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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2017 ______________________________

Aos vinte e nove dias do mês de junho no Auditório Municipal, sito na Avenida José
Henriques Vareda, sob a presidência de Telmo Lopes da Silva Ferraz e secretariada por
Susana Paula Ribeiro Domingues, primeira secretária e, Carlos Alexandre de Carvalho Caetano,
segundo secretário, reuniu em sessão ordinária, a Assembleia Municipal da Marinha Grande
com a seguinte ordem de trabalhos:____________________________________

1. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS
RELATIVOS AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016, para cumprimento do disposto na alínea l), do
nº 2 do artigo 25º da Lei 75/2013 de 12 de setembro na sua redação atual;__________________

2. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA 2.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2017 - 9ª
MODIFICAÇÃO, para cumprimento do disposto na alínea a), do nº 1 do artigo 25º da Lei 75/2013
de 12 de setembro na sua redação atual; ___________________________________________

3. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA A
ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DAS ESPECIALIDADES DA INSTALAÇÃO DE UMA CRECHE NO
EDIFÍCIO DA IVIMA, 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; ______________________________________________________________

4. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA A
INSTALAÇÃO DE CRECHE PARA 84 CRIANÇAS NO EDIFÍCIO DA IVIMA – CONCURSO PÚBLICO N.º
17/2017, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de
fevereiro;___________________________________________________________________

5. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA A
REQUALIFICAÇÃO DA EB GUILHERME STEPHENS – CONCURSO PÚBLICO N.º 16/2017, nos termos
do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro; ____________

6. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA
“PRODUTOS TURÍSTICOS DA REGIÃO DE LEIRIA” – PROTOCOLO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE
A CIMRL E OS MUNICÍPIOS PARA CANDIDATURA AO AVISO N.º CENTRO-14-2016-16 – PRODUTOS
TURÍSTICOS INTEGRADOS DE BASE INTERMUNICIPAL, 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
“REGIÃO DE LEIRIA – REDE CULTURAL” – PROTOCOLO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CIMRL
E OS MUNICÍPIOS PARA CANDIDATURA AO AVISO N.º CENTRO-14-2016-03 – DOMÍNIO
SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA NO USO DE RECURSOS, 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
“A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DA 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
"REQUALIFICAÇÃO DA RUA NOVA DO MOINHO DE CIMA E INFRAESTRUTURAS ADJACENTES" -
CONCURSO PÚBLICO N.º 22/2016, 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
“A REABILITAÇÃO DA RUA E TRAVESSA DAS ANDORINHAS" - CONCURSO PÚBLICO N.º 20/2016,
nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro; ___
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11. RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DA RTJ-PLÁSTICOS, S.A., de acordo com
o disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 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;___________________________________________________

12. RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DA ESPAÇOPLÁS - INDÚSTRIA E
COMERCIALIZAÇÃO DE PLÁSTICOS, S.A., de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo
5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 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;__________

13. RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DA ARISTOLUX 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, 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;________________________________________________________

14. RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DA FARMI - REPARAÇÕES 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, 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;__________________________________________

15. RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DA PLÁCIDO ROQUE -IND.DE MOLDES E
MAQ.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, 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;____________________________

16. RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DA VIDRIMOLDE- INDÚSTRIA
INTERNACIONAL DE MOLDES, LDA de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º
do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 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;________________

17. AUTORIZAÇÃO PARA A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO NO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE - MINUTA DE
PROTOCOLO COM ALTERAÇÃO DO ANEXO I, para cumprimento do disposto na alínea o), nº1, do
artigo 25º do RJAL, aprovado pela Lei nº 75/2013 de 12 de setembro; ______________________

18. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
JUVENTUDE DA MARINHA GRANDE, para os efeitos do artigo 25.º, n.º1, alínea g), do Regime
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; _____________

19. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS DE
MÉRITO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE, para os efeitos do artigo 25.º, n.º1, alínea g), do
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; _______

20. APRECIAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREGO E EMPREENDEDORISMO NO CONCELHO DA
MARINHA GRANDE - ALTERAÇÃO, para efeitos do previsto na alínea k), nº 2, do artigo 25º do
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; _______

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

Para além dos membros da Mesa, assinaram “a lista de presenças”, cuja cópia constitui o
anexo número I da presente ata e dela fica a fazer parte integrante, os seguintes deputados:_

Bancada do Partido Socialista (PS): João Paulo Féteira Pedrosa, Aníbal Curto Ribeiro, Tiago
André Rola Sarmento e Castro e Frederico Manuel Gomes Barosa. _____________________
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Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU): Susana Paula Ribeiro Domingues, Filipe
André Cardoso Duarte, Renata Alexandra Gomes Pereira, José Luís Marques de Sousa, Ana
Maria Lopes Fragata, Júlio Paiva Deniz Mouco e André Pereira Ruivaco Fernandes______

Bancada do Movimento pela Marinha (MPM): Ana Cristina Dinis da Silva, Carlos Wilson da
Silva Batista e Ângela Domingues de Sousa. _____________________________________

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 Carla Maria Tavares
Franco._________________________________________________________________

e ainda os seguintes Presidente de Junta de Freguesia: Vieira de Leiria: Joaquim Vidal Tomé
(PS) secretário da Marinha Grande: Fernando Manuel da Conceição Alves (CDU) e o
secretário da Moita: 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, Maria Etelvina Lopes
Rosa Ribeiro (CDU), pela deputada Ana Maria Lopes Fragata, Hélder Jorge de Sousa
Rodrigues (CDU), pelo deputado Júlio Paiva Deniz Mouco, Susana Marina C. dos Santos Costa
(CDU) pelo deputado André Pereira Ruivaco Fernandes, Ana Luísa Cardeira Martins (PS) pelo
deputado Tiago André Rola Sarmento e Castro, e o deputado Jorge Manuel Lucas dos Santos
Pinto (MPM) pela deputada Ângela Domingues de Sousa. Os documentos constituem o anexo
número III da presente ata. __________________________________________________

A deputada Ana Patrícia Quintanilha Nobre (PS) justificou a sua ausência, mas não foi
substituída, tendo esta sessão contado com a presença de 23 deputados.

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

O Presidente da Mesa informou que atempadamente enviou, em nome de toda a assembleia,
uma mensagem de condolências aos Srs. Presidentes das Assembleias Municipais de
Pedrogão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, Concelhos que foram
profundamente afetados pelo flagelo dos incêndios e pela tragédia que inesperadamente
assolou as suas populações.
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O Presidente da Mesa leu a mensagem que aqui se transcreve e de seguida, a assembleia
guardou um minuto de silêncio em homenagem às vítimas.

“ Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal

Em meu nome pessoal e de toda a Assembleia Municipal, apresentamos a V.Exª e por seu intermédio
a toda a população do seu Concelho, as nossas sentidas condolências pelos nefastos acontecimentos e
luto que vos afetaram e continuam a afetar nestes dias de infortúnio.

A nossa solidariedade para convosco é total e por isso, nos disponibilizamos para aquilo que
necessitarem de nós, para além de individualmente, cada um de nós o esteja a fazer ou venha a fazer.

Por vezes, parece que tudo desaba à nossa frente, mas a vossa força, a nossa força, unidos num só
sentido, saberemos erguer-nos das cinzas e voltar a lutar por um futuro melhor.
É isso que vos desejamos. É isso que certamente acontecerá com a solidariedade de um País que é de
todos nós.

Um abraço solidário da Assembleia Municipal da Marinha Grande”

O Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº2/2017 da sessão ordinária de 28.04.2017 e
como não houve correções a fazer, submeteu a mesma à votação, tendo esta sido aprovada
por maioria com dezasseis votos a favor e sete abstenções ._________________________

O Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº3/2017 da sessão extraordinária de
29.05.2017 e como não houve correções a fazer, submeteu a mesma à votação, tendo esta
sido aprovada por maioria com quinze votos a favor e oito abstenções. ________________

ANTES DA ORDEM DO DIA__________________________________________________

O Presidente da Mesa declarou aberto o período antes da ordem do dia pelas 21.00h. _____

Usou da palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que proferiu a seguinte intervenção:______

“ Nesta minha intervenção inicial gostava de realçar 4 pontos:

1. Congratulamo-nos pela aprovação por unanimidade da proposta apresentada pelo +Concelho na
reunião de Câmara realizada esta manhã relativa à extensão do Centro de Saúde de Vieira de Leiria
mais conhecida como Posto Médico da Vieira. Agora, cabe ao Executivo com pelouros implementar as
medidas constantes da proposta, fazendo os respetivos protocolos com o Ministério da Saúde, dando
assim resposta às aspirações dos munícipes.

Sugerimos mesmo que, para dar mais força à autarquia nas negociações com o Ministério da Saúde,
esta Assembleia designe um elemento para acompanhar as referidas negociações, bem como faça um
convite a um elemento da Comissão de utentes residente na Vieira para integrar este grupo.

2. Realçar a importância da iniciativa tomada pelo Vereador Carlos Logrado relativamente à devolução
de subsídios concedidos às Coletividades e Associações. Consideramos que as mesmas não devem ser
penalizadas por atos que as transcendem, nomeadamente:

 Protocolos assinados tarde e a más horas
 Emissão de faturas ou recibos de prémios atribuídos aos atletas
 Obrigatoriedade da contabilidade com Centros de custos quando a própria Câmara

não tem.
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Assim, defendemos que, em termos fiscais, as Coletividades e Associações apenas comuniquem às
finanças os prémios atribuídos e esse documento seja válido para justificar as despesas com o evento,
tal como outro tipo de gastos, desde que devidamente justificados com fatura.

Com esta solução, nenhuma coletividade e Associação terá de devolver dinheiro à Câmara e assim
ficar impedida de concorrer a novos subsídios em anos seguintes. Só falta a senhora Vereadora
responsável por este pelouro divulgar esta proposta junto das Coletividades e Associações. Se assim
não acontecer, tomaremos a iniciativa de o fazer.

3. O +Concelho tem solicitado, durante os últimos 4 anos de governação, a alteração ao Programa de
Apoio ao Investimento Industrial no concelho da Marinha Grande. Em 10 de fevereiro de 2016, o MpM
propôs um Programa de apoio ao Investimento Industrial que não foi aprovado em reunião de
Executivo. Na reunião de 26 de janeiro de 2017, apresentámos uma proposta de Programa de
Incentivos ao Emprego e Empreendedorismo que não foi aprovada. Nesta mesma reunião, a proposta
do MpM reprovada em 2016, foi novamente apresentada, agora subscrita pelos vereadores da CDU e
do PSD, que foi aprovada, tendo, posteriormente, a CCDR considerado que os benefícios tributários
previstos no programa aprovado não respeitavam a legislação em vigor e, como tal, deviam ser
retirados os artigos que previam esses benefícios.

