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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE
REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2017 ________________________________

Aos vinte e nove dias do mês de maio 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, Carlos Alexandre de Carvalho Caetano, segundo
secretário, reuniu em sessão extraordinária, a Assembleia Municipal da Marinha Grande com a
seguinte ordem de trabalhos:_______________________________________________

1. RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DA EMMAD, SA., de acordo com o disposto
na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, aplicável por força
do nº 1, do artigo 17º do mesmo diploma._____________________________________________

2. RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DA J.M. FERNANDES – RECICLAGEM DE
SUCATAS, LDA., de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º
165/2014, de 5 de novembro, aplicável por força do nº 1, do artigo 17º do mesmo diploma._________

3. RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DA INTERMOLDE – MOLDES VIDREIROS
INTERNACIONAIS, LDA., de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 165/2014, de 5 de novembro, aplicável por força do nº 1, do artigo 17º do mesmo diploma;______

4. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
JOVEM DA MARINHA GRANDE, nos termos do disposto na alínea g), 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;__________

5. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA O
PROJETO DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INTERFACE DE TRANSPORTES URBANOS
MARINHA GRANDE - P.A. N.º 53/2017-AP/DOT, 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;_______________________________________________

6. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA AS
ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA, COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA,
ACOMPANHAMENTO, MONITORIZAÇÃO E TRANSPORTE NO ÂMBITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E
ATIVIDADES DE DINAMIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES, 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. AUTORIZAÇÃO PARA A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DO REGIME JURÍDICO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS, nos termos do disposto no artigo 25.º, n.º1, alínea k), do Regime Jurídico das
Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e de acordo com o artigo
10.º, do Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros._____________________

8. APROVAÇÃO DA 7.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2017 – 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, na sua
redação atual.__________________________________________________________________

9. APROVAÇÃO DA 1.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA
GRANDE PARA 2017, nos termos do disposto na alínea o), 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; ___________________

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): Maria Etelvina Lopes Rosa Ribeiro, 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 Carlos Wilson da Silva Batista.___________________
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Bancada do Partido Social Democrata (PSD): Pedro Miguel Vieira Maria da Silva e Ana
Margarida Balseiro de Sousa Lopes. ___________________________________________

Bancada do Movimento Mais Concelho (+C): Elvira da Graça Ferreira e João Emanuel de Brito
Filipe.__________________________________________________________________

e ainda os seguintes Presidente de Junta de Freguesia: Vieira de Leiria: Joaquim Vidal Tomé
(PS) Marinha Grande: Isabel Maria Gonçalves Rodrigues Pereira de Freitas (CDU) 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,
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, Susana Paula Ribeiro
Domingues (CDU IND), pela deputada Ana Maria Lopes Fragata, Filipe André Cardoso Andrade
(CDU) pelo deputado André Pereira Ruivaco Fernandes, o deputado Jorge Manuel Lucas dos
Santos Pinto (MPM) pelo deputado Carlos Wilson da Silva Batista. 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. ______________________

O Presidente da Mesa comunicou que por motivos profissionais, a deputada Renata Alexandra
Gomes Pereira, o deputado Hélder Jorge de Sousa Rodrigues e a deputada Susana Marina
Cadete dos Santos Costa, todos da CDU, não podiam estar presentes. As suas justificações
foram aceites. ___________________________________________________________

Após a verificação da existência de quórum nos termos do disposto no artigo 11º do
Regimento da Assembleia Municipal da Marinha Grande, pelas vinte horas e cinquenta
minutos, o Presidente da Mesa, Telmo Ferraz, declarou aberta a sessão. ________________

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. _______

ORDEM DO DIA __________________________________________________________

PONTO 1 - RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DA EMMAD, SA., de
acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5
de novembro, aplicável por força do nº 1, do artigo 17º do mesmo diploma.
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“ Presente certidão de teor nº58/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 22 de maio
de 2017:

Presente requerimento, com registo de entrada n.º 724/17 de 27-04-2017, apresentado por EMMAD,
S.A., com o NIPC 502 445 165, com sede na Zona Industrial do Casal da Lebre, lote 41, freguesia e
concelho da Marinha Grande, em que é solicitada a emissão de deliberação fundamentada de
reconhecimento do interesse público municipal da ampliação do seu estabelecimento industrial, sito
naquela mesma morada, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5
de novembro, com as alterações dadas pela Lei n.º 21/2016, de 19 de julho, aplicável por força do n.º1
do artigo 17.º do mesmo diploma.

Presente informação técnica datada de 09-05-2017 sobre o assunto.

O Decreto-Lei n.º 165/2014, de 05 de novembro, que estabelece o regime de regularização
extraordinário de estabelecimentos industriais, explorações pecuárias, explorações de pedreiras e das
explorações onde se realizam operações de gestão de resíduos, veio possibilitar a sua regularização
quando não disponham de título válido de instalação ou de título de exploração ou de exercício de
atividade, incluindo as situações de desconformidade com os instrumentos de gestão territorial
vinculativos dos particulares ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública.

A Lei n.º 21/2016, de 19 de julho, procedeu à prorrogação do prazo de vigência deste regime, à
extensão do âmbito de aplicação às atividades que não tenham chegado a iniciar-se ou tenham
cessado ou sido suspensas há mais de um ano, desde que existissem, iniciadas ou acabadas,
instalações de suporte dessa atividade à data de entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 165/2014, e à
extensão do regime aos estabelecimentos e explorações que se destinem ao apoio da atividade
agropecuária, de agricultura, hortocultura, fruticultura, silvicultura e apicultura, designadamente
armazéns, anexos e centrais de frio.

O diploma em causa aplica-se, ainda, à alteração ou ampliação das referidas unidades produtivas que
possuam título de exploração válido e eficaz, mas cuja alteração ou ampliação das referidas unidades
produtivas que possuam título de exploração válido e eficaz, mas cuja alteração ou ampliação não
seja compatível com os instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares ou com
servidões administrativas e restrições de utilidade pública.

Para o efeito, os interessados devem instruir um pedido com um conjunto de documentos que permita
recolher informação relevante que habilite as entidades competentes a ponderarem os vários
interesses económicos, sociais e ambientais em presença e, consequentemente, tomarem uma decisão
ajustada a cada situação.

