedrosa 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  

 

Lígia Maria Moreira Pedrosa  

 

A secretária da Assembleia Municipal 

 

Paula Cristina Ascenso Moreira 

 

 

O conteúdo da presente sessão não tem registo digital por danos irreparáveis no ficheiro de audio. 