Entretanto, apresentámos um Regulamento de Incentivos ao Emprego e Empreendedorismo, que esteve
em discussão pública, tendo sido já introduzidos os contributos recebidos das associações ligadas ao
tecido empresarial. Brevemente, apresentaremos em reunião de Executivo a proposta de Regulamento
e desde já solicitamos a todos os deputados que queiram enviar contributos para a melhoria do
mesmo que estamos disponíveis para enviar o draft em que estamos a trabalhar a fim de ser
acrescentado com as sugestões que acharem oportunas.

4. O Regulamento de Apoio às Coletividades está desadequado à realidade.

O +Concelho já desafiou a Vereadora Cidália a fazer um novo Regulamento. Apresentámos mesmo
uma proposta para uma reunião convocada pela Sr.ª vereadora onde alguns vereadores primaram pela
sua ausência. É fácil dizer mal do que existe, difícil é apresentar ideias para que se faça.

NÓS FAZEMOS.

A proposta que apresentámos tem simuladores para que o processo de atribuição de subsídios seja
mais rápido e mais objetivo. Foi para a área de informática para ser analisado. O vereador Carlos
Logrado já por duas vezes foi chamado para ajudar a resolver questões de informática. Passados
alguns meses nada aconteceu. Sobre este assunto, a Senhora Vereadora recusou hoje falar na reunião
de Executivo, afirmando que só responde ao que quer e não ao que os vereadores perguntam.

O que dizemos é que, se nada acontecer, ainda neste mandato apresentaremos uma proposta de
Regulamento para deliberação.

Mais uma vez, iremos provar que FAZEMOS.”

Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que apresentou a seguinte Moção sobre
ARS Centro:

“ Na recente distribuição de verbas para investimento na área da saúde pela ARS do Centro (Centro
2020), Coimbra foi contemplada com 11 milhões de euros e Leiria apenas com meio milhão (500 mil
euros), não obstante Coimbra ter 430 mil habitantes e Leiria 470 mil.

Com esta distribuição tão escandalosamente assimétrica são os doentes deste distrito que ficam
prejudicados, já que por exemplo, uma unidade de cuidados paliativos e a remodelação do serviço de
Medicina Física e de reabilitação do Hospital de Leiria não podem agora ser feitos e assim servir a
população que deles carece.
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Esta tendência centralizadora de Coimbra e a consequente marginalização de Leiria tem vindo a
acentuar-se nos últimos tempos, sempre em prejuízo das nossas populações e a benefício de
interesses que não são os delas.

Assim:

A Assembleia Municipal da Marinha Grande reunida no dia 29 de junho de 2017 delibera exortar ao sr.
Ministro da Saúde para que ponha cobro à atitude do Presidente da ARS Centro, bem como de outros
serviços da administração central que, na área da saúde, têm sistematicamente vindo a prejudicar o
distrito de Leiria e a sua população;

Exortar ainda à CIMRL e à Assembleia Distrital da CIMRL para que , no mais breve espaço de tempo,
reclame a reafetação destas verbas que sem critério e com injustiça foram retiradas ao Hospital de
Leiria.

Solicito que seja dado conhecimento do teor da moção ao Presidente da República, Primeiro Ministro,
Ministro da saúde, Presidente da ARS Centro, Presidente da CIMRL e da Assembleia da CIMRL. “

Usou da palavra a deputada Renata Pereira (CDU), que apresentou uma Moção de
solidariedade com as vitimas dos incêndios na Região do Pinhal Interior Norte, defender a
floresta, a agricultura familiar e a produção nacional:

“Os trágicos acontecimentos decorrentes dos incêndios que deflagraram na região do Pinhal Interior
Norte, nomeadamente em Pedrogão Grande e outros concelhos adjacentes do nosso distrito, tiveram
dramáticas consequências humanas, sociais, económicas e ambientais.

Os problemas da floresta portuguesa e as catástrofes como as que agora aconteceram, não resultam
apenas das condições climatéricas extremamente adversas que se verificaram. Decorrem também da
destruição da pequena e média agricultura, do desaparecimento de muitos milhares de explorações
familiares e da desertificação do mundo rural e do interior do país.

Catástrofes como esta são ainda indissociáveis da aplicação da política agrícola comum e das suas
desastrosas reformas, bem como do resultado de políticas agro florestais, orçamentais e de serviços
públicos contrárias aos interesses dos agricultores e do mundo rural.

Estes trágicos acontecimentos obrigam à reflexão e à decisão sobre medidas em três aspetos
essenciais:

1. Os meios que a proteção civil tem ao seu dispor para o combate aos incêndios, tendo em
conta o quadro climatérico que será, previsivelmente, bastante adverso, nomeadamente
quanto a investimentos em meios terrestres e aéreos e outros equipamentos coletivos.

2. As condições de intervenção dos operacionais que estão e continuarão a estar no terreno
durante as fases mais agudas da época de incêndios - nomeadamente quanto á formação
ministrada; aos equipamentos individuais; às condições materiais para o desenvolvimento
das suas tarefas ( designadamente quanto à valorização do pagamento às equipas de
combate aos incêndios florestais); e quanto à disponibilidade de meios humanos nas
corporações de bombeiros tendo em conta os graves problemas sociais que persistem e o
elevado nível de emigração com especial incidência nas regiões rurais.
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3. A reforma florestal do governo PS que não responde aos principais problemas da floresta
portuguesa, ao trabalho de prevenção de incêndios e à defesa da floresta. Significa uma
continuação da política de anteriores governos e contribuirá para agravar esses mesmos
problemas.

Assim, a Assembleia Municipal da Marinha Grande reunida no dia 29 de junho:

1-Expressa a sua profunda consternação pela perda de vidas nesta catástrofe - tão mais dolorosa
quanto em tão elevado número - e expressa os seus pêsames e sentimentos de solidariedade a todos
os familiares e amigos das vítimas;

2 Sublinha, valoriza e expressa o seu reconhecimento pelo abnegado e corajoso trabalho dos
bombeiros e de outros profissionais da proteção civil, realizado em condições atmosféricas
manifestamente difíceis e profundamente adversas à missão de combate a incêndios.

3 -Considera que as autoridades competentes, nomeadamente o governo português, devem decidir
rapidamente de todos os apoios do Estado possíveis para ajudar os que perderam os seus entes
queridos, as suas habitações, explorações agrícolas, florestais ou outros bens materiais.

4 - Considera que para evitar tragédias como a que afetou e afeta os vários concelhios do Distrito de
Leiria se devem considerar um conjunto de medidas que deem resposta às seguintes questões
essenciais:

a) A inversão da tendência da desresponsabilização do estado na gestão da floresta,na prevenção
e combate a incêndios e no ordenamento do território e combate à desertificação.

b) A inversão do esvaziamento humano de estruturas da administração central e a rarefação de
meios financeiros para a floresta e para o apoio à atividade agrícola.

c) O desenvolvimento económico e social das regiões mais afetadas pela desertificação humana,
nomeadamente em virtude da emigração por razões sociais.

d) A adoção de uma política que rejeite a monocultura do eucalipto, planifique o seu cultivo,
obedeça a critérios de dimensão e de localização, reabilite outras manchas florestais e outros
usos do solo, que diversifique e enriqueça a economia e a paisagem e dê especial atenção a
reabilitação das linhas de água.

e) A valorização e a importância do papel dos pequemos produtores e compartes dos baldio,
nomeadamente por via de mais meios e poder de decisão às suas associações.

f) O problema central do baixo preço do material lenhosos

g) O ordenamento da floresta, designadamente através da elaboração do Cadastro florestal com
os meios financeiros adequados.

5 - Decide enviar esta moção às seguintes entidades: Presidente da República, Presidente da
Assembleia da República, Primeiro Ministro, Ministro da agricultura, florestas e desenvolvimento rural,
Ministra da administração interna e grupos parlamentares.”
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Usou da palavra o deputado Tiago Castro (PS) que apresentou o seguinte requerimento:

“ A Bancada do Partido Socialista nesta Assembleia Municipal da Marinha Grande vem requerer que
seja manifestado junto do Ministério do Ambiente, designadamente junto da APA - Agência Portuguesa
do Ambiente - enquanto responsável pelo licenciamento das utilizações do espaço integrado no
domínio público marítimo - a necessidade da urgente remoção do mobiliário urbano que recentemente
veio ocupar os passeios pedonais e a via pública no gaveto da Rua do Mar com a Av. Marginal (local
da antiga Casa do Palaurdo) na Praia de Vieira de Leiria, atendendo ao grave prejuízo que causa à
circulação nessas vias públicas e às acessibilidades dos cidadãos com mobilidade reduzida, o que
deverá assegurara-se com celeridade, se necessário acionando as providências cautelares e demais
procedimentos administrativos ou judiciais adequados à imediata e definitiva devolução á fruição
pública desse espaço.”

Tomou a palavra o Presidente da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, Joaquim Vidal (PS),
que informou que a 14 de junho, quando a junta se apercebeu da montagem da estrutura em
causa, alertou de imediato a APA e a ARH Centro solicitando a retirada imediata da mesma,
mas que ainda está no local.

Usou da palavra a deputada Ana Margarida Lopes (PSD), que esclareceu que os incêndios
que fustigaram o norte do nosso distrito, também se estenderam a Alvaiázere e a Ansião.
Tratou-se uma tragédia nunca vista em Portugal, onde está ainda por explicar a grande
descoordenação de meios, não é a “reforma florestal” que explica a morte de 64 pessoas,
nem a existência de mais ou menos eucaliptos.

Usou da palavra o deputado João Brito Filipe (+C), que disse que se houvesse ordenamento
florestal, não teria havido tamanha tragédia.

Tomou a palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que abordou a questão da segurança
pública da população e dos seus bens, face à recente onda de assaltos e roubos na cidade,
quer a estabelecimentos comerciais, quer a habitações e coletividades, além do roubo de
viaturas. É preciso que a Câmara tome medidas para minimizar este problema e apele ao
governo central no sentido de reforçar os meios humanos e técnicos das forças de segurança
pública, PSP e GNR, principalmente durante a noite.