Com vista a beneficiar deste regime de regularização, EMMAD, S.A., apresentou um requerimento a
fim de obter uma deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal na
ampliação do seu estabelecimento, sito na Zona Industrial da Marinha Grande, lotes 41 e 42, freguesia
e concelho da Marinha Grande, por parte da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal,

Considerando que:

- A sociedade EMMAD, S.A., com o NIPC 502 445 165, com sede na Zona Industrial do Casal da Lebre,
lote 41, freguesia e concelho da Marinha Grande, possui um estabelecimento industrial, na mesma
morada, destinado ao fabrico de embalagens de madeira, o qual ocupa os lotes 41 e 42 da Zona
Industrial da Marinha Grande;
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- A sua atividade encontra-se autorizada e titulada pelo ofício emitido pela Direção Regional da
Economia do Centro com o n.º 215556, datado de 10/10/2004, que se reporta ao processo de
licenciamento industrial n.º 2012281, na sequência de vistoria realizada a 08/10/2003, no âmbito do
Decreto Regulamentar n.º 8/2003, de 11 de abril;

- Esse estabelecimento possui uma área de implantação total de 5.186,70 m2 e uma área total de
construção de 6.007,00 m2, dos quais 3.960,70 m2 e 44.781,00 m2, respetivamente, se encontram
licenciados;-

- A sociedade em causa pretende, para além de legalizar as ampliações efetuadas, proceder à
ampliação das suas instalações em mais 387,00 m2, de modo a aumentar a sua capacidade de
armazenagem de matéria prima e produto acabado;

- Com a ampliação pretendida as instalações passarão a apresentar uma área de implantação total de
5.573,70 m2, o que representa um índice de ocupação de 62,4%, ultrapassando o valor máximo de
50% previsto na alínea a) do artigo 2.º do Regulamento do Plano de Pormenor da Zona Industrial da
Marinha Grande - RPPZIMG;

- O volume das instalações será de 50.529,240 m3, sendo o índice volumétrico de 5,65 m3/m2, acima
dos 5 m3/m2 estabelecidos como limite possível para o local, previsto na alínea b) do artigo 2.º do
RPPZIMG;

- Pretende-se regularizar um conjunto de ampliações efetuadas encostadas às estremas laterais e
frontal do lote 41 e lateral do lote 42, contrariando a distância mínima de 7,5 m e 15,0 m,
respetivamente às estremas laterais e frontal estabelecidas nas alíneas d) e f) do artigo 2.º do
Regulamento do Plano de Pormenor da Zona Industrial da Marinha Grande - RPPZIMG;

- A área impermeável será de 8.206,00 m2, o que equivale a 91,80 % da totalidade dos lotes em que
se situa a unidade industrial, bastante acima dos 65% previstos pela alínea g) do referido artigo 2.º
do RPPZIMG;-

- A ampliação pretendida traduzir-se-á na violação das alíneas a), b), d), f) e g) do artigo 2.º do
RPPZIMG, respetivamente por ultrapassar o índice máximo de ocupação, a volumetria máxima de
construção, a distância mínima a observar às estremas lateral e frontal e a área máxima
impermeabilizada dentro de cada lote;

- A empresa iniciou a sua produção em 1990, encontrando-se nas atuais instalações desde 1997,
quando transferiu a sua produção para este local;

- Nos últimos quatro anos a empresa aumentou o número de trabalhadores quase para o dobro,
passando de 22 em 2012, para 43, em 2016;

- O valor de produção de bens e serviços, reportado ao CAE principal da empresa, foi de 1.499.153,00
€ para o ano de 2014, tendo-se verificado, para o ano de 2015, um valor de 2.113.736,00 € e para o
ano de 2016, um valor de 3.138.690,00 €, o que demonstra um aumento sustentado da faturação e da
produção;

- A ampliação do estabelecimento é imprescindível para dar resposta ao aumento de solicitações das
várias empresas que recorrem aos seus produtos;

- O incremento na produção obriga à realização daquela obra de ampliação;
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- A capacidade da empresa para criar emprego e para atrair projetos relevantes, são demonstrativos
da sua solidez financeira;

- O Município tem todo o interesse em apoiar o desenvolvimento das empresas do concelho, não só
porque são o motor do seu crescimento económico, mas também porque divulgam os produtos de
excelência fabricados na Marinha Grande, e transportam a imagem de um concelho dinâmico e
moderno que aposta na qualidade dos seus produtos, como é o caso da EMMAD, S.A.;

- O Município pretende, ainda, criar todas as condições para que seja possível que a interessada dê
resposta ás mais diversas solicitações do mercado e evite a perda de oportunidades, em benefício de
empresas estrangeiras;

- A interessada demonstra uma boa capacidade para criar emprego e para atrair projetos relevantes;

A Câmara Municipal delibera, por todo o circunstancialismo descrito, de acordo com a competência
que lhe é conferida pela alínea cc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e
alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, aplicável por força do
n.º 1 do artigo 17.º do mesmo diploma, submeter à Assembleia Municipal a presente proposta de
reconhecimento do interesse público municipal na ampliação do estabelecimento, sito na Zona
Industrial da Marinha Grande, lotes 41 e 42, freguesia e concelho da Marinha Grande, propriedade de
EMMAD, S.A., como NIPC 502 445 165, com sede na Zona Industrial de Casal da Lebre, lote 41,
freguesia e concelho da Marinha Grande.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.”

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 1, pelas 20.55h e como não houve lugar a qualquer
intervenção, a Assembleia Municipal, em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo
5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, aplicável por força do n.º 1 do artigo 17.º do
mesmo diploma, APRECIOU E APROVOU a proposta de RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO
MUNICIPAL NA AMPLIAÇÃO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL EMMAD, SA., sito na Zona Industrial
da Marinha Grande, lotes 41 e 42, freguesia e concelho da Marinha Grande, com o NIPC 502 445 165,
com sede na Zona Industrial de Casal da Lebre, lote 41, freguesia e concelho da Marinha Grande.

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade dos presentes (21).____________________

PONTO 2 - RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DA J.M. FERNANDES -
RECICLAGEM DE SUCATAS, LDA, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo
5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, aplicável por força do nº 1, do artigo 17º
do mesmo diploma.

