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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2016 ___________________________ 

Aos vinte e oito dias do mês de outubro 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 extraordinária, a Assembleia Municipal da Marinha Grande com a 

seguinte ordem de trabalhos: ________________________________________________ 

1. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS PARA A MODIFICAÇÃO AO ACORDO DE EXECUÇÃO CELEBRADO COM A 
FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA, nos termos do artigo 25.º, n.º 1, alínea k) do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. __________________ 

2. APROVAÇÃO DA MODIFICAÇÃO AO ACORDO DE EXECUÇÃO CELEBRADO COM A 
FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA, nos termos do artigo 25.º, n.º 1, alínea k) do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. __________________ 

3. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS - CONTRATO-PROGRAMA “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE GERAL 
DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA 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. _____________________ 

4. APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE CONTRATO PROGRAMA PARA O ANO DE 2017 
RESPEITANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE GERAL DE TRANSPORTE DE 
PASSAGEIROS DA TUMG – TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, para efeitos 
do disposto no artigo 47º, n.º 5, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto conjugado com o disposto na 
alínea a) do nº 2 do artigo 25º do RJAL. __________________________________________ 

5. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA 15.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 
DE 2016 – 1.ª REVISÃO, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 25.º da Lei n.º 
75/2013 de 12 de setembro. ____________________________________________________ 

6. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO, BAIXA 
TENSÃO ESPECIAL E BAIXA TENSÃO NORMAL- P.A. N.º 72/2016-AP/DISU, PARA O PERÍODO 
DE 12 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. _______________________________________________________________ 

7. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS PARA REQUALIFICAÇÃO DA RUA E TRAVESSA DAS ANDORINHAS 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. ___________ 

8. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS PARA RUA NOVA DO MOINHO DE CIMA E INFRAESTRUTURAS DE 
SANEAMENTO DOS ARRUAMENTOS ADJACENTES 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. __________________________________ 

9. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS PARA CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DE DIVERSOS PAVIMENTOS NAS 
TRUTAS - CONCURSO PÚBLICO N.º 19/2016 – 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. _________________________________ 

10. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS PARA REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA 
SANTA ISABEL, RUA DO SALGUEIRO E RUA D. JOÃO PEREIRA VENÂNCIO, 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. _____________ 

11. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PERCENTAGEM DE PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS – 
RENDIMENTOS DE 2017 A LIQUIDAR EM 2018, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do 
art.º 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. _____________________________________ 
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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 Manuel Curto Ribeiro e Tiago André Rola Sarmento e Castro. ____________ 

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

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

Júlio Paiva Deniz Mouco, Ana Maria Lopes Fragata e André Pereira Ruivaco Fernandes. ____ 

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

Miranda e Ana Cristina Dinis da Silva. _________________________________________ 

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 

Gonçalves Rodrigues Pereira de Freitas (CDU) e Vieira de Leiria: Joaquim Vidal Tomé (PS) e 

pela Moita, o secretário: Octávio José Rodrigues Rosa (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, o Vereador Aurélio Pedro Monteiro Ferreira, o Vereador Carlos Alberto Fernandes 

Logrado 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 52º do regimento em vigor, foram justificadas as 

ausências e admitidas as substituições dos seguintes deputados: Frederico Manuel Gomes 

Barosa (PS) pelo deputado Tiago André Rola Sarmento e Castro, Francisco Manuel de 

Carvalho Duarte (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 Júlio Paiva Deniz Mouco, Renata Alexandra Gomes Pereira (CDU) 

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

pelo deputado Carlos Wilson da Silva Batista, bem como a substituição de Ana Margarida 

Balseiro de Sousa Lopes (PSD) pelo deputado Cristiano João Rodrigues Chanoca. O Presidente 

de Junta de Freguesia da Moita, Álvaro Vicente Martins (PS) pelo secretário Octávio José 

Rodrigues Rosa Os documentos constituem o anexo número III da presente ata. _________ 

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

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

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

O Presidente da Mesa comunicou que por motivos imprevistos e pessoais, o deputado Carlos 

Wilson da Silva Batista (MPM) não podia estar presente, pelo que a sua justificação foi aceite. 
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O deputado Pedro Miguel Vieira Maria da Silva (PSD) informou que chegaria mais 

tarde._________________________________________________________________ 

Deu conhecimento dos assuntos constantes na Ordem do Dia, de acordo com o nº 2 do artigo 

19º do Regimento. Lembrou ainda que se trata de uma sessão extraordinária, logo não houve 

lugar ao período antes da ordem do dia, nem ao período de intervenção do público. _______ 

A Bancada do PS entregou ao Presidente da Mesa um requerimento relativo ao projeto da 

obra “Estrada da Vieira – Praia da Vieira”.______________________________________ 

ORDEM DO DIA __________________________________________________________ 

PONTO 1 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS PARA A MODIFICAÇÃO AO ACORDO DE EXECUÇÃO CELEBRADO COM A 

FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA, para efeitos 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. 

“ Presente certidão de teor nº 52/2016/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 20 de 
outubro 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 que por deliberações camarárias de 9 de junho, 7 de julho e 4 de agosto, todas do ano 
de 2016, foi aprovada proposta de modificação ao Acordo de Execução celebrado com Freguesia de 
Vieira de Leiria. 
 
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: 
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“ (…) 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 à modificação ao Acordo de Execução celebrado com 
Freguesia de Vieira de Leiria. 
 
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 pela modificação ao Acordo de Execução 
celebrado com Freguesia de Vieira de Leiria, que se pretende celebrar. 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2016, não foi 
prevista dotação para a assunção desta despesa no ano de 2017 na ação 2014/A/169 - Montante a 
transferir no âmbito do Protocolo de delegação de competências na Freguesia de Vieira de Leiria. 
 