Usou da palavra a deputada Ana Margarida Lopes (PSD), que informou que também as
escolas têm vindo a ser assaltadas, referiu as escolas das Trutas e Casal de Malta.

Usou da palavra o deputado Frederico Barosa (PS), que elogiou a solidariedade manifestada
pelo o nosso Concelho face à tragédia a norte do nosso distrito. As pessoas precisam de
ajuda e estão em grande sofrimento. Apelou à Câmara e a CIMRL que envidem esforços na
reconstrução da vida daquelas populações. Chamou a atenção que a questão do planeamento
e ordenamento florestal é fundamental, mas antes disso há ainda a questão do cadastro por
fazer, e que é a primeira medida a toma e essencial para se poder atuar.

Tomou a palavra o deputado José Luís Sousa (CDU), que disse que há responsabilidades por
apurar na tragédia, mas fundamental é resolver o problema da floresta e definir políticas de
fundo para a reforma da floresta.
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Quanto à moção sobre a saúde, esta vem confirmar que o governo não tem políticas capazes
de dar resposta à questão da saúde, nem no país, nem no distrito, nem no nosso Concelho.

Usou da palavra o deputado Júlio Mouco (CDU), que disse que estamos a chegar à época
balnear e o areal da Praia da Vieira não está em condições para o Verão. Foram feitos uns
paredões, e bem, mas a melhoria e a regularização do areal da praia está por fazer. Em 1995
falou-se em construir um esporão na praia e até hoje nada foi feito. As entidades locais têm
que reunir esforços e exigir soluções para se ultrapassar este problema.

Foi colocada à votação a Moção sobre “ARS Centro”, tendo a mesma sido aprovada por
unanimidade dos presentes (23).

Foi colocada à votação a Moção sobre “Solidariedade com as vitimas dos incêndios na Região
do Pinhal Interior Norte, defender a floresta, a agricultura familiar e a produção nacional”
tendo a mesma sido aprovada por unanimidade dos presentes (23).

O Presidente da Câmara informou que a CIMRL, tem estado sempre presente na onda de
solidariedade para com as populações do norte do distrito. Inclusive teve que ser feito um
apelo para que se parasse a recolha de bens essenciais, dado que já não há condições físicas
para os armazenar. Disse ainda que foi aberta uma conta bancária para a recolha de fundos
no âmbito da CIMRL e por ela gerida.

Terminadas as intervenções no período antes da ordem do dia e por se tratar de uma sessão
ordinária, e dando cumprimento ao estipulado no nº 1 do artigo 16º e no artigo 18º do
Regimento, o Presidente da Mesa abriu o período de INTERVENÇÃO DO PÚBLICO, pelo que
chamou a intervir o munícipe inscrito: _______________________________________

O Sr. João da Encarnação Cruz que falou sobre questões de Segurança e Proteção civil e
pediu esclarecimentos sobre o funcionamento e ação da nossa proteção civil municipal.

O Presidente da Mesa esclareceu que faz parte da proteção civil municipal e os resultados do
trabalho estão à vista de todos. Há várias ações de prevenção no terreno e os planos de
emergência estão homologados pela autoridade nacional. Os planos são testados com
regularidade e temos as equipas de intervenção e de vigilância à floresta.

ORDEM DO DIA __________________________________________________________

PONTO 1 - APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONSOLIDADAS RELATIVOS AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016, para cumprimento do
disposto na alínea l), do nº 2 do artigo 25º da Lei 75/2013 de 12 de setembro na sua redação atual.

“Presente certidão de teor nº77/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 19 de junho
de 2017:

Presentes os Documentos de Prestação de Contas Consolidadas relativos ao exercício económico de
2016, constituídos por:
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- Balanço Consolidado

- Demonstração de Resultados Consolidada

- Mapa de fluxos de caixa consolidados de operações orçamentais

- Relatório de Gestão que integra o anexo às demonstrações financeiras consolidadas

- Certificação Legal das Contas

conforme o preconizado no n.º 7 do art.º 75.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, na sua redação
atual, os quais se encontram integralmente elaborados, estão presentes nesta reunião camarária e
serão posteriormente arquivados na Área de Contabilidade, estando disponíveis para consulta, quando
para tal for solicitado.

A Câmara Municipal, após apreciação dos documentos indicados e no cumprimento da alínea i), do n.º
1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibera aprovar os
Documentos de Prestação de Contas Consolidadas do exercício económico de 2016 e submetê-los à
apreciação e votação da Assembleia Municipal, para cumprimento do preceituado na alínea l), do n.º 2,
do artigo 25º, do mesmo diploma e no n.º 2 do art.º 76º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.”

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 1, pelas 22.00h e como não houve lugar a qualquer

intervenção, a Assembleia Municipal, nos termos da alínea l) do nº2 do art.º 25.º do Regime

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

abreviadamente designado por RJAL e do preceituado no n.º 2 do art.º 76º da Lei n.º 73/2013

de 3 de setembro, APRECIOU E APROVOU OS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONSOLIDADAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.____________________________________

PONTO 2 - APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA 2.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
DE 2017 - 9ª MODIFICAÇÃO, para cumprimento do disposto na alínea a), do nº 1 do artigo
25º da Lei 75/2013 de 12 de setembro na sua redação atual.

“ Presente certidão de teor nº78/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 19 de junho
de 2017:

Presente proposta da 9ª Modificação, 2ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2017, acompanhada
de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações:

2ª Revisão ao Orçamento da Receita para 2017, no valor de 62.021,98 euros nos reforços;

2ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2017, no valor de 246.102,48 euros nos reforços e
184.080,50 euros nas anulações;

2ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2017, no valor de 242.865,00 euros nos reforços
e 180.843,02 euros nas anulações e com reforço de dotação em 2018 no valor de 330.807,50 euros;
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2ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais para 2017, no valor de 45.145,00 euros nos reforços e
45.145,00 euros nas anulações e com anulação de dotação em 2018 de 330.807,50 euros;

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 9ª Modificação aos Documentos
Previsionais de 2017, constituída pela 2.ª Revisão ao Orçamento da Receita, 2.ª Revisão ao Orçamento
da Despesa, 2ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e 2ª 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.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.”

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 2, pelas 22.03h e colocou-o à discussão.

Usou da palavra o deputado José Luís Sousa (CDU), que questionou quais a obras que vão

ser concluídas este ano e quais as que vão passar para o mandato seguinte, dado que há um

conjunto de obras muito importantes para a população que não foram lançadas em devido

tempo.

O Presidente da Câmara respondeu que se estamos a pedir a plurianualidade para algumas

obras, é porque elas são obras estruturantes e têm prazos de execução alargados, pelo que

previmos que não vão ser concluídas ou pagas no presente ano.

Como não houve lugar a mais intervenções, a Assembleia Municipal, 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,

APRECIOU E APROVOU A 9ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2017,

CONSTITUÍDA PELA 2.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA, 2.ª REVISÃO AO

ORÇAMENTO DA DESPESA, 2ª REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E 2ª

REVISÃO AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.____________________________________

PONTO 3 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS
PLURIANUAIS PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DAS ESPECIALIDADES DA INSTALAÇÃO
DE UMA CRECHE NO EDIFÍCIO DA IVIMA, 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 nº79/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 19 de junho
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 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, na
sua redação atual, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em
atraso, é disposto que a assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma
jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação,
acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias público-privadas, está
sujeita, no que respeita às entidades da administração local, a autorização prévia da Assembleia
Municipal.

Considerando a adjudicação do P.A. n.º 75/2012-AP/DOP – “Elaboração dos projetos das
especialidades da instalação de uma creche no Edifício da Ivima”, através do Despacho n.º 309/2012
de 28/12/2012, em que foram assumidos compromissos no ano de 2013 de 5.904,00 euros, IVA incluído
à taxa legal em vigor.

Considerando a dívida que se estima que transite por faturar e/ou pagar relativa à prestação de
serviço supra referida, será necessário assumir encargos adicionais no valor de 885,60 euros, IVA
incluído à taxa legal em vigor, no ano de 2018.

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de
fevereiro, na sua redação atual, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de
efetuar pagamentos em mais do que um ano económico ou em anos económicos distintos do ano em
que o compromisso é assumido.

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 a despesa a incorrer é suportada por dotação na classificação orgânica/económica
07/07010304 e ação do Plano Plurianual de Investimentos 2011/I/16.

Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2017, não foi
prevista a inscrição de dotação para a assunção desta despesa no ano de 2018.

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.º 12.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.
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Considerando que a verba inscrita nas Grandes Opções do Plano é insuficiente para a despesa que se
perspetiva assumir é proposto o reforço de dotação para o ano de 2018, na ação 2011/I/16 para uma
dotação total corrigida de 886,00 euros na 9.ª Modificação, 2.ª Revisão, aos Documentos Previsionais
de 2017, não sendo possível que o presente procedimento seja enquadrado na autorização genérica
prévia para a assunção de compromissos plurianuais concedida na sessão da Assembleia Municipal de
29/12/2016.

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 autorização
prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos à prestação de serviços do P.A. n.º
75/2012-AP/DOP – “Elaboração dos projetos das especialidades da instalação de uma creche no
Edifício da Ivima”, até ao valor de 885,60 euros (oitocentos e oitenta e cinco euros e sessenta
cêntimos), para o 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.

A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 2.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 3, pelas 22.18h 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DAS ESPECIALIDADES DA INSTALAÇÃO DE UMA

CRECHE NO EDIFÍCIO DA IVIMA, do P.A. n.º 75/2012-AP/DOP – até ao valor de 885,60 euros

(oitocentos e oitenta e cinco euros e sessenta cêntimos), para o ano de 2018.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.____________________________________

PONTO 4 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS
PLURIANUAIS PARA A INSTALAÇÃO DE CRECHE PARA 84 CRIANÇAS NO EDIFÍCIO DA
IVIMA – CONCURSO PÚBLICO N.º 17/2017, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do
artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro.

“ Presente certidão de teor nº80/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 19 de junho
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 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.
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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,
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 da informação n.º AF-01-2017, datada de 31 de maio da Divisão de
Ordenamento do Território, e deliberação camarária de 07 de junho de 2017, foi determinada a
abertura de procedimento de concurso público para “Instalação de creche para 84 crianças no Edifício
da IVIMA”, com um valor global de encargos de cerca de 426.593,38 euros, acrescidos de IVA à taxa
legal em vigor, com um montante em 2017 e 2018 de 213.225,96 euros e 213.367,42 euros,
respetivamente, ambos acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.