“Presente certidão de teor nº59/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 22 de maio
de 2017:

Presente requerimento com registo de entrada n.º 679/17, datado de 20/04/2017, apresentado por J.
M. FERNANDES – RECICLAGEM DE SUCATAS, LDA., com o NIPC 505704706, com sede na rua
Principal – Parque dos Resíduos, Pêro Neto, freguesia e concelho da Marinha Grande, em que é
solicitada a emissão de deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal
do seu estabelecimento, sito na mesma morada, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 21/2016, de 19
de julho, aplicável por força do n.º 1 do artigo 17.º do mesmo diploma.
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O Decreto-Lei n.º 165/2014, de 05 de novembro, que estabelece o regime de regularização
extraordinário de estabelecimentos industriais, explorações pecuárias, explorações de pedreiras e das
explorações onde se realizam operações de gestão de resíduos, veio possibilitar a sua regularização
quando não disponham de título válido de instalação ou de título de exploração ou de exercício de
atividade, incluindo as situações de desconformidade com os instrumentos de gestão territorial
vinculativos dos particulares ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública, sendo
que as alterações introduzidas pela Lei n.º 21/2016, de 19 de julho procederam à prorrogação do prazo
e à extensão do âmbito e do regime inicialmente estabelecidos para apresentação dos processos de
regularização;

O diploma em causa aplica-se igualmente à alteração ou ampliação das referidas unidades produtivas
que possuam título de exploração válido e eficaz, mas cuja alteração ou ampliação não sejam
compatíveis com os instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares ou com servidões
administrativas e restrições de utilidade pública.

Para o efeito deve ser instruído um pedido, pelos interessados, com um conjunto de documentos que
permita recolher informação relevante que habilite as entidades competentes a ponderarem os vários
interesses económicos, sociais e ambientais em presença e, consequentemente, tomarem uma decisão
ajustada a cada situação.

Com vista a beneficiar deste regime de regularização a sociedade J. M. FERNANDES – RECICLAGEM
DE SUCATAS, LDA., com o NIPC 505704706, com sede na rua Principal – Parque dos Resíduos, Pêro
Neto, freguesia e concelho da Marinha Grande, apresentou um requerimento a fim de obter uma
deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal na regularização e
ampliação das suas instalações, sitas naquela morada, por parte da Assembleia Municipal, sob
proposta da Câmara Municipal.

Considerando que:

- A sociedade J. M. FERNANDES – RECICLAGEM DE SUCATAS, LDA., com o NIPC 505704706, com
sede na rua Principal – Parque dos Resíduos, Pêro Neto, freguesia e concelho da Marinha Grande,
possui uma exploração onde se realizam operações de gestão de resíduos (OGR), que pretende
regularizar e ampliar;

- A ampliação destina-se a melhorar as condições de trabalho e segurança dos seus trabalhadores,
melhorar a organização e layout da produção, melhorar o fluxo e sequência padrão de fabrico e
melhorar a alocação dos recursos disponíveis;

- Depois de regularizada e ampliada a exploração de OGR em questão - por se localizar de acordo
com o Plano Diretor Municipal da Marinha Grande em área não urbanizável, afeta a espaço florestal
de proteção – verificar-se-ão as seguintes desconformidades com este Instrumento de Gestão
Territorial:

a) Violação do disposto na alínea b) do n.º 3 do artigo 4º do seu regulamento, por se pretender
licenciar uma OGR localizada a 250,0m do limite do aglomerado urbano de Pero Neto;

b) Violação do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 11º do regulamento, por força do
disposto no n.º 7 do artigo 15º do mesmo regulamento, respetivamente por se pretender a construção
de um edifício que não se destina a habitação ou a apoio às atividades agrícolas ou florestais e por
apresentar uma área superior ao máximo de 200 m2;
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c) Violação do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 11º do regulamento, por se verificar a
pretensão de construção de edificações e a legalização de instalações existentes situadas a uma
distância às estremas sul e poente do terreno bastante inferior aos 15,0 m mínimos aí estabelecidos;

- A exploração de operação de gestão de resíduos instalou-se na sua localização atual em 1998,
tendo-se constituído como sociedade por cotas a 09/04/2002;

- No ano de 2016, o seu volume de faturação ascendeu a 2.092.535,00 €;

- Nos anos de 2013 e 2014 as faturações foram de 1.674.405,39€ e 2.086.667,20 €, tendo as
exportações um peso de 13% e 11%, respetivamente;

- Em resultado da sua atividade a empresa tem, atualmente, 10 trabalhadores ao seu serviço;

- A deslocalização do estabelecimento traria custos incomportáveis que, de acordo com a interessada,
para além de ascenderem aos 600.000,00 €, obrigariam à suspensão da sua atividade durante algum
tempo, deixando, assim, a mesma de dar resposta rápida aos seus clientes, que acabaria, em
consequência disso, por perder;

- A regularização e ampliação em causa - nomeadamente o aumento da área construída destinada a
albergar as suas instalações de produção - destina-se a proporcionar melhores condições de trabalho
e albergar novos equipamentos, importantes para o crescimento da empresa e necessários ao aumento
das valências a que esta tem sido solicitada, nomeadamente no tratamento de veículos em fim de vida
(VFV), e para garantir a qualidade do serviço prestado;

- O crescimento de uma empresa é, também, garantia da manutenção dos postos de trabalho,
circunstância relevante numa época em que o desemprego continua a assumir valores muito elevados;

- A operação de gestão de resíduos, pela sua própria definição, revela-se como uma atividade fulcral
na garantia da qualidade ambiental do território;

- Todos esses fatores contribuem para que a ampliação, já descrita, do estabelecimento assuma um
interesse público municipal que importa reconhecer;

A Câmara Municipal delibera, de acordo com a competência que lhe é conferida pela alínea ccc) do
n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 21/2016, de 19
de julho, aplicável por força do n.º 1 do artigo 17.º do mesmo diploma, submeter à Assembleia
Municipal a presente proposta de reconhecimento do interesse público municipal na regularização e
ampliação da exploração onde se realizam operações de gestão de resíduos (OGR) - correspondente à
unidade sita na rua Principal, Pero Neto, na freguesia e concelho da Marinha Grande, titulada J. M.
FERNANDES – RECICLAGEM DE SUCATAS, LDA., com o NIPC 505704706, com sede na rua Principal –
Parque dos Resíduos, Pêro Neto, freguesia e concelho da Marinha Grande.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.”

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 2, pelas 20.57h e como não houve lugar a qualquer
intervenção, a Assembleia Municipal, em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 4 do
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, aplicável por força do n.º 1 do
artigo 17.º do mesmo diploma, APRECIOU E APROVOU a proposta de RECONHECIMENTO DO
INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL J. M. FERNANDES – RECICLAGEM DE SUCATAS, LDA., onde se realizam
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operações de gestão de resíduos (OGR) - correspondente à unidade sita na rua Principal,
Pero Neto, na freguesia e concelho da Marinha Grande, com o NIPC 505704706, com sede na
rua Principal – Parque dos Resíduos, Pero Neto, freguesia e concelho da Marinha Grande.