Considerando que na 1.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2016, é proposto o reforço de 
dotação na ação 2014/A/169 com a designação “Montante a transferir no âmbito do Protocolo de 
delegação de competências na Freguesia de Vieira de Leiria”, no ano de 2017, com dotação inicial de 
121.792,00 euros e uma dotação corrigida de 152.714,00 euros, não sendo possível enquadrar a 
proposta de modificação ao Acordo de Execução na autorização genérica prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais tomada na sessão da Assembleia Municipal de 15/12/2015, atenta a natureza 
da despesa que se pretende assumir. 
 
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 “Modificação ao Acordo de Execução celebrado entre o 
Município da Marinha Grande e a Freguesia de Vieira de Leiria”, até ao montante máximo de 30.921,36 
euros (trinta mil, novecentos e vinte e um euros e trinta e seis cêntimos) 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. 
 
A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 1.ª Revisão aos Documentos 
Previsionais de 2016, podendo posteriormente ser tomada a deliberação na sessão da Assembleia 
Municipal relativa à autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos à 
“Modificação ao Acordo de Execução celebrado entre o Município da Marinha Grande e a Freguesia de 
Vieira de Leiria”. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 1, pelas 20.37h e colocou-o à discussão. Não 

havendo lugar a intervenções, submeteu-o à votação. A Assembleia Municipal apreciou e 
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autorizou, por unanimidade dos presentes (22) a assunção de compromissos plurianuais 

relativos à MODIFICAÇÃO AO ACORDO DE EXECUÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DA 

MARINHA GRANDE E A FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA, até ao montante máximo de 

30.921,36 euros (trinta mil, novecentos e vinte e um euros e trinta e seis cêntimos) para o 

ano de 2017, nos termos 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, bem como do artigo 25º, nº1, alínea k) 

do RJAL, aprovado pela Lei nº 75/2013 de 12 de setembro.___________________________ 

PONTO 2 -APROVAÇÃO DA MODIFICAÇÃO AO ACORDO MODIFICATIVO RELATIVO AO 

ACORDO DE EXECUÇÃO CELEBRADO COM A FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA, em 

conformidade com o disposto no artigo 25.º, n.º 1, alínea k), do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais 

“ Presente certidão de teor nº 53/2016/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 20 de 
outubro de 2016: 
 
Por deliberação camarária, de 9 de junho de 2016, foi aprovada uma proposta de acordo modificativo 
ao Acordo de Execução, celebrado com a Freguesia de Vieira de Leiria, no qual se prevê que aquele 
produz efeitos em 1 de julho. 
 
Por deliberação camarária, de 7 de julho de 2016, foi aprovada uma alteração ao acordo modificativo 
substituindo o dia 1 de julho pelo dia 1 de agosto. 
 
Por deliberação camarária, de 4 de agosto de 2016, foi aprovada uma alteração ao acordo modificativo 
substituindo o dia 1 de agosto pelo dia 1 de setembro. 
 
Considerando que a produção de efeitos do Acordo modificativo está dependente da aprovação da 
revisão dos instrumentos de gestão previsional, o que ainda não ocorreu. 
Torna-se necessário alterar aquela proposta substituindo o dia 1 de setembro pelo dia 1 de novembro. 
 
Assim, a Câmara Municipal, de acordo com o artigo 33.º, n.º 1, alínea m), para os efeitos do artigo 
25.º, n.º 1, alínea k), ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, delibera alterar a cláusula 2.ª, da proposta de acordo modificativo, aprovada por 
deliberação camarária, de 9 de junho de 2016, nos seguintes termos: 
 
“Cláusula 3.ª – Produção de efeitos 
 
1 – O acordo modificativo produz efeitos em 1 de novembro de 2016, após a sua prévia aprovação 
pela Assembleia Municipal e pela Assembleia de Freguesia respetiva.” 
 
A presente deliberação foi aprovada por unanimidade.” 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 2, pelas 20.41h e colocou-o à discussão. Não 

havendo lugar a intervenções, submeteu-o à votação. A Assembleia Municipal apreciou e 

autorizou, por unanimidade dos presentes (22), e para efeitos do disposto no artigo 25.º, n.º 

1, alínea k), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, A PROPOSTA DE ACORDO MODIFICATIVO AO ACORDO DE EXECUÇÃO COM A 

FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA, nos seguintes termos: ____________________________ 
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“Cláusula 3.ª – Produção de efeitos 

1 – O acordo modificativo produz efeitos em 1 de novembro de 2016, após a sua prévia 

aprovação pela Assembleia Municipal e pela Assembleia de Freguesia respetiva.” 

PONTO 3 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

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

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA 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. 

“ Presente certidão de teor nº 54/2016/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 20 de 
outubro de 2016: 
 

No início da discussão deste ponto o Sr. Presidente comunicou o seu impedimento, nos termos do 
previsto no artigo 69.º, n.º 1, alínea a) do Código do Procedimento Administrativo, uma vez que é o 
Presidente do Conselho de Administração da TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande E.M. 
Unipessoal, S.A.. 
 
Declarado o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4, do mencionado Código, o Sr. Presidente 
ausentou-se da sala, sendo substituído pela Sr.ª Vice-Presidente. 
 
Nos termos do disposto no artigo 22.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho a autorização de 
despesas que deem lugar a um encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que 
não seja o da sua realização, não pode ser efetivada sem prévia autorização da Assembleia Municipal, 
salvo quando estas: 
 
a) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 
b) os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos anos económicos 
seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos. 
 
Considerando que nos termos da alínea c), do n.º 1, do artigo 6.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de 
fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, 
e que dispõe que a assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, 
incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de 
cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias público- privadas, está sujeita, no que 
respeita às entidades da administração local, a autorização prévia da Assembleia Municipal. 
 
Considerando que serão assumidos encargos até ao valor de 438.730,41 euros, a que acresce IVA à 
taxa legal, no ano de 2017. 
 