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 de contratação pública 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
07/07010304 e ação do Plano Plurianual de Investimentos 2011/I/17 com a designação “Construção de
creche no antigo edifício da IVIMA” e que com a aprovação dos Documentos Previsionais para o ano
de 2017, foi inscrita a dotação de 5,00 euros para o ano de 2017, e não foi considerada qualquer
dotação para o ano de 2018.

Considerando que a verba inscrita nas Grandes Opções do Plano era insuficiente para a despesa que
se perspetiva assumir, foi autorizado o reforço de dotação para o ano de 2017 e 2018, na ação 2011/I/17
para uma dotação total corrigida de 453.012,50 euros na 7.ª Modificação, 1.ª Revisão aos Documentos
Previsionais de 2017, presente na sessão da Assembleia Municipal de 29 de maio de 2017.

Considerando que na presente data se perspetiva que a dotação reforçada em 2018 possa não ser
suficiente, é proposto novo reforço de dotação no ano de 2018 na 2.ª Revisão aos Documentos
Previsionais de 2017, a ser presente na próxima sessão da Assembleia Municipal, até ao montante de
402.002,50 euros.

Considerando que o procedimento de contratação pública para a “Instalação de creche para 84
crianças no Edifício da IVIMA” – Concurso Público n.º 17/2017, 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
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adjudicação e ou da execução 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 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 preço base do 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.

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:

1.Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos à “Instalação de creche
para 84 crianças no Edifício da IVIMA” – Concurso Público n.º 17/2017, até ao valor máximo de
402.005,00 euros, IVA incluído 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 2.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 4, pelas 22.18h 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 INSTALAÇÃO DE CRECHE PARA

84 CRIANÇAS NO EDIFÍCIO DA IVIMA – Concurso Público n.º 17/2017, até ao valor máximo de

402.005,00 euros, IVA incluído à taxa legal em vigor, no ano de 2018;
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- AUTORIZA ainda 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 e FIXA, nos termos do

disposto no n.º 2 do art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, o limite máximo do

encargo em cada um dos anos económicos, conforme indicado no quadro seguinte:

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.____________________________________

PONTO 5 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS
PLURIANUAIS PARA A REQUALIFICAÇÃO DA EB GUILHERME STEPHENS – CONCURSO
PÚBLICO N.º 16/2017, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º
8/2012 de 21 de fevereiro.

“ Presente certidão de teor nº81/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 19 de junho
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 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.º 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 da informação n.º MO/02/17001, datada de 31 de maio da Divisão de
Ordenamento do Território, e deliberação tomada em Reunião de Câmara de 07 de junho de 2017,
pretende-se a abertura de procedimento de concurso público para “Requalificação da EB Guilherme
Stephens”, com um valor global de encargos de cerca de 412.500 euros, 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
07/07010305 e ação do Plano Plurianual de Investimentos 2016/I/32 com a designação “Escola Básica
Guilherme Stephens”.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2017, foi inscrita a
dotação de 39.706,00 euros para o ano de 2017, na ação referida anteriormente, classificação
orgânica/económica 07/07010305, verba insuficiente para a despesa que se perspetiva assumir.

Considerando que o procedimento de contratação pública para a “Requalificação da EB Guilherme
Stephens” – Concurso Público n.º 16/2017, 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 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 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 era insuficiente para a despesa que
se perspetiva assumir foi autorizado o reforço de dotação para o ano de 2017 e 2018, na ação
2016/I/32 para uma dotação total corrigida de 437.256,00 euros na 7.ª Modificação, 1.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2017, presente na sessão da Assembleia Municipal de 29 de maio 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
autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos à “Requalificação da EB
Guilherme Stephens” – Concurso Público n.º 16/2017, até ao valor máximo de 218.628,00 euros, IVA
incluído 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;
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A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 2.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 22.21h e colocou-o à discussão.

Usou da palavra a deputada Ana Margarida Lopes (PSD), que felicitou a Câmara por esta

obra, dado que se trata de uma obra há muito justificada e desejada. Questionou se as obras

vão colocar em causa o funcionamento das aulas e qual a data prevista para a sua conclusão.

O Presidente da Câmara respondeu que este não é o valor global da obra, é apenas a

comparticipação do município. Esta requalificação da escola é apenas parcial, para as áreas

funcionais da escola. O Estado já procedeu à remoção dos telhados em fibrocimento e sua

substituição e a calendarização da obra foi coordenada com o diretor do agrupamento de

escolas e não vai afetar o decurso normal das aulas.

Como não houve lugar a mais intervenções, 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

REQUALIFICAÇÃO DA EB GUILHERME STEPHENS – Concurso Público n.º 16/2017, até ao valor

máximo de 218.628,00 euros, IVA incluído à taxa legal em vigor, no ano de 2018.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.____________________________________

PONTO 6 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS
PLURIANUAIS PARA “PRODUTOS TURÍSTICOS DA REGIÃO DE LEIRIA” – PROTOCOLO DE
PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CIMRL E OS MUNICÍPIOS PARA CANDIDATURA AO AVISO
N.º CENTRO-14-2016-16 – PRODUTOS TURÍSTICOS INTEGRADOS DE BASE INTERMUNICIPAL,
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 nº82/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 19 de junho
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.

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
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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 no passado dia 27 de abril de 2017, foi celebrado um Protocolo de Parceria com a
Comunidade Intermunicipal de Região de Leiria e os vários municípios que a integram, na sequência
do Aviso de Candidatura n.º CENTRO-14-2016-16 – Produtos Turísticos Integrados de Base
Intermunicipal, de forma a ser submetida uma candidatura conjunta.

Considerando que de acordo com a alínea d) da cláusula 4.ª do Protocolo de Parceria é
responsabilidade do parceiro beneficiário “(…) Participar e colaborar com o Parceiro Líder na gestão
da candidatura “Produtos Turísticos da Região de Leiria”, transferindo o montante de forma
proporcional referente à parte não cofinanciada do investimento da responsabilidade da CIMRL
referentes à alínea b) da cláusula 3 deste protocolo; (…)”.

O investimento total a efetuar pela CIMRL, no âmbito da referida candidatura, é de 440.161,39 euros,
correspondendo a um financiamento expectável de 374.137,19 euros.

Assim, e tendo em conta que o capital próprio da CIMRL ascenderá a 66.024,20 euros, o qual será
dividido de forma proporcional pelos 10 municípios beneficiários, cabendo ao Município da Marinha
Grande proceder à transferência da sua quota-parte, ou seja, no montante total previsto de 6.602,42
euros, distribuído da seguinte forma:

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 referido protocolo.

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 06/04050106 e ação do Plano de Atividades Municipal 2017/A/212 com a
designação “Candidatura "Produtos Turísticos da Região de Leiria" - CIMRL”, com dotação inscrita na
1ª revisão aos Documentos Previsionais de 2017, e com proposta de reforço em 2018 e 2019 na 2ª
revisão aos Documentos Previsionais de 2017, conforme quadro infra.

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
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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, em determinados casos, e desde que
exista dotação suficiente nas Grandes Opções do Plano nos anos em que se pretendem assumir os
encargos plurianuais, considerando que a dotação para a assunção da despesa prevista no protocolo
apenas foi considerada e reforçada, respetivamente, na 1ª Revisão aos Documentos Previsionais de
2017 e na Proposta da 2ª Revisão aos mesmos.

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 redação atual, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia
para assunção de compromissos plurianuais relativo ao Protocolo de Parceria com a Comunidade
Intermunicipal de Região de Leiria e os vários municípios que a integram, na sequência do Aviso de
Candidatura n.º CENTRO-14-2016-16 – Produtos Turísticos Integrados de Base Intermunicipal, até ao
limite máximo de 3.377,17 euros (três mil, trezentos e setenta e sete euros e dezassete cêntimos) e
1.404,11 euros (mil, quatrocentos e quatro euros e onze cêntimos), para os ano de 2018 e 2019,
respetivamente, 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 redação atual.

A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 2.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 22.27h 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 RELATIVO AO PROTOCOLO DE PARCERIA

COM A COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DE REGIÃO DE LEIRIA E OS VÁRIOS MUNICÍPIOS QUE

A INTEGRAM, NA SEQUÊNCIA DO AVISO DE CANDIDATURA N.º CENTRO-14-2016-16 –

PRODUTOS TURÍSTICOS INTEGRADOS DE BASE INTERMUNICIPAL, até ao limite máximo de

3.377,17 euros (três mil, trezentos e setenta e sete euros e dezassete cêntimos) e 1.404,11

euros (mil, quatrocentos e quatro euros e onze cêntimos), para os anos de 2018 e 2019,

respetivamente.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.
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PONTO 7 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS
PLURIANUAIS PARA “REGIÃO DE LEIRIA – REDE CULTURAL” – PROTOCOLO DE PARCERIA
CELEBRADO ENTRE A CIMRL E OS MUNICÍPIOS PARA CANDIDATURA AO AVISO N.º CENTRO-
14-2016-03 – DOMÍNIO SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA NO USO DE RECURSOS, 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 nº83/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 19 de junho
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.

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 no passado dia 12 de outubro de 2016, foi celebrado um Protocolo de Parceria com
a Comunidade Intermunicipal de Região de Leiria e os vários municípios que a integram, na sequência
do Aviso de Candidatura n.º CENTRO-14-2016-03 – Domínio Sustentabilidade e Eficiência no uso de
Recursos, de forma a ser submetida uma candidatura conjunta.

Considerando que de acordo com a alínea d) da cláusula 4.ª do Protocolo de Parceria é
responsabilidade do parceiro beneficiário “(…) Participar e colaborar com o Parceiro Líder na gestão
da Região de Leiria – Rede Cultural, transferindo o montante de forma proporcional referente à parte
não cofinanciada do investimento da responsabilidade da CIMRL referentes à alínea b) da cláusula 3
deste protocolo; (…)”.

O investimento total a efetuar pela CIMRL, no âmbito da referida candidatura, é de 149.850 euros,
correspondendo a um financiamento expectável de 127.372,50 euros.

Assim, e tendo em conta que o capital próprio da CIMRL ascende a 22.477,50 euros, o qual será
dividido de forma proporcional por todos os parceiros beneficiários, ou seja, pelos 10 municípios, cabe
ao Município da Marinha Grande proceder à transferência da sua quota-parte, ou seja, no montante
total de 2.247,75 euros, distribuído da seguinte forma:
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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 referido protocolo.