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade dos presentes (21).____________________

PONTO 3 - RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DA INTERMOLDE –
MOLDES VIDREIROS INTERNACIONAIS, LDA de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4
do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, aplicável por força do nº 1, do
artigo 17º do mesmo diploma.

“ Presente certidão de teor nº60/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 22 de maio
de 2017:

“Presente requerimento com registo de entrada n.º 641/17, datado de 13/04/2017, apresentado por
INTERMOLDE – MOLDES VIDREIROS INTERNACIONAIS, LDA, com o NIPC 500140588, com sede na rua
de Espanha, lote 21 - Zona Industrial, freguesia e concelho da Marinha Grande, solicitando a emissão
de deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal na ampliação do seu
estabelecimento, sito na rua de Espanha, lotes 21 e 22 da Zona Industrial da Marinha Grande, ao
abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, com as
alterações introduzidas pela Lei n.º 21/2016, de 19 de julho, aplicável por força do n.º 1 do artigo 17.º
do mesmo diploma.

O Decreto-Lei n.º 165/2014, de 05 de novembro, que estabelece o regime de regularização
extraordinário de estabelecimentos industriais, explorações pecuárias, explorações de pedreiras e das
explorações onde se realizam operações de gestão de resíduos, veio possibilitar a sua regularização
quando não disponham de título válido de instalação ou de título de exploração ou de exercício de
atividade, incluindo as situações de desconformidade com os instrumentos de gestão territorial
vinculativos dos particulares ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública, sendo
que as alterações introduzidas pela Lei n.º 21/2016, de 19 de julho, procederam à prorrogação do
prazo e à extensão do âmbito e do regime inicialmente estabelecidos para apresentação dos
processos de regularização.

O diploma em causa aplica-se, ainda, à alteração ou ampliação das referidas unidades produtivas que
possuam título de exploração válido e eficaz, mas cuja alteração ou ampliação não sejam compatíveis
com os instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares ou com servidões
administrativas e restrições de utilidade pública.

Para o efeito, deve ser instruído um pedido, pelos interessados, com um conjunto de documentos que
permita recolher informação relevante que habilite as entidades competentes a ponderarem os vários
interesses económicos, sociais e ambientais em presença e, consequentemente, tomarem uma decisão
ajustada a cada situação.

Com vista a beneficiar deste regime de regularização a sociedade INTERMOLDE – MOLDES VIDREIROS
INTERNACIONAIS, LDA, com o NIPC 500140588, com sede na rua de Espanha, lote 21 - Zona Industrial,
freguesia e concelho da Marinha Grande, apresentou um requerimento a fim de obter uma deliberação
fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal na ampliação do seu estabelecimento
industrial, sito na rua de Espanha, lotes 21e 22 da Zona Industrial da Marinha Grande, por parte da
Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal.
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Considerando que:

- A sociedade INTERMOLDE – MOLDES VIDREIROS INTERNACIONAIS, LDA, com o NIPC 500140588,
com sede na rua de Espanha, lote 21 - Zona Industrial, freguesia e concelho da Marinha Grande,
possui um estabelecimento industrial que se dedica à fabricação de moldes metálicos, cuja unidade
industrial pretende ampliar;

- A ampliação destina-se a melhorar as condições de trabalho nas instalações existentes, garantindo a
cobertura das áreas de carga e descarga, assim como a cobertura das áreas destinadas a
parqueamento de motociclos e veículos automóveis, sendo que a cobertura destes será composta por
painéis fotovoltaicos, para melhorar a eficiência energética da unidade industrial;

- Depois de ampliada a unidade industrial em questão verificar-se-á um índice de ocupação de 0,6, a
construção às estremas frontal e posterior dos lotes e uma percentagem de impermeabilização de 67,5
%;

- Por se localizar num espaço abrangido pelo Plano de Pormenor da Zona Industrial da Marinha
Grande, verifica-se que estes valores violam o disposto nas alíneas a), e), f) e g) do artigo 2º do
regulamento deste Plano, que estabelece, respetivamente, um índice de ocupação de 0,5, o
afastamento mínimo ao limite frontal de 15,0 m e posterior de 7,5 m e uma percentagem de
impermeabilização de 65 %;

- A sociedade iniciou a sua atividade nestas instalações em 1994;

- Emprega atualmente 135 pessoas nos seus quadros;

- A deslocalização do estabelecimento traria custos incomportáveis que, de acordo com a interessada,
para além de ascenderem aos 3.600.000,00 €, seriam um sério obstáculo à sua viabilidade económica
e financeira;

- A ampliação em causa destina-se a garantir melhores condições de segurança e proporcionar
melhores condições de produção;

- A sua manutenção é, também, garantia da manutenção dos postos de trabalho, circunstância
relevante numa época em que o desemprego continua a assumir valores muito elevados;

- Todos esses fatores contribuem para que a ampliação, já descrita, do estabelecimento assuma um
interesse público municipal que importa reconhecer;

A Câmara Municipal delibera, de acordo com a competência que lhe é conferida pela alínea ccc) do
n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 21/2016, de 19
de julho, aplicável por força do n.º 1 do artigo 17.º do mesmo diploma, submeter à Assembleia
Municipal a presente proposta de reconhecimento do interesse público municipal na ampliação do
estabelecimento industrial correspondente à unidade sita na rua de Espanha, lotes 21e 22 da Zona
Industrial da Marinha Grande, titulada por INTERMOLDE – MOLDES VIDREIROS INTERNACIONAIS, LDA,
com o NIPC 500140588, com sede na rua de Espanha, lote 21 - Zona Industrial, freguesia e concelho
da Marinha Grande.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.”
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O Presidente da Mesa apresentou o ponto 3, pelas 21.00h e como não houve lugar a qualquer
intervenção, a Assembleia Municipal, em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 4 do 4
do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, aplicável por força do n.º 1 do
artigo 17.º do mesmo diploma, APRECIOU E APROVOU a proposta de RECONHECIMENTO DO
INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA AMPLIAÇÃO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL
INTERMOLDE – MOLDES VIDREIROS INTERNACIONAIS, LDA, correspondente à unidade sita na
rua de Espanha, lotes 21 e 22 da Zona Industrial da Marinha Grande, com o NIPC 500140588,
com sede na rua de Espanha, lote 21 - Zona Industrial, freguesia e concelho da Marinha
Grande.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade dos presentes (21). _____________________

PONTO 4 - APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO DO ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO JOVEM DA MARINHA GRANDE, nos termos do disposto na alínea g), 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 nº63/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 22 de maio
de 2017:

Por deliberação camarária, de 9 de fevereiro de 2017, foi submetido a consulta pública o projeto do
Regulamento do Orçamento Participativo Jovem da Marinha Grande (OPJMG).