Considerando que a despesa a incorrer será suportada por dotação nas classificações 
orgânica/económica 0103/0501010101 e ação do PAM 2014/A/179. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b), do artigo 3.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de 
fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico ou em anos económicos distintos do ano em que o compromisso é 
assumido. 
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Considerando que a alínea c), do n.º 1, do artigo 6.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc), do 
n.º 1, do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos ao contrato-programa que tem por objeto a prestação de serviços 
de interesse geral de transporte de passageiros, até ao valor de quatrocentos e trinta e oito mil, 
setecentos e trinta euros e quarenta e um cêntimos, a que acresce IVA à taxa legal, no 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. 
 
 A presente deliberação foi aprovada por maioria, com 5 votos a favor e 1 voto contra do Sr. Vereador 
Carlos Logrado, que proferiu uma declaração de voto.” 

 

O deputado Pedro Silva (PSD) chegou pelas 20.42h e apresentou desculpas pelo atraso.____ 

 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 3, pelas 20.43h e colocou-o à discussão. Não 

havendo lugar a intervenções, submeteu-o à votação e a Assembleia Municipal apreciou e 

autorizou, por maioria, com 21 votos a favor e 2 votos contra (+C), e para efeitos do disposto 

na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual, 

a assunção de compromissos plurianuais relativos AO CONTRATO-PROGRAMA QUE TEM POR 

OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE GERAL DE TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS, até ao valor de quatrocentos e trinta e oito mil, setecentos e trinta euros e 

quarenta e um cêntimos, a que acresce IVA à taxa legal, no ano de 2017. _______________ 

 

O deputado João Brito Filipe (+C) proferiu a seguinte declaração de voto: “Como não 
estamos de acordo com o contrato-programa da empresa TUMG, não faz sentido votarmos 
favoravelmente o seu carácter plurianual.”_______________________________ 
 

PONTO 4 - APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE CONTRATO PROGRAMA PARA O ANO DE 2017 

RESPEITANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE GERAL DE TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS DA TUMG – TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE para efeitos do 

disposto no artigo 47º, n.º 5, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto conjugado com o disposto 

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

 
“ Presente certidão de teor nº 55/2016/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 20 de 
outubro de 2016: 
 
No início da discussão deste ponto o Sr. Presidente comunicou o seu impedimento, nos termos do 
previsto no artigo 69.º, n.º 1, alínea a) do Código do Procedimento Administrativo, uma vez que é o 
Presidente do Conselho de Administração da TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande E.M. 
Unipessoal, S.A.. 
 
Declarado o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4, do mencionado Código, o Sr. Presidente 
ausentou-se da sala, sendo substituído pela Sr.ª Vice-Presidente. 
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Presente proposta apresentada pela empresa municipal Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM 
Unipessoal SA. 
 
Presente Parecer do Revisor Oficial de Contas da empresa municipal, que se dá por reproduzido. 
 
Presente minuta de contrato-programa que tem por objeto a prestação de serviços de interesse geral 
de transporte de passageiros pela empresa municipal Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM 
Unipessoal SA. 
 
O contrato-programa deve ser aprovado pela Assembleia Municipal, sob proposta desta Câmara 
Municipal, nos termos do artigo 47.º, n.º 5, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto. 
 
Considerando que integra o objeto social da empresa municipal TUMG a prestação do serviço público 
de transporte coletivo de passageiros, de acordo com a alínea a), do artigo 4.º, dos respetivos 
Estatutos. 
 
Considerando que constitui atribuição dos municípios o planeamento, a gestão e a realização de 
investimentos em rede de transportes regulares urbanos que se desenvolvam exclusivamente na área 
do município, de acordo com a alínea c), do n.º 2, do artigo 23.º, do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
 
Considerando que o serviço público de transporte coletivo de passageiros constitui um serviço de 
interesse geral. 
Considerando que quando seja atribuída a uma empresa municipal a gestão de um serviço de 
interesse geral é necessária a celebração de um contrato- programa, nos termos do artigo 47.º, n.º 1, 
da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto (regime jurídico da atividade empresarial local). 
 
A Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea ccc), do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para os efeitos do disposto no 
artigo 47º, n.º 5, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, delibera aprovar e propor à Assembleia 
Municipal a aprovação do contrato-programa, que se dá por integralmente reproduzido, a celebrar 
com a empresa municipal TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM Unipessoal SA, que 
tem por objeto a prestação de serviços de interesse geral de transporte de passageiros, a vigorar no 
ano de 2017, sob condição de aprovação da autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais. 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade.” 

 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 4, pelas 20.47h e colocou o mesmo à discussão.__  

Usou da palavra, o deputado José Luís Sousa (CDU), que disse ser importante, a 

administração ter em atenção o parecer do ROC, bem como o montante com que a Câmara 

tem vindo a subsidiar a TUMG. Pretendeu ainda saber qual o investimento necessário para a 

TUMG ter uma frota própria e quais as medidas que estão a ser tomadas para baixar a 

despesa. Frisou que a TUMG tem um interesse indispensável para o Concelho, é um 

verdadeiro serviço público, mas deve ser rentabilizada ao máximo e deve procurar diminuir a 

despesa. _______________________________________________________________ 
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Tomou a palavra, o deputado Curto Ribeiro (PS) que questionou se todos os utentes pagam o 

mesmo valor, ou se há ou não diferenciação entre os mais idosos e a comunidade escolar. 