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 na classificação orgânica/económica
06/04050106 e ação do Plano de Atividades Municipal 2017/A/208 com a designação “Candidatura
"Região de Leiria - Rede Cultural - CIMRL”, com dotação inscrita na 1ª revisão aos Documentos
Previsionais de 2017, conforme quadro infra.

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, em determinados casos, e desde que
exista dotação suficiente nas Grandes Opções do Plano nos anos em que se pretendem assumir os
encargos plurianuais, considerando que a dotação para assunção da despesa prevista no protocolo
apenas foi considerada na 1ª 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 redação atual, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia
para assunção de compromissos plurianuais relativo ao Protocolo de Parceria com a Comunidade
Intermunicipal de Região de Leiria e os vários municípios que a integram, na sequência do Aviso de
Candidatura n.º CENTRO-14-2016-03 – Domínio Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, até
ao limite máximo de 749,25 euros (setecentos e quarenta e nove euros e vinte e cinco cêntimos) e
666,00 euros (seiscentos e sessenta e seis euros), para os ano de 2018 e 2019, respetivamente, 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 redação atual.

A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 2.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.”
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O Presidente da Mesa apresentou o ponto 7, pelas 22.29h 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 RELATIVO AO PROTOCOLO DE PARCERIA

COM A COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DE REGIÃO DE LEIRIA E OS VÁRIOS MUNICÍPIOS QUE

A INTEGRAM, na sequência do Aviso de Candidatura n.º CENTRO-14-2016-03 – Domínio

Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, até ao limite máximo de 749,25 euros

(setecentos e quarenta e nove euros e vinte e cinco cêntimos) e 666,00 euros (seiscentos e

sessenta e seis euros), para os anos de 2018 e 2019, respetivamente.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.

PONTO 8 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS
PLURIANUAIS PARA “A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DA 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.

“Presente certidão de teor nº84/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 19 de junho
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 deem lugar a um encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que
não seja o da sua realização, não pode ser efetivada sem prévia autorização da Assembleia Municipal,
salvo quando estas:

a) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados;

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

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

Considerando a adjudicação do P.A n.º 9/2016-AP/DOT - Elaboração de projeto de execução da Rua
Nova do Moinho de Cima e infraestruturas de saneamento dos arruamentos adjacentes, através do
Despacho n.º 80/2016 de 10/03/2016, tendo sido assumidos compromissos no ano de 2016 de
23.370,00 euros, IVA incluído à taxa legal em vigor.

Considerando a dívida que se estima que transite por faturar e/ou pagar relativa à prestação de
serviços supra referida, será necessário assumir encargos adicionais até ao valor 3.505,50 euros, IVA
incluído à taxa legal em vigor, no ano de 2018.
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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, 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.

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 a despesa a incorrer é suportada por dotação na classificação orgânica/económica
07/07030301 e ação do Plano Plurianual de Investimentos 2014/I/154 com a designação “Requalificação
da rua Nova do Moinho de Cima - Albergaria”.

Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2017, não foi
prevista a inscrição de dotação para a assunção desta despesa no ano de 2018.

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 a verba inscrita nas Grandes Opções do Plano é insuficiente para a despesa que se
perspetiva assumir é proposto o reforço de dotação para o ano de 2018, na ação 2014/I/154 para uma
dotação total corrigida de 203.505,50 euros na 9.ª Modificação, 2.ª Revisão, aos Documentos
Previsionais de 2017, não sendo possível que o presente procedimento seja enquadrado na autorização
genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais concedida na sessão da Assembleia
Municipal de 29/12/2016.

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 autorização
prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos à prestação de serviços do P.A n.º
9/2016-AP/DOT - Elaboração de projeto de execução da Rua Nova do Moinho de Cima e
infraestruturas de saneamento dos arruamentos adjacentes até ao valor de 3.505,50 euros (três mil,
quinhentos e cinco euros e cinquenta cêntimos), para o 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.

A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 2.ª Revisão aos Documentos
Previsionais de 2017, podendo posteriormente ser tomada a deliberação na Sessão da Assembleia
Municipal relativa ao assunto em epígrafe.
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Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.”

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 8, pelas 22.32h 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DA RUA NOVA DO MOINHO DE CIMA E

INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO DOS ARRUAMENTOS ADJACENTES, do P.A n.º 9/2016-

AP/DOT , até ao valor de 3.505,50 euros (três mil, quinhentos e cinco euros e cinquenta

cêntimos), para o ano de 2018.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.

Antes da discussão do ponto nove, 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
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 9 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS
PLURIANUAIS PARA "REQUALIFICAÇÃO DA RUA NOVA DO MOINHO DE CIMA E
INFRAESTRUTURAS ADJACENTES" - CONCURSO PÚBLICO N.º 22/2016, 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.

“ Presente certidão de teor nº85/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 19 de junho
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 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.
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Considerando que, mediante prévia realização de procedimento de concurso público para a obra de
"Requalificação da Rua Nova do Moinho de Cima e infraestruturas adjacentes" - Concurso Público n.º
22/2016, foi efetuada a adjudicação em deliberação camarária de 22 de maio de 2017, tendo sido
assumidos compromissos no ano de 2017 de 389.298,00 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em
vigor, o que perfaz o valor de 412.655,88 euros.

Considerando que estão em curso os procedimentos inerentes à celebração do contrato, será
necessário assumir encargos adicionais até ao valor de 280.000 euros, IVA incluído à taxa legal em
vigor, no ano de 2018.

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de
fevereiro, 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 o prazo de execução da empreitada é de 180 dias.

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 a despesa a incorrer é suportada por dotação nas classificações
orgânicas/económicas e ações do Plano Plurianual de Investimentos constantes no quadro seguinte e
que aquando da aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2017, não foi inscrita qualquer
dotação para o ano de 2018.

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 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 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 na 9.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2017, 2.ª Revisão, é proposto o
reforço de dotação para o ano de 2018, nas ações referidas anteriormente.
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A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) do
n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, na sua redação atual, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização
prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos à empreitada de "Requalificação da Rua
Nova do Moinho de Cima e infraestruturas adjacentes" - Concurso Público n.º 22/2016, até ao
montante máximo de 280.000 euros (Duzentos e oitenta mil euros) para o 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, conforme quadro seguinte.

A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 2.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 9, pelas 22.35h 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 EMPREITADA DE

REQUALIFICAÇÃO DA RUA NOVA DO MOINHO DE CIMA E INFRAESTRUTURAS ADJACENTES -

Concurso Público n.º 22/2016, até ao montante máximo de 280.000 euros (Duzentos e oitenta

mil euros) para o ano de 2018, conforme quadro seguinte:

Esta deliberação foi tomada por unanimidade dos presentes. (22)
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PONTO 10 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS
PLURIANUAIS PARA “A REABILITAÇÃO DA RUA E TRAVESSA DAS ANDORINHAS" -
CONCURSO PÚBLICO N.º 20/2016, 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.

“ Presente certidão de teor nº86/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 19 de junho
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 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, mediante prévia realização de procedimento de concurso público para a obra de
"Reabilitação da rua e travessa das Andorinhas" - Concurso Público n.º 20/2016, foi efetuada a
adjudicação em deliberação camarária de 28 de março de 2017, tendo sido assumidos compromissos
no ano de 2017 de 718.305,20 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz o valor de
761.403,51 euros.

Considerando o atraso verificado no início dos trabalhos considerando que o visto prévio do Tribunal
de Contas foi concedido em sessão de 31 de maio de 2017, pelo que será necessário assumir encargos
adicionais até ao valor de 140.000 euros, IVA incluído à taxa legal em vigor, no ano de 2018.

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de
fevereiro, 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 o prazo de execução da empreitada é de 180 dias.

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 a despesa a incorrer é suportada por dotação nas classificações
orgânicas/económicas e ações do Plano Plurianual de Investimentos constantes no quadro seguinte e
que aquando da aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2017, não foi inscrita qualquer
dotação para o ano de 2018.
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Considerando que o Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, que aprova as normas legais
disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos e dos
Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, alterado pelas Leis n.º
64/2012, de 20 de dezembro, 66-B/2012, de 31 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 99/2015 de 2 de
junho, preceitua no seu art.º12.º que:

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

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

Considerando que 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 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 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 na 9.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2017, 2.ª Revisão, é proposto o
reforço de dotação para o ano de 2018, nas ações referidas anteriormente.

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 autorização
prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos à empreitada de "Reabilitação da rua e
travessa das Andorinhas" - Concurso Público n.º 20/2016, até ao valor máximo de 140.000 euros
(cento e quarenta mil euros) para o 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, conforme quadro
seguinte.

A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 2.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 10, pelas 22.38h 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 EMPREITADA DE
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REABILITAÇÃO DA RUA E TRAVESSA DAS ANDORINHAS - Concurso Público n.º 20/2016, até

ao valor máximo de 140.000 euros (cento e quarenta mil euros) para o ano de 2018, conforme

quadro seguinte:

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.

PONTO 11 - RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DA RTJ-PLÁSTICOS, S.A.,
de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de
5 de novembro, 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.

“ Presente certidão de teor nº71/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 19 de junho
de 2017:

Presente requerimento com registo de entrada n.º 842/17, datado de 18/05/2017, apresentado por RTJ-
PLASTICOS, S.A, com o NIPC 502 626 704, com sede em Cumeiras - Embra, 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 da Indústria Metalúrgica, Cumeiras,
Embra, freguesia e concelho da Marinha Grande, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 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.
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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 RTJ-PLASTICOS, S.A, com o NIPC
502 626 704, com sede em Cumeiras - Embra, 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 da Indústria Metalúrgica,
Cumeiras, Embra, freguesia e concelho da Marinha Grande, por parte da Assembleia Municipal, sob
proposta da Câmara Municipal.