Decorrido o prazo legal, não foram apresentadas sugestões, observações ou reclamações, pelo que
cabe à Câmara Municipal aprovar e submeter a apreciação e deliberação da Assembleia Municipal o
Regulamento do OPJMG.

Assim, de acordo com o artigo 33.º, n.º1, alínea k) e para os efeitos do artigo 25.º, n.º1, alínea g),
ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a
Câmara Municipal aprova e delibera submeter a apreciação e deliberação da Assembleia Municipal o
projeto de Regulamento do Orçamento Participativo Jovem da Marinha Grande, que se anexa (Anexo 2)
e se dá por integralmente reproduzida.

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.”

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 4, pelas 21.02h e como não houve lugar a qualquer
intervenção, a Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo
25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, APRECIOU E APROVOU o projeto de REGULAMENTO DO ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO JOVEM DA MARINHA GRANDE, que se anexa e se dá por integralmente
reproduzido.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade dos presentes (21).______________________

Antes da discussão do ponto cinco, a Sra. Deputada Ana Cristina Dinis da Silva comunicou o
seu impedimento, nos termos do previsto no artigo 69º, nº1, alínea a) do Código do
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Procedimento Administrativo aprovado pelo decreto-lei nº 4/2015 de 7 de janeiro, por motivos
profissionais. ____________________________________________________________

Nos termos do artigo 70º, nº 4, do mencionado Código, o Presidente da Mesa declarou o
impedimento da Sra. Deputada, que se ausentou da sala neste ponto da ordem do dia._____

PONTO 5 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS
PLURIANUAIS PARA O PROJETO DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE
INTERFACE DE TRANSPORTES URBANOS 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.

“ Presente certidão de teor nº64/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 22 de maio
de 2017:

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

a) Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados;

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

c) Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 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, e que dispõe que a assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua
forma jurídica, incluindo novos projectos de investimento ou a sua reprogramação, contrato de
locação, acordos de cooperação técnica e financeira com ao municípios e parcerias público-privadas,
está sujeita, no que respeita às entidades da administração local, a autorização prévia da Assembleia
Municipal.

Considerando a necessidade manifestada pelos serviços da DOT – Divisão de Ordenamento do
Território, para a realização de procedimento de concurso publico, nos termos a alínea b) do n.º 1 dos
art.º 20º do Código dos Contratos Públicos, para a contratação de serviços no âmbito do P.A. N.º
53/2017-AP/DOT – Projeto de execução da construção do centro de interface de transportes urbanos e
do projecto de execução do terminal rodoviário da Marinha Grande, atenta a informação n.º
CS/03/2017 e requisição interna n.º 22003/2017, pelo valor estimado de 50.000 euros, acrescidos de
IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz o valor de 61.500 euros, com um encargo em 2017 e 2018 de
52.275,00 euros e 9.225,00 euros, respetivamente, ambos com IVA incluído à taxa legal em vigor.

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3º 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, conceito que se aplica ao procedimento que se
pretende adjudicar.

Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 fevereiro, na sua redação
atual, determina a obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se
verifique a necessidade da assunção de compromissos plurianuais.

Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação nas classificações
orgânica/económica 05/07010307 e 05/07030301 e acção do Plano de Atividades Municipal 2016/I/136
com a designação “Construção de interface de transportes-PEDU/PMUS”.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2017, foi inscrita a
dotação de 31.365,00 euros para o ano de 2017 e 5.535,00 euros para o ano de 2018, na acção referida
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anteriormente na classificação orgânica/económica 05/07010307, verba insuficiente para a despesa que
se perspetiva assumir.

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, alterados 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 artigo 12.º que:

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

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

Considerando que na sessão da Assembleia Municipal de 29/12/2016 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 130º da Lei do Orçamento de Estado de 2017 em 350.000 euros, e
desde que exista dotação suficiente nas Grandes Opções do Plano nos anos em que se pretendem
assumir os encargos plurianuais.

Considerando que o procedimento que se pretende iniciar, não 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 sessão da Assembleia Municipal de 29 de dezembro
de 2016 aplica-se a este procedimento.

Considerando que a verba inscrita nas Grandes Opções do Plano é insuficiente para a despesa que se
perspetiva assumir foi proposto o reforço de dotação para o ano de 2017 e 2018, na ação 2016/I/136
para uma dotação total corrigida de 71.955,00 euros na 7.ª Modificação, 1.ª Revisão, aos Documentos
Previsionais de 2017.

A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) do
n.º 1 dos art.º 33º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro na sua redacção actual, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização
prévia para assunção de compromissos plurianuais relativos ao P.A. N.º 53/2017-AP/DOT – Projeto de
execução da construção do centro de interface de transportes urbanos e do projecto de execução do
terminal rodoviário da Marinha Grande, até ao limite máximo de 9.225,00 euros (nove mil, duzentos e
vinte e cinco euros) para o ano de 2018, para efeitos do cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1
do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro na sua redacção actual.

A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 1.ª Revisão aos Documentos
Previsionais de 2017, podendo posteriormente ser tomada a deliberação na Sessão da Assembleia
Municipal relativa ao assunto em epígrafe.

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.”

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 5, pelas 21.03h e como não houve lugar a qualquer

intervenção, a Assembleia Municipal, 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, na sua redação atual, APRECIOU E AUTORIZOU A

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS RELATIVOS AO PROJETO DE EXECUÇÃO DA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INTERFACE DE TRANSPORTES URBANOS E DO PROJECTO DE
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EXECUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DA MARINHA GRANDE, até ao limite máximo de

9.225,00 euros (nove mil, duzentos e vinte e cinco euros) para o ano de 2018.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade dos presentes (20)._____________________

Antes da discussão do ponto seis, a Sra. Deputada Lígia Maria Moreira Pedrosa comunicou o
seu impedimento, nos termos do previsto no artigo 69º, nº1, alínea a) do Código do
Procedimento Administrativo aprovado pelo decreto-lei nº 4/2015 de 7 de janeiro, por motivos
profissionais. ____________________________________________________________

Nos termos do artigo 70º, nº 4, do mencionado Código, o Presidente da Mesa declarou o
impedimento da Sra. Deputada, que se ausentou da sala neste ponto da ordem do dia._____