Retorquiu que, para haver apoio a estes utentes, alguém tem que suportar a diferença do 

custo real do serviço, e como é lógico é a Câmara que o está a fazer. Pretendeu saber se a 

frota vai ou não ser aumentada e melhorada. Sugeriu mais adequação dos horários e das 

linhas. _________________________________________________________________ 

 

Esclareceu o Presidente da Câmara que se trata de um contrato para o próximo ano e que a 

TUMG apresenta resultados positivos. O custo efetivo de um passe mensal é de 30€, mas 

temos a comunidade escolar e os idosos a pagarem preços bem mais baixos, que variam 

entre os 7,5€ e os 3,75€. O custo social é suportado pela Câmara, pois nenhum utente paga 

mais do que 15€ mês. A TUMG está a caminhar para ter autonomia em termos de frota._____ 

 

Não havendo lugar a mais intervenções, submeteu o ponto 4 à votação e a Assembleia 

Municipal, para efeitos do cumprimento do disposto no artigo 47º, n.º 5, da Lei n.º 50/2012, 

de 31 de agosto, apreciou e aprovou, por maioria, com 21 votos a favor e 2 votos contra (+C), 

o CONTRATO-PROGRAMA, que se dá por integralmente reproduzido, a celebrar com a 

empresa municipal TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM Unipessoal SA, que 

tem por objeto a prestação de serviços de interesse geral de transporte de passageiros, a 

vigorar no ano de 2017._____________________________________________________ 

 

O deputado João Brito Filipe (+C) proferiu a seguinte declaração de voto: “ Consideramos 

fundamental e imprescindível, do ponto de vista social, a existência de um serviço de transportes 
urbanos que sirvam a nossa comunidade. 
No entanto, continuamos a verificar que a empresa TUMG continua a não refletir ganhos de eficácia e 
que se repetem muitos dos problemas que têm sido por nós sucessivamente assinalados, 
nomeadamente: 
• Foi comprada a bilhética, mas não se verificam nas contas os consequentes resultados. 
• Continua a apostar-se em transportes poluentes, como é visível na aquisição do novo 
autocarro, não tendo existidos preocupações ambientais. 
• Face ao reduzido número de passageiros fora das horas de ponta, não se verifica que tenha 
sido alargado o período de espaçamento de passagem dos veículos nas diferentes rotas, permitindo 
desta forma reduzir custos. 
• Infelizmente, não se tem sentido, por parte da administração da empresa a necessidade de 
infletir a sua gestão, de forma a adaptar-se às realidades do concelho e a ter uma atitude mais 
proactiva. Pelas razões apresentadas, só podemos votar contra.” ___________________________ 

 

PONTO 5 - APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA 15.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS 

PREVISIONAIS DE 2016 – 1.ª REVISÃO. 

 
“ Presente certidão de teor nº 47/2016/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 20 de 

outubro de 2016: 

Presente proposta da 15ª Modificação – 1ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2016, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída por: 
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1ª Revisão ao Orçamento da Receita para 2016, no valor de 7.566.533,35 euros nos reforços e 
115.881,25 euros nas anulações; 
 
1ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2016, no valor de 7.450.652,10 euros nos reforços e sem 
alterações nas anulações no ano de 2016 e com anulação em anos seguintes 2017, 2018 e 2019 de 
500.000 euros em cada um dos anos; 
 
1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2016, no valor de 6.984.312,02 euros nos 
reforços e sem alterações nas anulações no ano de 2016 e com reforço em anos seguintes, 2017, de 
606.064 euros e anulação em anos seguintes, 2018 e 2019, de 1.401.451,30 euros e de 534.000 euros, 
respetivamente; 
 
1ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais para 2016, no valor de 415.708,75 euros nos reforços e 
sem alterações nas anulações no ano de 2016 e com anulação em anos seguintes, 2017, 2018 e 2019 e 
seguintes de 106.064 euros, de 124.717 euros, de 130.771 euros e de 91.313 euros, respectivamente. 
 
Considerando que a proposta apresentada cumpre o disposto no n.º 3 do art.º 44.º da Lei n.º 73/2013 
de 3 de setembro, no que respeita aos limites consagrados para o ano de 2017. 
 
Atentos os elementos apresentados e no cumprimento do disposto no ponto 8.3 do POCAL, aprovado 
pelo Decreto – Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação atual, e na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara Municipal, depois de analisar a proposta, 
delibera submeter à aprovação da Assembleia Municipal a 15ª Modificação aos Documentos 
Previsionais de 2016, constituída pela 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita, 1.ª Revisão ao Orçamento 
da Despesa, 1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e 1ª Revisão ao Plano de Atividades 
Municipais, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade. Todos os Srs. Vereadores proferiram declarações de voto, 
bem como o Sr. Presidente.” 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 5, pelas 21.10h e colocou o mesmo à discussão.___  

 

Usou da palavra, o deputado Filipe Andrade (CDU), que disse que finalmente o PS percebeu 

que não tem maioria na Câmara, não conseguiu entender-se com ninguém, mas a oposição 

entendeu-se entre si e fez vingar as suas propostas. A presente revisão serve os interesses 

da Marinha e da sua população. Contempla o pagamento ao IRHU, verbas para melhorar ruas, 

as escolas, para o saneamento, para os acessos à zona industrial, etc, etc. Falamos de 7,1 

milhões de euros, muito dinheiro que é revelador da incapacidade e incompetência deste 

executivo PS em governar. __________________________________________________ 

 

Tomou a palavra, a deputada Manuela Miranda (MPM), disse que vão votar a favor, porque 

houve envolvimento de todos na elaboração da revisão e assim vamos conseguir contribuir 

para ajudar a resolver os problemas do nosso Concelho. Estamos todos de parabéns.______ 

 

Usou da palavra, a deputada Elvira Ferreira (+C), que disse que foi elucidativo o tempo que 

se gastou a fazer esta revisão. Pena foi que não se tenha iniciado bastante mais cedo, em 
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fevereiro, como sempre defenderam. Disse que embora tenham estado na Câmara para 

desenvolver projetos específicos, não lhes foram concedidos meios que lhes permitissem 

influenciar a revisão do orçamento. O que saiu agora é melhor que as duas revisões 

apresentadas anteriormente, mas continua muito pouco audaz e ambicioso. Referiu que é uma 

revisão de faz de conta em que muitos investimentos inscritos em 2016 não têm verba 

definida em 2017 e, por conseguinte, servem apenas para enganar os munícipes. Votam a 

favor, porque ainda é possível corrigir os erros com o orçamento de 2017 e as subsequentes 

revisões, assim haja a indispensável vontade política para o fazer. Sobre o orçamento já 

muito foi dito, mas verdadeiramente o que é preocupante e grave é a manifesta incapacidade 

de o executar.____________________________________________________________ 

Acrescentou que estão certos que, por muito bons que sejam os orçamentos, se não se 

melhorar a execução (de resto, apresentaram propostas específicas de como o fazer) os 

investimentos que a Marinha Grande precisa, merece e tem condições para fazer, mais uma 

vez ficarão adiados. O executivo com pelouros não tem de que se queixar. Já tem orçamento. 