Considerando que:

- A sociedade RTJ-PLASTICOS, S.A, com o NIPC 502 626 704, com sede em Cumeiras - Embra,
freguesia e concelho da Marinha Grande, possui um estabelecimento industrial que se dedica à
execução de artigos plásticos e à realização de ensaios de moldes metálicos, cuja unidade industrial
pretende ampliar;

- A ampliação destina-se a adequar as atuais instalações a novos equipamentos, melhorando as
condições de trabalho e de produtividade nas instalações existentes;

- Depois de ampliada a unidade industrial em questão verificar-se-á, para as instalações sitas num
terreno com a área de 4.549,00 m2, uma percentagem de ocupação de 44,5 %, um índice volumétrico
de 3m3/m2, afastamentos às estremas laterais, frontal e posterior de, respetivamente, 0,0m, 12,0 m e
0,0m e um “ratio” de estacionamento de 1 lugar/54,8 m2 de construção;

- Por se localizar num espaço abrangido pela Zona Industrial da Marinha Pequena, para a qual, até à
entrada em vigor do respetivo plano de pormenor, se deve seguir o disposto no n.º 4 do artigo 7º do
regulamento do PDM da Marinha, verifica-se que estes valores violam o disposto nas alíneas c), e d)
do artigo 2º do regulamento deste Plano, que estabelece, respetivamente, afastamentos laterais de
3,0m e posterior de 10,0 m, assim como 1 lugar/50,0 m2 de área de construção;

- A sociedade iniciou a sua atividade nestas instalações em 1991;

- Encontra-se certificada com a NP EN ISO 9001:2015 para a realização de ensaios a moldes para a
indústria de plásticos;

- Detém o certificado PME, emitido pelo IAPMEI a 26/08/2016

- Emprega 47 pessoas nos seus quadros;

- Estabelece parcerias para formação de quadros em contexto de trabalho com entidades formadoras
da região, como o Instituto Politécnico de Leiria (IPL):

- A deslocalização do estabelecimento traria custos incomportáveis que, de acordo com a interessada,
ascenderiam aos 918.350,00 €, superior a 86% da sua produção anual;

- A ampliação em causa destina-se a garantir melhores condições de segurança ambiental;

- 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;
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- Todos esses fatores contribuem para que a ampliação 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 da Indústria Metalúrgica, Cumeiras,
Embra, freguesia e concelho da Marinha Grande, propriedade de RTJ-PLASTICOS, S.A, com o NIPC 502
626 704, com sede em Cumeiras - Embra, freguesia e concelho da Marinha Grande.

A presente deliberação foi tomada por unanimidade.”

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 11, pelas 22.42h e colocou-o à discussão.

Usou da palavra o deputado Frederico Barosa (PS) que alertou a Câmara para esta questão

das infraestruturas que servem estas indústrias que estão a solicitar o interesse municipal e

que estão a alargar as suas instalações, ou seja, a sua área de construção vai aumentar.

Questões como os lugares de estacionamento, o combate aos incêndios, a rede de águas e de

pluviais, etc.. poderão ter que ser ajustadas e reforçadas, e isso deve ser feito

atempadamente. Sugeriu a criação de um gabinete de apoio à indústria para assegurar a

ligação entre a Câmara e os empresários, uma vez que o Estado está a delegar, nos

municípios, competências nesta área do licenciamento industrial.

Como não houve lugar a mais intervenções, 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,

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, APRECIOU E APROVOU a proposta de RECONHECIMENTO

DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA AMPLIAÇÃO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL

RTJ-PLASTICOS, S.A, - correspondente à unidade sita na rua da Indústria Metalúrgica,

Cumeiras, Embra, freguesia e concelho da Marinha Grande, com o NIPC 502 626 704, com

sede na mesma morada.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.

PONTO 12 - RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DA ESPAÇOPLÁS -
INDÚSTRIA E COMERCIALIZAÇÃO DE PLÁSTICOS, S.A., de acordo com o disposto na alínea a)
do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, com as alterações



(Mandato 2013/2017) ATA NÚMERO QUATRO 29.06.2017

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.

“Presente certidão de teor nº72/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 19 de junho
de 2017:

Presente requerimento com registo de entrada n.º 1010/17, datado de 09/06/2017, apresentado por
ESPAÇOPLÁS - INDÚSTRIA E COMERCIALIZAÇÃO DE PLÁSTICOS, S.A., com o NIPC 505 820 811, com
sede na rua de Leiria, n.º 58, Embra, 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 da Alemanha, lote 6C, na 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 ESPAÇOPLÁS - INDÚSTRIA E
COMERCIALIZAÇÃO DE PLÁSTICOS, S.A., com o NIPC 505 820 811, com sede na rua de Leiria, n.º 58,
Embra, 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 da Alemanha, lote 6C, na Zona Industrial da Marinha Grande,
por parte da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal.

Considerando que:

- A sociedade ESPAÇOPLÁS - INDÚSTRIA E COMERCIALIZAÇÃO DE PLÁSTICOS, S.A., com o NIPC 505
820 811, com sede na rua de Leiria, n.º 58, Embra, possui um estabelecimento sito na rua da Alemanha,
lote 6C, na Zona Industrial da Marinha Grande, onde se pretende instalar, para aí proceder à
fabricação de peças em plástico, sendo necessário para garantir a melhoria das condições de
laboração e de segurança proceder à ampliação do edifício e da área de impermeabilização;
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- Depois de ampliada a unidade industrial em questão, verificar-se-á a construção à distância de 5,49
m da estrema lateral norte e uma percentagem de impermeabilização de 81 %;

- 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 d) e g) do artigo 2º do
regulamento deste Plano, que estabelece, respetivamente, o afastamento mínimo aos limites laterais
dos lotes de 7,5 m e uma percentagem de impermeabilização de 65 %;

- A sociedade iniciou a sua atividade nas instalações sitas na rua de Leiria, n.º 58, Embra, freguesia e
concelho da Marinha Grande, tendo adquirido estas instalações em 2016, as quais detêm o alvará de
licença de utilização industrial n.º 314/2001, de 18/12/2001, estando em curso a execução de obras de
ampliação no âmbito do processo de comunicação prévia n.º 521/16, cujas taxas foram liquidadas a
16/01/2017;

- De acordo com o disposto no artigo 2º da Lei n.º 21/2016, de 19 de julho, para além das situações a
que se refere o artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, podem ainda ser
apresentados pedidos de regularização relativos às atividades previstas no n.º 3 do artigo 1.º desse
decreto -lei, 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, de 5 de novembro.

- Desde a sua constituição, a 6/12/2001, a firma tem apresentado uma evolução sustentada,
abrangendo atualmente nos seus quadros 60 colaboradores, entre operários, administrativos e
técnicos, prevendo aumentar este número, nas novas instalações, para 70 colaboradores;

- A empresa faturou em 2015 5.527.089,15 € e 6.465.409,49€ no ano 2016, o que representou um
aumento na sua faturação.

- Em virtude da ausência de soluções físicas que permitissem a sua evolução nas atuais instalações
sitas na Embra, adquiriu, a 24/03/2016, à empresa Vista Alegre Atlantis, SA, o lote n.º 6C da zona
industrial da Marinha Grande, para onde se pretende deslocalizar e começar a laborar;

- A ampliação da construção e da impermeabilização 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 instalação e ampliação, já descritas, do estabelecimento
assumam 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 da Alemanha, lote 6C, na Zona
Industrial da Marinha Grande, propriedade de ESPAÇOPLÁS - INDÚSTRIA E COMERCIALIZAÇÃO DE
PLÁSTICOS, S.A., com o NIPC 505 820 811, com sede na rua de Leiria, n.º 58, Embra.

A presente deliberação foi tomada por unanimidade.”
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O Presidente da Mesa apresentou o ponto 12, pelas 22.49h 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, 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, APRECIOU E

APROVOU a proposta de RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA

AMPLIAÇÃO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL ESPAÇOPLÁS - INDÚSTRIA E

COMERCIALIZAÇÃO DE PLÁSTICOS, S.A., correspondente à unidade sita na rua da Alemanha,

lote 6C, na Zona Industrial da Marinha Grande, com o NIPC 505 820 811, com sede na rua de

Leiria, n.º 58, Embra, Marinha Grande.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.

PONTO 13 - RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DA ARISTOLUX 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, 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.

“Presente certidão de teor nº73/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 19 de junho
de 2017:

Presente requerimento com registo de entrada n.º 945/17, datado de 02/06/2017, apresentado por
ARISTOLUX LDA, com o NIPC 507 683 447, com sede na Rua da Fé, n.º 27, Pedra de Cima, 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 travessa 13 de Março,
Amieirinha, 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.
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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 empresa ARISTOLUX LDA, com o NIPC 507 683
447, com sede na Rua da Fé, n.º 27, Pedra de Cima, 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 travessa 13 de
Março, Amieirinha, Marinha Grande, por parte da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara
Municipal.

Considerando que:

- A sociedade ARISTOLUX LDA, com o NIPC 507 683 447, com sede na Rua da Fé, n.º 27, Pedra de
Cima, freguesia e concelho da Marinha Grande, possui um estabelecimento industrial sito na travessa
13 de Março, Amieirinha, Marinha Grande, que se dedica à transformação e comercialização de vidro
para iluminação e decoração, que pretende ampliar;

- A ampliação destina-se a melhorar as condições de laboração e armazenamento das atuais
instalações;

- Depois de ampliada a unidade industrial em questão verificar-se-á uma área total de implantação de
1.281,40 m2, uma área total de construção de 1.599,00 m2, uma percentagem de ocupação de 40,0%,
uma volumetria de 2,9 m3/m2, a construção à estrema posterior, um afastamento à estrema frontal
inferior a 15,0 m e uma área de parqueamento inexistente no interior do prédio;

- Por se localizar num espaço abrangido pelo por espaço agro-florestal, nos termos do PDM da
Marinha Grande, verifica-se que a pretensão viola a alínea a) do n.º 2 do artigo 11º do seu
regulamento, ao propor a execução de construção a uma distância inferior aos 15,0 m das estremas
frontal e posterior;

- A empresa iniciou a sua atividade nestas instalações em 2006;

- Emprega 5 pessoas nos seus quadros;

- A deslocalização do estabelecimento traria custos incomportáveis que, de acordo com a interessada,
para além de ascenderem aos 618.000,00 €, acarretariam o seu encerramento;

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

- A manutenção desta unidade 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
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Municipal a presente proposta de reconhecimento do interesse público municipal na ampliação do
estabelecimento industrial - correspondente à unidade sita na travessa 13 de Março, Amieirinha,
Marinha Grande, propriedade de ARISTOLUX LDA, com o NIPC 507 683 447, com sede na Rua da Fé,
n.º 27, Pedra de Cima, freguesia e concelho da Marinha Grande.

A presente deliberação foi tomada por unanimidade.”