PONTO 6 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS
PLURIANUAIS PARA AS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA, COMPONENTE DE
APOIO À FAMÍLIA, ACOMPANHAMENTO, MONITORIZAÇÃO E TRANSPORTE NO ÂMBITO DA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ATIVIDADES DE DINAMIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES, 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 nº65/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 22 de maio
de 2017:

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

d) Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados;

e) 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.

f) Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 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, e que dispõe que a assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua
forma jurídica, incluindo novos projectos de investimento ou a sua reprogramação, contrato de
locação, acordos de cooperação técnica e financeira com ao 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 da informação n.º I/EDC1/2017, datada de 11 de maio da Divisão de
Cidadania e Desenvolvimento, pretende-se a implementação de um programa pedagógico diferente
daquele que tem vindo a ser adotado nos anos letivos anteriores, no âmbito das atividades de
animação e apoio à família, componente de apoio à família, acompanhamento monitorização e
transporte no âmbito da alimentação escolar e atividades de dinamização de bibliotecas escolares,
consubstanciado na contratação de serviços especializados a partir do próximo ano letivo 2017/2018,
do qual resultará o aumento significativo do custo dessas atividades quando comparado com os anos
anteriores, uma vez que se estima um valor global de encargos de cerca de 498.142,00 euros,
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, com um montante em 2017 e 2018 de 162.086,00 euros e
336.056,00 euros, respetivamente, ambos acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.
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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, adiante
designada por LCPA, determina a obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal
sempre que se verifique a necessidade da assunção de compromissos plurianuais.

Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação na classificação orgânica/económica
06/020220 e ação do Plano de Atividades Municipais 2015/A/220 com a designação “Promoção e
desenvolvimento de atividades de apoio à família, bibliotecas escolares e monitorização e apoio nas
refeições no ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico no ano letivo 2017/2018”.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2017, foi inscrita a
dotação de 118.100,00 euros para o ano de 2017 e 245.600,00 euros para o ano de 2018, na ação
referida anteriormente, classificação orgânica/económica 06/020220, verba insuficiente para a despesa
que se perspetiva assumir.

Considerando que o procedimento de contratação pública de serviços no âmbito das atividades de
animação e apoio à família, componente de apoio à família, acompanhamento monitorização e
transporte no âmbito da alimentação escolar e atividades de dinamização de bibliotecas escolares para
o ano letivo 2017/2018, ultrapassa o valor que determina a fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas.

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

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

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

Considerando que na sessão da Assembleia Municipal de 29/12/2016 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 130º da Lei do Orçamento de Estado de 2017 em 350.000 euros, e
desde que exista dotação suficiente nas Grandes Opções do Plano nos anos em que se pretendem
assumir os encargos plurianuais.

Considerando que o procedimento que se pretende iniciar, 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 sessão da Assembleia Municipal de 29 de dezembro
de 2016 não se aplica a este procedimento.

Considerando que a verba inscrita nas Grandes Opções do Plano é insuficiente para a despesa que se
perspetiva assumir foi proposto o reforço de dotação para o ano de 2017 e 2018, na ação 2015/A/220
para uma dotação total corrigida de 612.715,00 euros na 7.ª Modificação, 1.ª Revisão aos Documentos
Previsionais 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, na sua redação atual, que seja solicitada à Assembleia Municipal da Marinha Grande:
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1. Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos à contratação de serviços
no âmbito das atividades de animação e apoio à família, componente de apoio à família,
acompanhamento monitorização e transporte no âmbito da alimentação escolar e atividades de
dinamização de bibliotecas escolares para o ano letivo de 2017/2018, até ao valor máximo de
336.056,00 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, no ano de 2018, 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;

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, no ano de 2018;

3. Que nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, se fixe
o limite máximo do encargo em cada um dos anos económicos, conforme indicado no quadro seguinte:

A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 1.ª Revisão aos Documentos
Previsionais de 2017, podendo posteriormente ser tomada a deliberação na Sessão da Assembleia
Municipal relativa ao assunto em epígrafe.

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.”

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 6, pelas 21.07h e como não houve lugar a qualquer

intervenção, a Assembleia Municipal, 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, na sua redação atual, APRECIOU E AUTORIZOU a

assunção de compromissos plurianuais relativos à contratação de serviços no âmbito das

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA, COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA,

ACOMPANHAMENTO, MONITORIZAÇÃO E TRANSPORTE NO ÂMBITO DA ALIMENTAÇÃO

ESCOLAR E ATIVIDADES DE DINAMIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES, para o ano letivo

de 2017/2018, até ao valor máximo de 336.056,00 euros, acrescidos de Iva à taxa legal em

vigor, no ano de 2018 e 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, no ano de 2018;

A Assembleia Municipal da Marinha Grande, nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 22.º do

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, FIXOU ainda, o limite máximo do encargo em cada um

dos anos económicos, conforme indicado no quadro seguinte:
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A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada, por esta Assembleia
Municipal, a 1.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2017.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade dos presentes (20)._____________________

PONTO 7 - AUTORIZAÇÃO PARA A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DO REGIME JURÍDICO DE SERVIÇO PÚBLICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, nos termos do disposto no artigo 25.º, n.º1, alínea k), do
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro e de acordo com o artigo 10.º, do Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte
de Passageiros.

“ Presente certidão de teor nº66/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 22 de maio
de 2017:

Presente minuta de contrato interadministrativo de delegação de competências no âmbito do Regime
Jurídico de Serviço Público de Transporte de Passageiros (RJSPTP), elaborada pela Comunidade
Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL).

Os municípios podem delegar nas comunidades intermunicipais competências em matéria de serviços
públicos de transporte de passageiros, de acordo com o artigo 10.º n.º 4, do RJSPTP, aprovado pela
Lei n.º 52/2015, de 9 de junho e com o artigo 128.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL),
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

A delegação em apreço implica a transferência de competências para a CIMRL que incidem sobre o
operador interno rodoviário que atua no âmbito territorial concelhio (TUMG - Transportes Urbanos da
Marinha Grande).

A Câmara Municipal, de acordo com o artigo 128.º, para os efeitos do artigo 25.º, n.º1, alínea k),
ambos do RJAL e de acordo com o artigo 10.º, do Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte
de Passageiros, aprova e delibera submeter a apreciação e deliberação da Assembleia Municipal, a
minuta do contrato interadministrativo de delegação de competências no âmbito do Regime Jurídico
do Serviço Público de Transporte de Passageiros, que se anexa e se dá por integralmente reproduzida
(Anexo 3).

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.”