Falta-lhe demonstrar que é capaz de o concretizar. Para isso, tem de mudar urgentemente de 

atitude._________________________________________________________________ 

 

Usou da palavra, o deputado José Luís Sousa (CDU), que disse que apesar de ser positivo a 

aprovação desta revisão, há aqui uma responsabilidade política do PS que deixou arrastar 

esta revisão e que importa ressalvar, o PS não integrou o saldo de gerência no momento 

próprio, deixou arrastar a situação Houve aqui incompetência para gerir os destinos do 

Município, espero que o PS aprenda a lição._____________________________________ 

 

Usou da palavra, o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que disse que o PS sempre soube 

desde o início, que não tinha maioria e que as propostas têm que ser consensualizadas pelos 

outros que estão a dirigir a Câmara e foi isso que foi feito. Foi assim com a CDU e com o 

Vereador Carlos Logrado. Referiu que o futuro da Câmara vai ser neste registo, muita 

diversidade de propostas e de opiniões, dificilmente vai voltar haver maiorias novamente na 

Câmara. É por isso importante estabelecer pontes de diálogo e encontrar consensos. ______ 

 

Usou da palavra, o deputado Pedro Silva (PSD), que disse que há muito que o atual executivo 

PS deixou de ter estratégia. Efetivamente, houve falta de envolvimento de toda a oposição 

que resultou num atraso de 5 meses. As obras são todas necessárias, mas nem todas 

urgentes. Foi uma aprendizagem que pode vir a ser útil para a elaboração dos previsionais 

para 2017. Referiu que não havendo projetos, nem ideias sólidas discutidas e pensadas, nunca 

existirão obras, por mais dinheiro disponível que exista. Esta revisão espelha de forma 

exemplar a atuação do PS nos últimos anos, dois dos quais com o patrocínio da CDU, e que 

os resultados estão à vista de todos. Disse ainda que não têm ilusões, mas também não 

querem governar na oposição, não tendo ganho as eleições. _________________________ 

 

Usou da palavra, a deputada Etelvina Ribeiro (CDU), que elogiou a postura de persistência da 

CDU para chegar a bom porto. Louvou que se tivesse desistido do mega centro escolar e 

optando por recuperar e melhorar as escolas de proximidade. _______________________ 
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Usou da palavra, o deputado Curto Ribeiro (PS), que disse que a revisão não apresenta 

diferenças substanciais, o que significa que andaram a perder demasiado tempo, ao longo 

destes 5 meses. No essencial está tudo de acordo com as propostas do PS, que das 23 

apresentadas, apenas 2, declaradamente, não estão na revisão. Não pode aceitar que se 

venha dizer que o PS é o culpado deste atraso. Quem ficou a perder, no meio disto tudo, foi 

o Concelho. _____________________________________________________________ 

 

Tomou a palavra, a presidente da junta de freguesia da Marinha Grande, Isabel Freitas (CDU), 

disse que finalmente, há verbas para os inertes e para as obras do edifício sede da Junta de 

freguesia. _______________________________________________________________ 

 

Usou da palavra, o deputado Filipe Andrade (CDU), que lembrou que o PS andou 3 meses 

entretido nos bastidores a negociar com o +C, o que forçou atrasos na revisão. _________ 

 

Referiu o Presidente da Câmara que na política, é assim, se a Câmara faz obras é campanha 

eleitoral, se não faz obras, é incompetente. Disse que vão procurar no tempo que falta 

operacionalizar os concursos. ________________________________________________ 

 

Não havendo lugar a mais intervenções, submeteu o ponto 5 à votação e a Assembleia 

Municipal, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 

de setembro, apreciou e aprovou por unanimidade dos presentes, a 15ª MODIFICAÇÃO AOS 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2016, constituída pela 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita, 

1.ª Revisão ao Orçamento da Despesa, 1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e 1ª 

Revisão ao Plano de Atividades Municipais. ___________________________________ 

 

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

PLURIANUAIS PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO, BAIXA 

TENSÃO ESPECIAL E BAIXA TENSÃO NORMAL- P.A. N.º 72/2016-AP/DISU, PARA O PERÍODO 

DE 12 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. 

 
“ Presente certidão de teor nº 45/2016/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 6 de 
outubro 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 
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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 pela DISU para a realização de procedimento de concurso 
público para o “Fornecimento de energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial e baixa 
tensão normal”, para o período de 12 meses, com início previsto a 1 de fevereiro de 2017, atenta a 
requisição interna n.º 20811/2016 e informação TF.14.2016 e preço base do procedimento de 
1.334.006,18 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 nas ações 2016/A/5 e 2016/A/190 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, 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, 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 ou a sua reprogramação pelo órgão 
deliberativo competente pode ser conferida aquando da aprovação das Grandes Opções do Plano 
(…)”. 
 
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 103º da Lei do Orçamento de Estado de 2016 em 350.000 
euros. 
 