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 13, pelas 22.51h 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, 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,

APRECIOU E APROVOU a proposta de RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO

MUNICIPAL NA AMPLIAÇÃO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL ARISTOLUX, LDA,

correspondente à unidade sita na travessa 13 de Março, Amieirinha, Marinha Grande, com o

NIPC 507 683 447, com sede na Rua da Fé, n.º 27, Pedra de Cima, freguesia e concelho da

Marinha Grande.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.

PONTO 14 - RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DA FARMI -
REPARAÇÕES 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, 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.

“ Presente certidão de teor nº74/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 19 de junho
de 2017:

Presente requerimento com registo de entrada n.º 842/17, datado de 18/05/2017, apresentado por
FARMI - REPARAÇÕES LDA, com o NIPC 502 311 460, com sede em Pero Neto, 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 da Norça, Pero Neto, freguesia e
concelho da Marinha Grande, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014,
de 5 de novembro, 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
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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 FARMI - REPARAÇÕES LDA, com o
NIPC 502 311 460, com sede em Pero Neto, 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 da Norça, Pero Neto, freguesia e
concelho da Marinha Grande, por parte da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal.

Considerando que:

- A sociedade FARMI - REPARAÇÕES LDA, com o NIPC 502 311 460, com sede em Pero Neto, freguesia
e concelho da Marinha Grande, possui um estabelecimento industrial que se dedica à execução de
moldes metálicos e serviços de metalomecânica, cuja unidade industrial pretende ampliar;

- A ampliação destina-se a adequar as atuais instalações a novos equipamentos, melhorando as
condições de trabalho e de produtividade nas instalações existentes;

- Depois de ampliada a unidade industrial em questão verificar-se-á, para as instalações sitas num
terreno com a área de 5.210,00 m2, uma percentagem de ocupação de 60,95 %, um índice volumétrico
de 4,89m3/m2, afastamentos às estremas laterais, frontal e posterior de, respetivamente, 0,0m, 4,0 m
e 0,0m e um “ratio” de estacionamento de 1 lugar/84,64 m2 de construção;

- Por se localizar num espaço abrangido pela Zona Industrial da Marinha Pequena, para a qual, até à
entrada em vigor do respetivo plano de pormenor, se deve seguir o disposto no n.º 4 do artigo 7º do
regulamento do PDM da Marinha, verifica-se que estes valores violam o disposto nas alíneas a), c), e
d) deste articulado regulamentar, que estabelece, respetivamente, uma percentagem de ocupação de
50%, afastamentos laterais de 3,0m, frontal de 5,0m e posterior de 10,0 m, assim como 1 lugar/50,0
m2 de área de construção;

- A sociedade iniciou a sua atividade nestas instalações em 1998;

- Emprega 43 pessoas nos seus quadros;

- A deslocalização do estabelecimento traria custos incomportáveis que, de acordo com a interessada,
ascenderiam aos 1.779.500,00 €, superior a 50% da sua produção anual;

- A ampliação em causa destina-se a garantir melhores condições de segurança no trabalho e a
garantir o aumento da produtividade;

- 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;
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- Todos esses fatores contribuem para que a ampliação 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 da Norça, Pero Neto, freguesia e
concelho da Marinha Grande, propriedade de FARMI - REPARAÇÕES LDA, com o NIPC 502 311 460,
com sede em Pero Neto, freguesia e concelho da Marinha Grande.

A presente deliberação foi tomada por unanimidade.”

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 14, pelas 22.53h 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, 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, APRECIOU E APROVOU a proposta de RECONHECIMENTO DO INTERESSE

PÚBLICO MUNICIPAL NA AMPLIAÇÃO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL FARMI -

REPARAÇÕES LDA, correspondente à unidade sita na rua da Norça, Pero Neto, freguesia e

concelho da Marinha Grande, com o NIPC 502 311 460, com sede em Pero Neto, freguesia e

concelho da Marinha Grande.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.

PONTO 15 - RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DA PLÁCIDO ROQUE -
IND.DE MOLDES E MAQ.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, 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.

“ Presente certidão de teor nº75/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 19 de junho
de 2017:

Presente requerimento com registo de entrada n.º 833/17, datado de 18/05/2017, apresentado por
PLÁCIDO ROQUE - INDÚSTRIA DE MOLDES E MÁQUINAS, LDA., com o NIPC 501 741 941, com sede na
rua da Norça, Pero Neto, 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 da Norça, Pero Neto, freguesia e concelho da Marinha Grande, ao abrigo
da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 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, 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 Plácido Roque - Indústria de Moldes
e Máquinas, Lda., com o NIPC 501 741 941, com sede na rua da Norça, Pero Neto, 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 da Norça, Pero Neto, freguesia e concelho da Marinha Grande, por parte da Assembleia Municipal,
sob proposta da Câmara Municipal.

Considerando que:

- A sociedade Plácido Roque - Indústria de Moldes e Máquinas, Lda., com o NIPC 501 741 941, com
sede na rua da Norça, Pero Neto, freguesia e concelho da Marinha Grande, possui um estabelecimento
industrial que se dedica à fabricação de moldes metálicos e à fabricação de artigos de plástico, cuja
ampliações ao edifício licenciado pretende legalizar;

- As ampliações efetuadas destinam-se a aumentar a área de armazenagem e albergar novos e
maiores equipamentos produtivos, melhorando as condições de trabalho e de produção nas
instalações existentes;

- Depois de ampliada a unidade industrial em questão verifica-se uma percentagem de ocupação de
44%, um índice volumétrico de 4,21 m3/m2, afastamentos de 0,0m, 8,0m, 5,0m e 0,0m (respetivamente
laterais esquerdo e direito, frontal e posterior) e um lugar de estacionamento/50,25 m2 de área de
construção;

- Por se localizar num espaço situado na zona industrial da Marinha Pequena, a sujeitar a Plano de
Pormenor, sendo que até à entrada em vigor desse Plano se devem seguir as normas constantes no
n.º 4 do artigo 7º do regulamento do PDM, verifica-se que estes valores violam o disposto nas alíneas
c) e d) deste articulado legal, que estabelece, respetivamente, uma percentagem de ocupação de 50%,
um índice volumétrico de 5,00 m3/m2, afastamentos de 3,0m, 5,0m e 10,0m (respetivamente laterais,
frontal e posterior) e um lugar de estacionamento/50,00 m2 de área de construção.
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- A sociedade iniciou a sua atividade nestas instalações em 2010, integrando o grupo Moldetipo II, que
absorve a quase totalidade da sua produção para exportação;

- Emprega mais de 70 pessoas nos seus quadros;

- A deslocalização do estabelecimento traria custos incomportáveis que, de acordo com a interessada,
para além de ascenderem aos 1.900.000,00 €, inviabilizariam a sua própria existência;

- 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 da Norça, Pero Neto, freguesia e
concelho da Marinha Grande, propriedade de PLÁCIDO ROQUE - INDÚSTRIA DE MOLDES E
MÁQUINAS, LDA., com o NIPC 501 741 941, com sede na rua da Norça, Pero Neto, freguesia e concelho
da Marinha Grande.

A presente deliberação foi tomada por unanimidade.”

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 15, pelas 22.53h 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, 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, APRECIOU E APROVOU a proposta de RECONHECIMENTO DO INTERESSE

PÚBLICO MUNICIPAL NA AMPLIAÇÃO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL PLÁCIDO ROQUE -

INDÚSTRIA DE MOLDES E MÁQUINAS, LDA., correspondente à unidade sita na rua da Norça,

Pero Neto, freguesia e concelho da Marinha Grande, com o NIPC 501 741 941, com sede na

rua da Norça, Pero Neto, freguesia e concelho da Marinha Grande.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.

PONTO 16 - RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DA VIDRIMOLDE-
INDÚSTRIA INTERNACIONAL DE MOLDES, LDA de acordo com o disposto na alínea a) do n.º
4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, com as alterações
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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.

“ Presente certidão de teor nº76/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 19 de junho
de 2017:

Presente requerimento com registo de entrada n.º 241/17, datado de 13/02/2017, apresentado por
VIDRIMOLDE-INDUSTRIA INTERNACIONAL DE MOLDES,LDA,, com o NIPC 501625224, com sede na
Zona Industrial LT 23– Casal da Lebre, 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 lote 23, na 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 VIDRIMOLDE-INDUSTRIA
INTERNACIONAL DE MOLDES,LDA,, com o NIPC 501625224, com sede na Zona Industrial LT 23– Casal
da Lebre, freguesia e concelho da Marinha Grande, apresentou um requerimento a fim de obter uma
deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal na ampliação do seu
estabelecimento industrial, sito na rua de Espanha lote 23, na Zona Industrial da Marinha Grande, por
parte da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal.

Considerando que:

- A sociedade VIDRIMOLDE-INDUSTRIA INTERNACIONAL DE MOLDES,LDA,, com o NIPC 501625224,
com sede na Zona Industrial LT 23 – Casal da Lebre, freguesia e concelho da Marinha Grande, possui
um estabelecimento industrial que se dedica execução de moldes metálicos, cuja unidade industrial
pretende ampliar;

- A ampliação destina-se a adequar as atuais instalações a novos critérios regulamentares e legais
relativos a segurança ambiental, melhorando as condições de trabalho nas instalações existentes;
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- Depois de ampliada a unidade industrial em questão verificar-se-á um índice de ocupação de 0,59,
uma volumetria de 4,42 m3/m2, a construção às estremas laterais e posterior, uma percentagem de
impermeabilização de 80 %, uma área de parqueamento correspondente a 8% da área de construção e
a anulação das faixas de proteção ajardinadas entre as edificações e ao longo das estremas do lote;

- 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), d), e), g), h) e j) do artigo 2º
do regulamento deste Plano, que estabelece, respetivamente, um índice de ocupação de 0,5, o
afastamento mínimo aos limites laterais dos lotes de 7,5 m, um afastamento posterior de 7,50 m, uma
percentagem de impermeabilização de 65 %, uma área de parqueamento correspondente a 10% da
área de construção e o tratamento dos espaços livres entre edifícios e ao longo das estremas como
espaços verdes plantados;

- A sociedade iniciou a sua atividade nestas instalações em 1993;

- Encontra-se certificada com a NP EN ISO 9001:2008 para a conceção e fabrico de moldes e
acessórios para a indústria vidreira;

- Detém o certificado PME, emitido pelo IAPMEI a 26/08/2016

- Emprega 47 pessoas nos seus quadros;

- Estabelece parcerias para formação de quadros em contexto de trabalho com entidades formadoras
da região, como o Instituto Politécnico de Leiria (IPL):

- A deslocalização do estabelecimento traria custos incomportáveis que, de acordo com a interessada,
ascenderiam aos 1.900.000,00 €;

- A ampliação em causa destina-se a garantir melhores condições de segurança ambiental;

- 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 lote 23, na Zona
Industrial da Marinha Grande, propriedade de VIDRIMOLDE-INDÚSTRIA INTERNACIONAL DE
MOLDES,LDA,, com o NIPC 501625224, com sede na Zona Industrial LT 23 – Casal da Lebre, freguesia
e concelho da Marinha Grande.