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 7, pelas 21.10h e colocou-o à discussão. ________

Tomou a palavra , o deputado Curto Ribeiro (PS) que disse que finalmente já podemos pensar

em ter um terminal rodoviário digno na nossa cidade. Trata-se de um equipamento há muito

desejado e de grande necessidade para a população. ______________________________



(Mandato 2013/2017) ATA NÚMERO TRÊS 29.05.2017

Como não houve lugar a mais intervenções, a Assembleia Municipal, em cumprimento do

disposto no artigo 25.º, n.º1, alínea k), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado

em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e de acordo com o artigo 10.º, do Regime

Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros, APRECIOU E AUTORIZOU A

CELEBRAÇÃO DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO de delegação de competências no

âmbito do Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros, cuja minuta se

anexa e se dá por integralmente reproduzida.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade dos presentes (21)._____________________

PONTO 8 - APROVAÇÃO DA 7.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2017 –
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, na sua redação atual.

“ Presente certidão de teor nº61/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 22 de maio
de 2017:

“O Sr. Vereador Vítor Pereira declarou-se impedido de intervir neste ponto, abrigo da alínea a) do n.º
1 do artigo 69.º, e n.º 1, alínea a) do artigo 73.º do Código do Procedimento Administrativo, uma vez
que tem interesse pessoal na deliberação.

O Sr. Presidente declarou o referido impedimento, nos termos do n.º 4 do artigo 70.º do Código do
Procedimento Administrativo.

Presente proposta da 7ª Modificação, 1ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2017, acompanhada
de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações:

1ª Revisão ao Orçamento da Receita para 2017, no valor de 10.465.004,18 euros nos reforços e
347.202,95 euros nas anulações;

1ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2017, no valor de 10.149.144,90 euros nos reforços e
31.343,67 euros nas anulações;

1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2017, no valor de 8.581.735,97 euros nos reforços
e com reforço de dotação em 2018 e 2019 no valor de 819.811,00 euros e 3.460,00 euros,
respetivamente;

1ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais para 2017, no valor de 1.357.868,01 euros nos reforços e
1.145,00 euros nas anulações; com anulação de dotação em 2018 de 819.811,00 euros, e com reforço em
2019, 2020 e seguintes de 46.341,06 euros, 226,00 euros e 19,00 euros, respetivamente;

Considerando que a proposta apresentada cumpre o disposto no n.º 3 do art. 44.º da Lei n.º 73/2013
de 3 de setembro, no que respeita aos limites consagrados para o ano de 2018.

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 7ª Modificação aos Documentos
Previsionais de 2017, 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, na sua redação atual.
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A deliberação foi tomada por maioria, com 3votos a favor, do Sr. Presidente, Sr.ª Vereadora Cidália
Ferreira e Sr. Vereador António Santos, 2 abstenções, do Sr. Vereador Aurélio Ferreira e Sr.ª
Vereadora Alexandra Dengucho, e 1 voto contra do Sr. Vereador Carlos Logrado.

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 8, pelas 21.15h e colocou-o à discussão. ________

Usou da palavra o deputado José Luís (CDU) que disse que a revisão prova que esta Câmara

PS, não tem rumo, nem estratégia para o Concelho. Nem capacidade, nem competência para

gerir um orçamento, que nesta primeira revisão de 2017, vai incorporara na receita cerca de

10 milhões de euros. A revisão, embora com obras de interesse para o desenvolvimento do

concelho, aparece a 4 meses das próximas eleições autárquicas.

Disse ainda que, na opinião da CDU, não se trata de uma revisão estudada e planificada, com

prioridades para o corrente ano., mas sim, uma listagem de obras para enganar os leitores

em período pré-eleitoral.

Obras como o abastecimento de água ( picotes e adutora), obras de saneamento, alargamento

da zona industrial, mercado, piscina municipal, gimnodesportivo da moita, obras de

requalificação das escolas e políticas de apoio ao movimento associativo e popular, etc,

etc...já podiam estar concluídas ao longo destes 2 mandatos do PS. Oito anos de estagnação

que representam um atraso geracional de duas dezenas de anos. Não é possível em 4 meses,

fazer aquilo que não foi realizado em 44 meses. Por isso, reafirmou que esta revisão não traz

nada de novo para a avida dos Marinhenses, Vieirenses e Moitenses, antes constitui um logro.

Terminou referindo que a abstenção da sua bancada, pretende não inviabilizar esta revisão,

para não permitir ao PS vitimizar-se e à pala disso ter desculpas para continuar a não

responder aos anseios da população. Não têm dúvidas que o mandato foi para esquecer e só

é possível, uma nova política ao serviço da população, com a alternativa clara de trabalho

honestidade e competência, que só a CDU protagoniza. ____________________________

Usou da palavra, a deputada Manuela Miranda (MPM) que disse entenderem que esta revisão

não assenta numa clara definição de objetivos, bem como na elaboração de suporte de

documentos estruturantes baseados num diagnóstico profundo, económico, social, cultural,

administrativos do nosso Concelho. Não demonstra, por isso, uma visão estratégica, não

satisfaz as necessidades da população. Ficaram de fora, o mercado, a piscina, as variantes, as

infraestruturas escolares, o saneamento no Pilado e na Garcia, a criação de novos

equipamentos sociais (juventude, toxicodependência, envelhecimento). Disse ainda

reconhecerem que os nossos munícipes precisam de um pouco mais, por isso não serão eles

a objetar a realização de alguns projetos, no âmbito desta revisão orçamental.____________

Usou da palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que disse que relativamente a esta 7.ª

modificação, mais do que o conteúdo da mesma, discordam é da forma como ela foi

elaborada. Apenas o Executivo com pelouros, ou seja, 2 em 7 vereadores, a impuseram a

todos os restantes. Como é que devia ter sido feita? ______________________________
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1.º - O senhor Presidente devia ter informado a oposição sobre os enormes desvios de

execução nos primeiros 4 meses do ano, face ao orçamento aprovado em 29 de dezembro de

2016.

2.º - Quais os desvios verificados face ao previsto das candidaturas ao programa 2020.

3.º - Qual a forma de compensar as enormes verbas utilizadas nas seis modificações já

verificadas.

Apenas os dois elementos do Executivo permanente têm conhecimento destas informações.

Sem elas, nenhum dos outros vereadores tinha condições de poder contribuir com sugestões

para esta modificação. Ao adotar este modelo, o Executivo permanente mais não fez do que

afastar ostensivamente todos os outros vereadores de darem o seu contributo a um

documento tão importante.