Considerando que o procedimento de “Fornecimento de energia elétrica em média tensão, baixa 
tensão especial e baixa tensão normal”, para o período de 12 meses, ultrapassa o valor que determina 
a fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas, pelo que a autorização genérica prévia concedida para a 
assunção de compromissos plurianuais tomada na Assembleia Municipal de 15 de dezembro não se 
aplica a este procedimento. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3º 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, na sua redação atual, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande: 
 
1. Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais no âmbito do “Fornecimento de 
energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal”, para o período de 12 
meses, com início previsto a 1 de fevereiro de 2017, até ao valor de 1.638.562,77 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; 
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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; 
 
3. Que nos termos do disposto 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 indicado no seguinte quadro: 
 

ANO ECONÓMICO VALOR MÁXIMO COM IVA 

2017 
                                             

1.483.604,22 €  

2018 
                                                

154.958,55 €  

TOTAL  
                                             

1.638.562,77 €  
  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 6, pelas 23.00h e colocou-o à discussão. Não 

havendo lugar a intervenções, submeteu-o à votação. A Assembleia Municipal apreciou e 

autorizou, por unanimidade dos presentes (23), e para efeitos do disposto na alínea c) do n.º 

1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual, a assunção de 

compromissos plurianuais relativos ao FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA 

TENSÃO, BAIXA TENSÃO ESPECIAL E BAIXA TENSÃO NORMAL, para o período de 12 meses, 

com início previsto a 1 de fevereiro de 2017, até ao valor de 1.638.562,77 euros, bem como a 

abertura do procedimento considerando que este consubstancia a assunção de encargos em 

mais de um ano económico dando assim cumprimento ao 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. _______________________ 

 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande autorizou ainda, e por unanimidade dos presentes 

(23) que, nos termos do disposto n.º 2 do art.º 22º do Decreto-lei n.º 197/99 de 8 de junho, 

se fixasse o limite máximo do encargo em cada um dos anos económicos, conforme indicado 

no seguinte quadro: 

ANO 
ECONÓMICO 

VALOR MÁXIMO COM IVA 

2017 
                                             

1.483.604,22 €  

2018 
                                                

154.958,55 €  

TOTAL  
                                             

1.638.562,77 €  
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PONTO 7 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS PARA REQUALIFICAÇÃO DA RUA E TRAVESSA DAS ANDORINHAS, nos termos 

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

 

 
“ Presente certidão de teor nº 48/2016/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 20 de 
outubro 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 a aprovação do projeto de execução de "Requalificação da Rua e Travessa das 
Andorinhas”, conforme deliberação camarária de 23 de junho de 2016 e estimativa de um preço base 
de 772.222,80 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz o valor de 818.556,17 
euros. 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2016, foi 
prevista a inscrição de dotação no montante de 592.000,00 euros para a assunção desta despesa no 
ano de 2017 na ação 2012/I/62 do Plano Plurianual de Investimentos. 
 
Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, que aprova as 
normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos e 
dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que 
“(…)Para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.ª da LCPA, a autorização prévia para a 
assunção de compromissos plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando 
da aprovação das Grandes Opções do Plano(…).” 
 
Considerando que na 15.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2016, 1.ª Revisão, é proposto a 
criação de novas ações no Plano Plurianual de Investimentos, 2016/I/154-“SISTEMA DE DRENAGEM DE 
ÁGUAS RESIDUAIS NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS ANDORINHAS” e 2016/I/155-“REDE 
DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS 
ANDORINHAS”, para efeitos de correto enquadramento orçamental da despesa que se pretende 
assumir, com uma dotação no ano de 2017 de 409.025,00 euros e 134.139,00 euros, respetivamente, 
assim como a redução da dotação inicial da ação 2012/I/62 de 592.000 euros, para uma dotação 
corrigida de 275.393 euros; 
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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 103º da Lei do Orçamento de Estado de 2016 em 350.000 euros. 
 
Considerando que o procedimento de concurso público para "REQUALIFICAÇÃO DA RUA E TRAVESSA 
DAS ANDORINHAS”, ultrapassa o valor que determina a fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas, 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 de contratação 
pública. 
 
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 RUA E TRAVESSA DAS ANDORINHAS”, 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 818.556,17 euros (oitocentos e dezoito mil, quinhentos e cinquenta e seis euros 
e dezassete cêntimos), valor com IVA incluído. 
 
A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 1.ª Revisão aos Documentos 
Previsionais de 2016, podendo posteriormente ser tomada a deliberação na sessão da Assembleia 
Municipal relativa à autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos à 
“Requalificação da Rua e Travessa das Andorinhas”. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

 

Antes da discussão do ponto sete, 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 
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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. _____ 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 7, pelas 23.03h e colocou-o à discussão. Não 

havendo lugar a intervenções, submeteu-o à votação. A Assembleia Municipal apreciou e 

autorizou, por unanimidade dos presentes (22), e para efeitos do cumprimento do disposto 

na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual, 

a assunção de compromissos plurianuais relativos ao procedimento de REQUALIFICAÇÃO DA 

RUA E TRAVESSA DAS ANDORINHAS, bem como 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.__________________________________________________________ 

 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande autorizou ainda, e por unanimidade dos presentes 

(22) que, se fixasse o limite máximo do encargo em 2017 de 818.556,17 euros (oitocentos e 

dezoito mil, quinhentos e cinquenta e seis euros e dezassete cêntimos), valor com IVA 

incluído, nos termos do disposto n.º 2 do art.º 22º do Decreto-lei n.º 197/99 de 8 de junho.  

 

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

PLURIANUAIS PARA A RUA NOVA DO MOINHO DE CIMA E INFRAESTRUTURAS DE 

SANEAMENTO DOS ARRUAMENTOS ADJACENTES  

 
“ Presente certidão de teor nº 49/2016/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 20 de 
outubro 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 a aprovação do projeto de execução da "Rua Nova do Moinho de Cima e infraestruturas 
de saneamento dos arruamentos adjacentes”, conforme deliberação camarária de 21 de julho de 2016 e 
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estimativa de um preço base 453.363,00 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz 
o valor de 480.564,78 euros. 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2016, não foi 
prevista a inscrição de dotação para a assunção desta despesa no ano de 2017 na ação 2014/I/154 do 
Plano Plurianual de Investimentos. 
 
Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, que aprova as 
normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos e 
dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro é preceituado que 
“(…)Para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.ª da LCPA, a autorização prévia para a 
assunção de compromissos plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando 
da aprovação das Grandes Opções do Plano(…).” 
 
Considerando que na 15.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2016, 1.ª Revisão, é proposto a 
criação de novas ações no Plano Plurianual de Investimentos, 2016/I/156-“SISTEMA DE DRENAGEM DE 
ÁGUAS RESIDUAIS NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO DA RUA NOVA DO MOINHO DE CIMA – 
ALBERGARIA” e 2016/I/157-“REDE DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA NO ÂMBITO DA 
REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO MOINHO DE CIMA – ALBERGARIA”, para efeitos de correto 
enquadramento orçamental da despesa que se pretende assumir, com uma dotação no ano de 2017 de 
154.359,00 euros e 39.955,00 euros, respetivamente, assim como o reforço da dotação inicial da ação 
2014/I/154 de 286.252,00 euros no ano de 2017; 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, 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 103º da Lei do Orçamento de Estado de 2016 em 350.000 euros. 
 
Considerando que o procedimento de concurso público para "RUA NOVA DO MOINHO DE CIMA E 
INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO DOS ARRUAMENTOS ADJACENTES”, ultrapassa o valor que 
determina a fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas, 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 de contratação pública. 
 
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 
"RUA NOVA DO MOINHO DE CIMA E INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO DOS ARRUAMENTOS 
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ADJACENTES”, 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 480.564,78 euros (quatrocentos e oitenta mil, quinhentos e sessenta e quatro 
euros e setenta e oito cêntimos), valor com IVA incluído. 
 
A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 1.ª Revisão aos Documentos 
Previsionais de 2016, podendo posteriormente ser tomada a deliberação na sessão da Assembleia 
Municipal relativa à autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos à “Rua 
Nova do Moinho de Cima e infraestruturas de saneamento dos arruamentos adjacentes”. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 8, pelas 23.06h e colocou-o à discussão. Não 

havendo lugar a intervenções, submeteu-o à votação. A Assembleia Municipal apreciou e 

autorizou, por unanimidade dos presentes (23), e para efeitos do cumprimento do disposto na 

alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual, a 

assunção de compromissos plurianuais relativos ao procedimento de RUA NOVA DO MOINHO 

DE CIMA E INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO DOS ARRUAMENTOS ADJACENTES, bem 

como 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.____________________ 

 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande autorizou ainda, e por unanimidade dos presentes 

(23) que, se fixasse o limite máximo do encargo em 2017 de 480.564,78 euros (quatrocentos e 

oitenta mil, quinhentos e sessenta e quatro euros e setenta e oito cêntimos), valor com IVA 

incluído, nos termos do disposto n.º 2 do art.º 22º do Decreto-lei n.º 197/99 de 8 de junho.  

 

PONTO 9 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS PARA CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DE DIVERSOS PAVIMENTOS NAS 

TRUTAS - CONCURSO PÚBLICO N.º 19/2016, nos termos 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. 
 

“ Presente certidão de teor nº 50/2016/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 20 de 
outubro 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: 
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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 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 103º da Lei do Orçamento de Estado de 2016 em 350.000 euros. 
 
Considerando que a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada 
na sessão da Assembleia Municipal de 15 de dezembro de 2015, respeita à assunção de encargos 
plurianuais nas ações previstas nos Documentos Previsionais de 2016, aprovados em sessão da 
Assembleia Municipal de 15/12/2015; 
 
Considerando que, se pretende abrir procedimento de concurso público para "CONSERVAÇÃO E 
REABILITAÇÃO DE DIVERSOS PAVIMENTOS NAS TRUTAS" - CONCURSO PÚBLICO N.º 19/2016, com um 
preço base 171.028,50 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz o valor de 
181.290,21 euros, para o qual não se aplica a autorização genérica prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais tomada na sessão da Assembleia Municipal de 15 de dezembro de 2015. 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2016, foi 
prevista a inscrição de dotação no montante de 500,00 euros para a assunção desta despesa no ano 
de 2017 na ação 2016/I/125 do Plano Plurianual de Investimentos, valor inferior ao do procedimento 
que se pretende iniciar; 
 
Considerando que na 15.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2016, 1.ª Revisão, foi proposto 
o reforço de dotação no Plano Plurianual de Investimentos, ação 2016/I/125 com a designação “REDE 
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VIÁRIA NO ÂMBITO DAS INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO DAS TRUTAS-FASE 2”, com uma 
dotação de 181.291,00 euros para o ano de 2017; 
 
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 
"CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DE DIVERSOS PAVIMENTOS NAS TRUTAS" - CONCURSO PÚBLICO 
N.º 19/2016, 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 181.290,21 euros (cento e oitenta e um mil, duzentos e noventa euros e vinte e 
um cêntimos), valor com IVA incluído. 
 
A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 1.ª Revisão aos Documentos 
Previsionais de 2016, podendo posteriormente ser tomada a deliberação na sessão da Assembleia 
Municipal relativa à autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos à 
“Conservação e reabilitação de diversos pavimentos nas Trutas” – Concurso Público n.º 19/2016.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 9, pelas 23.08h e colocou-o à discussão. Não 

havendo lugar a intervenções, submeteu-o à votação. A Assembleia Municipal apreciou e 

autorizou, por unanimidade dos presentes (23), e para efeitos do cumprimento do disposto na 

alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual, a 

assunção de compromissos plurianuais no âmbito do procedimento de CONSERVAÇÃO E 

REABILITAÇÃO DE DIVERSOS PAVIMENTOS NAS TRUTAS" - CONCURSO PÚBLICO N.º 

19/2016,bem como 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._____________ 

 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande autorizou ainda, e por unanimidade dos presentes 

(23) que, se fixasse o limite máximo do encargo em 2017 de 181.290,21 euros (cento e oitenta 

e um mil, duzentos e noventa euros e vinte e um cêntimos), valor com IVA incluído, nos 

termos do disposto n.º 2 do art.º 22º do Decreto-lei n.º 197/99 de 8 de junho.___________  

 

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

PLURIANUAIS PARA REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA SANTA 

ISABEL, RUA DO SALGUEIRO E RUA D. JOÃO PEREIRA VENÂNCIO, nos termos do 
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cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de 

fevereiro. 

  
“ Presente certidão de teor nº 51/2016/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 20 de 
outubro 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 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 103º da Lei do Orçamento de Estado de 2016 em 350.000 euros. 
 
Considerando que a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada 
na sessão da Assembleia Municipal de 15 de dezembro de 2015, respeita à assunção de encargos 
plurianuais nas ações previstas nos Documentos Previsionais de 2016, aprovados em sessão da 
Assembleia Municipal de 15/12/2015; 
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Considerando que, se pretende abrir procedimento de concurso público para "REMODELAÇÃO DA 
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA SANTA ISABEL, RUA DO SALGUEIRO E RUA D. JOÃO 
PEREIRA VENÂNCIO”, com um preço base 174.456,30 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, o 
que perfaz o valor de 184,923,68 euros, para o qual não se aplica a autorização genérica prévia para a 
assunção de compromissos plurianuais tomada na sessão da Assembleia Municipal de 15 de dezembro 
de 2015. 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2016, não foi 
prevista a inscrição de dotação para a assunção desta despesa no ano de 2017 na ação 2014/I/92 do 
Plano Plurianual de Investimentos; 
 
Considerando que na 15.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2016, 1.ª Revisão foi proposto 
o reforço de dotação no Plano Plurianual de Investimentos, ação 2014/I/92 com a designação 
“REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA DO SALGUEIRO”, com uma dotação 
de 185.000,00 euros para o ano de 2017; 
 
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 
"REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA SANTA ISABEL, RUA DO 
SALGUEIRO E RUA D. JOÃO PEREIRA VENÂNCIO”, 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 184.923,68 euros (cento e oitenta e quatro mil, novecentos e vinte e três euros 
e sessenta e oito cêntimos), valor com IVA incluído. 
 
A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 1.ª Revisão aos Documentos 
Previsionais de 2016, podendo posteriormente ser tomada a deliberação na sessão da Assembleia 
Municipal relativa à autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos à 
“Remodelação da rede de abastecimento de água na Rua Santa Isabel, Rua do Salgueiro e Rua D. João 
Pereira Venâncio. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 10, pelas 23.10h e colocou-o à discussão. Não 

havendo lugar a intervenções, submeteu-o à votação. A Assembleia Municipal apreciou e 

autorizou, por unanimidade dos presentes (23), e para efeitos do cumprimento do disposto na 

alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual, a 

assunção de compromissos plurianuais no âmbito do procedimento de REMODELAÇÃO DA 

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA SANTA ISABEL, RUA DO SALGUEIRO E RUA D. 
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JOÃO PEREIRA VENÂNCIO, bem como 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.__________________________________________________________________ 

 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande autorizou ainda, e por unanimidade dos presentes 

(23) que, se fixasse o limite máximo do encargo em 2017 de 184.923,68 euros (cento e oitenta 

e quatro mil, novecentos e vinte e três euros e sessenta e oito cêntimos), valor com IVA 

incluído, nos termos do disposto n.º 2 do art.º 22º do Decreto-lei n.º 197/99 de 8 de junho._  

 

PONTO 11 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PERCENTAGEM DE PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO 

IRS – RENDIMENTOS DE 2017 A LIQUIDAR EM 2018. 

 
“ Presente certidão de teor nº 46/2016/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 6 de 
outubro de 2016: 
 

De acordo com o estabelecido no n.º 1 do artigo 26.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, diploma 
que preceitua o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, os municípios 
têm direito, em cada ano, a uma participação variável até 5 % no IRS dos sujeitos passivos com 
domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativa aos rendimentos do ano imediatamente 
anterior, calculada sobre a respetiva coleta líquida das deduções previstas no n.º 1 do artigo 78.º do 
Código do IRS. 
 
Considerando que nos termos do n.º 2 do artigo 26.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, a 
participação variável no IRS depende da tomada de deliberação sobre a percentagem pretendida pelo 
Município, a qual tem que ser comunicada por via eletrónica à Autoridade Tributária, até 31 de 
dezembro do ano anterior àquele a que respeitam os rendimentos. 
 
Considerando os investimentos em curso e que se perspetivam lançar no concelho da Marinha Grande 
nas áreas das infraestruturas de redes municipais e da requalificação urbana, cuja execução física e 
financeira terá um forte impacto na estrutura da despesa do orçamento camarário do ano de 2017 e 
anos seguintes; 
 
A Câmara Municipal delibera nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art. 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, na sua redação atual, submeter a presente proposta, para cumprimento do preceituado na 
alínea c) do n.º 1 do art. 25.º do mesmo diploma, de fixação da percentagem de 5% na participação 
variável do Município da Marinha Grande no I.R.S. no que respeita aos rendimentos relativos ao ano 
de 2017 a liquidar em 2018. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 11, pelas 23.12h e colocou-o à discussão. Não 

havendo lugar a intervenções, submeteu-o à votação. A Assembleia Municipal apreciou e 

aprovou, por unanimidade dos presentes (23), e para efeitos do cumprimento do disposto na 

alínea c) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a fixação da 
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percentagem de 5% na participação variável do Município da Marinha Grande no I.R.S. no que 

respeita aos rendimentos relativos ao ano de 2017 a liquidar em 2018. __________________ 

Tomou a palavra o Presidente da Câmara que convidou todos os presentes a participarem na 

homenagem que o Clube dos Músicos vai fazer ao músico Marinhense Mário Godinho. _____   

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 deu por encerrada a 

reunião, pelas vinte e três horas e dezoito minutos 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 Ana Luísa Cardeira Martins, 

segunda secretária, 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. 