Questionou se a revisão ao orçamento era má. Mais do que a resposta a essa pergunta,

ocorreu-lhe uma outra pergunta:

- Podíamos ter feito mais com este dinheiro?
- A resposta é clara – PODÍAMOS.

Disse ainda que de todas as formas, o problema nunca foi os orçamentos ou a revisão dos

mesmos, mas sim a capacidade e a competência para os executar. Neste aspeto, nada

melhorou e os indícios que temos destes 4 meses do ano, levam-nos a acreditar que os

resultados sejam ainda piores e, como tal, os cofres dos bancos continuarão com mais uns

milhões que fomos incapazes de utilizar. Se a Matemática não falha e o padrão se mantiver,

no final de 2017, teremos 12 milhões para incorporar em 2018.________________________

Usou da palavra o secretário da Junta de Freguesia da Moita, Octávio Rosa (PS) que saudou

o facto de esta revisão finalmente contemplar algumas obras na sua freguesia. Sentem-se os

parentes pobres do Concelho e é tempo de isso acabar. Questionou se ainda haverá tempo

para as executar ainda este ano e pediu especial atenção para o saneamento e para a revisão

do PDM. Referiu ainda que é uma ambição de todos os Moitenses, terem um pavilhão

desportivo.______________________________________________________________

Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que concordou que efetivamente é

difícil executar todas as obras até às eleições, mas lembrou que em 2016 foi sucessivamente

protelado o orçamento, que foi apenas aprovado em outubro. Logo, não se pode

sucessivamente boicotar a atividade da Câmara, e querer agora que se façam obras em

apenas 2 meses, isso é obviamente impossível.___________________________________

Tomou a palavra o deputado Frederico Barosa (PS) que disse que importante é que se

comecem as obras que estão previstas, mas alertou a Câmara para a necessidade de fazer

planeamento estratégico, que é um instrumento fundamental para o nosso futuro._________

Na sequência das intervenções, o Sr. Presidente da Câmara esclareceu que a revisão foi
remetida a todos os vereadores para darem as suas sugestões, uma vez que tinha sido
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acordado não seguir a metodologia anterior. Todas as modificações são do conhecimento de
todos os vereadores, dado que essa competência foi retirada ao Presidente da Câmara._____

Usou da palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que disse que um orçamento não se faz com

acrescentos. Um orçamento faz-se com todos. Em democracia devia ser assim. Um orçamento

faz-se com base numa estratégia e num planeamento, aspetos que não estão plasmados nem

no Orçamento aprovado em dezembro de 2016, nem nesta revisão.____________________

Terminadas as intervenções, a Assembleia Municipal, APRECIOU E APROVOU A 7ª

MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2017, 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.º 25.º do RJAL, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de

setembro. ______________________________________________________________

Esta deliberação foi aprovada por maioria dos presentes (21), com onze votos a favor do PS

(9) e do PSD(2), e oito abstenções da CDU (5) e do MPM(3) e dois votos contra do +C._____

A deputada Elvira Ferreira proferiu a seguinte declaração de voto: ____________________

“ Votamos contra, porque com o dinheiro disponível era possível fazer muitos e melhores

investimentos e não obras avulsas como o que está apresentado nesta Revisão.”

PONTO 9 - APROVAÇÃO DA 1.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL
DA MARINHA GRANDE PARA 2017, nos termos do disposto na alínea o), 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 nº62/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 22 de maio
de 2017:

“O Sr. Vereador Vítor Pereira declarou-se impedido de intervir neste ponto, abrigo da alínea a) do n.º
1 do artigo 69.º, e n.º 1, alínea a) do artigo 73.º do Código do Procedimento Administrativo, uma vez
que tem interesse pessoal na deliberação.

O Sr. Presidente declarou o referido impedimento, nos termos do n.º 4 do artigo 70.º do Código do
Procedimento Administrativo.

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 (LTFP), 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;
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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 29 de dezembro de 2016, foram previstos 268 lugares criados,
considerando os trabalhadores no ativo aquando da preparação do documento.

Todavia, o mapa de pessoal deve acompanhar a própria evolução e alteração de recursos humanos,
razão pela qual o legislador permite a sua alteração.

Com o deferimento do pedido de mobilidade do técnico superior Pedro Nuno Jerónimo Gonçalves,
licenciado em organização e gestão de empresas, e a exercer atualmente funções no Instituto
Politécnico de Leiria, houve necessidade de alocar, em sua substituição, a trabalhadora Alexandra
Gonçalves, à área da educação.

Assim, e porque nos termos do artigo 29.º, n.º 2 alínea c) da LTFP, o mapa de pessoal deve
caraterizar a área de formação académica de que o ocupante do posto de trabalho deva ser titular,
importa assegurar a previsão da formação académica em serviço social no posto de trabalho n.º 65.

A par da situação exposta, e tendo presente o pedido de regresso de licença sem vencimento de longa
duração do técnico superior desta Câmara Municipal, Vítor Manuel Fernandes Pereira, cabe proceder à
criação de posto de trabalho para o efeito, em cumprimento do disposto no artigo 281.º, n.º 5 da
LTFP, sendo que o mesmo será integrado na Divisão Financeira e de Tecnologias de Informação –
Área do Património.

A descrição do posto de trabalho a criar é a seguinte:

6 A – Promover a regularização dos imóveis municipais com reconciliação da informação existente na
Autoridade Tributária e na Conservatória do Registo Predial; gerir a carteira de seguros (à exceção da
referente ao pessoal); elaborar mapas e informações.

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 2017, em anexo (Anexo 1).

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.”

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 9, pelas 21.55h e como não houve lugar a
intervenções, o Presidente da Mesa submeteu-o à votação e a Assembleia Municipal,
APRECIOU E APROVOU A 1.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL
DA MARINHA GRANDE PARA 2017 e que se anexa, nos termos do disposto na alínea o) do n.º
1 do art.º 25.º do RJAL, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro.

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade dos presentes (21). ___________________
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Nos termos regimentais e do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a
Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar em minuta, todas as deliberações
tomadas na presente reunião. ________________________________________________

Dando cumprimento à alínea c) do nº1 do artº 30º do RJAL, o Presidente da Mesa deu por
encerrada a reunião, às 23.55h, 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 segundo secretário Carlos Alexandre de Carvalho
Caetano 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

O Segundo Secretário

Carlos Alexandre de Carvalho Caetano

A secretária da Assembleia Municipal

Paula Cristina Ascenso Moreira

O conteúdo da presente sessão não tem registo digital, devido a problemas técnicos