A presente deliberação foi tomada por unanimidade.”

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 16, pelas 23.00h e colocou-o à discussão.
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Usou da palavra o deputado Pedro Silva (PSD) que se mostrou preocupado dado que temos

aqui 2 empresas que passam a ter uma taxa de de impermeabilização superior a 80%. Com a

ampliação destas indústrias, será que o nosso sistema de pluviais aguenta ou vamos começar

a ter problemas graves assim que chegar o inverno? Disse que esta lei é um expediente legal

que está a ser (e bem) aproveitado pelas empresas, não só para se legalizarem, mas também

para alargarem o seu índice de construção. Sugeriu que a Câmara faça uma reflexão

relativamente ao estabelecido no atual PDM, que leva a constantes e diversas violações do

mesmo por parte das empresas. É importante ver estas questões de “ violação” no âmbito da

atual revisão do PDM.

Usou da palavra o deputado Frederico Barosa (PS) que disse haver uma enorme escassez de

espaço industrial e é preciso rever esta questão rapidamente em sede de revisão de PDM

para evitar também a especulação imobiliária para fins industriais.

Como não houve lugar a mais intervenções, 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,

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, APRECIOU E APROVOU a proposta de RECONHECIMENTO

DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA AMPLIAÇÃO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL

VIDRIMOLDE - INDÚSTRIA INTERNACIONAL DE MOLDES, LDA., correspondente à unidade sita

na rua de Espanha lote 23, na Zona Industrial da Marinha Grande, com o NIPC 501625224,

com sede na Zona Industrial LT 23 – Casal da Lebre, freguesia e concelho da Marinha

Grande.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.

PONTO 17 - AUTORIZAÇÃO PARA A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO NO MUNICÍPIO DA MARINHA
GRANDE - MINUTA DE PROTOCOLO COM ALTERAÇÃO DO ANEXO I, para cumprimento do
disposto na alínea o), nº1, do artigo 25º do RJAL, aprovado pela Lei nº 75/2013 de 12 de
setembro.

“ Presente certidão de teor nº87/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 19 de junho
de 2017:

Presente informação, com referência SS.11.2017, na qual se propõe a alteração do anexo I, do contrato
de concessão de distribuição de energia elétrica em baixa tensão no Município da Marinha Grande,
celebrado em 17 de outubro de 2001.

Considerando que a introdução de luminárias de tecnologia LED na construção de redes de iluminação
pública novas ou na substituição de luminárias existentes obsoletas são vantajosas para o Município
dada a redução de consumos energéticos e por conseguinte de custos que lhe está associada, sem
colocar em causa os níveis de iluminação adequados.
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Presente minuta de protocolo a celebrar com a EDP Distribuição – Energia, SA, que se consubstancia
na alteração ao Anexo I, do contrato de concessão.

Assim, concordando com a informação, com referência SS.11.2017, de acordo com o artigo 33.º, n.º1,
alínea ccc) e para os efeitos do artigo 25.º, n.º1, alínea p), 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 Protocolo que altera o anexo I, do
contrato de concessão de distribuição de energia elétrica em baixa tensão no Município da Marinha
Grande, celebrado em 17 de outubro de 2001.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.”

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 17, pelas 23.02h e como não houve lugar a

qualquer intervenção, a Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea p) do n.º 1

do art. 25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013 de 12 de

setembro, AUTORIZOU A ALTERAÇÃO À MINUTA DO PROTOCOLO - ANEXO I, DO CONTRATO

DE CONCESSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO NO MUNICÍPIO

DA MARINHA GRANDE, CELEBRADO EM 17 DE OUTUBRO DE 2001 e que se anexa.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.

PONTO 18 - APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE JUVENTUDE DA MARINHA GRANDE, para os efeitos do artigo 25.º, n.º1, alínea
g), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro.

“ Presente certidão de teor nº68/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 7 de junho
de 2017:

Por deliberação camarária, de 9 de fevereiro de 2017, foi submetido a consulta pública o projeto
Regulamento do Conselho Municipal de Juventude da Marinha Grande.

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 Conselho Municipal de Juventude da Marinha Grande.

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 Conselho Municipal de Juventude da Marinha Grande, que se anexa
(Anexo 4) e se dá por integralmente reproduzida.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.”
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O Presidente da Mesa apresentou o ponto 18, pelas 23.06h e como não houve lugar a

qualquer intervenção, a Assembleia Municipal, nos termos disposto no artigo 25.º, n.º1, alínea

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

setembro, APROVOU O PROJETO DE REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE

JUVENTUDE DA MARINHA GRANDE que se anexa.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.

PONTO 19 - APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO
DE MEDALHAS DE MÉRITO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE, para os efeitos do artigo 25.º,
n.º1, alínea g), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro.

“ Presente certidão de teor nº69/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 7 de junho
de 2017:

Por deliberação camarária, de 12 de janeiro de 2017, foi determinado o início do procedimento de
elaboração do Regulamento de Atribuição de Medalhas de Mérito Municipal da Marinha Grande.

No prazo estipulado não foram constituídos interessados e não foram apresentados contributos para o
referido regulamento, pelo que não há lugar a audiência dos interessados.

A natureza da matéria em apreço dispensa a realização de consulta pública, na medida em que não
afeta direitos de terceiros, nem cria direitos ou obrigações dirigidos a terceiros.

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 de Atribuição de Medalhas de Mérito Municipal da Marinha Grande, que se
anexa (Anexo 5) e se dá por integralmente reproduzida.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.”

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 19, pelas 23.08h e como não houve lugar a

qualquer intervenção, a Assembleia Municipal, nos termos disposto no artigo 25.º, n.º1, alínea

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

setembro, APROVA O PROJETO DE REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS DE

MÉRITO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE e que se anexa.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.

PONTO 20 - APRECIAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE - ALTERAÇÃO, para efeitos do previsto na alínea k),
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nº 2, do artigo 25º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro.

“ Presente certidão de teor nº 70/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 7 de junho
de 2017:

Presente Parecer jurídico, emitido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Centro, que se anexa (Anexo 6) e se dá por integralmente reproduzido, no qual se conclui, entre o
mais, o seguinte:

- «(…) esta (nova) isenção/redução para além de se aplicar a operações urbanísticas relativas a
indústrias e armazéns que venham a ser reconhecidos como de especial interesse social e económico
ou a unidades hoteleiras ou outras de interesse turístico assim reconhecidas, como até então, passa
também a aplicar-se a qualquer instalação, remodelação, ou ampliação de unidades económicas que se
revistam de especial interesse social e económico sendo que este é mensurado diretamente através da
criação de postos de trabalho e indiretamente em função do valor global do investimento.»

- «Os novos benefícios tributários previstos no novo programa, por modificarem objetivamente os
pressupostos de concessão de reduções/isenções tributárias previstas nas alíneas f) e g) do artigo
119.º do Regulamento Municipal, carecem de ser aprovados por regulamento formal, à luz e nos
termos do procedimento devido, sob pena de invalidade.»

- «As isenções tributárias que venham a ser concedidas ao abrigo do dito programa são-o ao abrigo
de uma previsão normativa ineficaz, pois que para além de nela não ter sido respeitado o devido
procedimento quanto à sua aprovação, a sua previsão viola ainda o “princípio da legalidade” quanto a
isenções, previsto no artigo 8.º, n.º 2, al. d), do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais.»

- «A atribuição de benefícios nos termos e condições anteriormente referidos é indevida, por ilegal, o
que determina a sua nulidade e, consequencialmente, pode conduzir não só ao pagamento das taxas
indevidamente isentas, como também à efetivação das eventuais responsabilidades, designadamente
financeiras, que no caso couberem, por parte de quem venha a autorizar tais isenções.»

Perante as conclusões antecedentes é necessário alterar o Programa de Apoio ao Emprego e
Empreendedorismo no concelho da Marinha Grande, coadunando-o com as leis e o regulamento em
vigor.

Deve, de igual modo, eliminar-se a exigência da “sede fiscal no concelho da Marinha Grande”, que não
tem suporte legal ou regulamentar e desrespeita as regras da concorrência.

Assim, a Câmara Municipal delibera:

- alterar o Programa de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo no concelho da Marinha Grande,
determinando que se aplica exclusivamente às operações urbanísticas abrangidas pelas alíneas f) e g),
do n.º 3, do artigo 119.º, do Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação e eliminando a
exigência de “sede fiscal no concelho da Marinha Grande”;

- aprovar a nova redação do Programa de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo no concelho da
Marinha Grande; e

- submeter a nova redação do Programa de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo no concelho da
Marinha Grande a apreciação e deliberação da Assembleia Municipal.
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A presente deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor, 2 votos contra dos Srs.
Vereadores Aurélio Ferreira e Carlos Logrado, e 1 abstenção do Sr. Vereador António Santos.

Todos proferiram declarações de voto exceto o Sr. Vereador António Santos.”

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 20, pelas 23.11h e colocou-o à discussão.________

Usou da palavra, o deputado José Luís (CDU) que referiu que o Programa vai ter grande
impacto nas receitas do município, e que era importante clarificar estes critérios e quantificar
os valores que estão aqui em causa, face às isenções propostas. Deve ser também revista a
tabela de taxas e licenças fora do âmbito deste tipo de licenciamento, para não haver
diferenciação entre munícipes.________________________________________________

Usou da palavra, o deputado Pedro Silva (PSD) que disse que a questão do custo de adesão
a este Programa é pertinente. Compreende que seja possível para empresas novas, o critério
da criação de postos de trabalho, mas para as que já existem, não lhe parece assim tão justo.

Tomou a palavra, a deputada Ângela Sousa (MPM) questionou se antes de se criar este
Programa não se deveria ter pensado e resolvido a questão das zonas e espaços industriais
para a empresas se puderem instalar, dado que não há terrenos e os poucos que existem têm
valores exorbitantes._______________________________________________________

Esclareceu, o Presidente da Câmara que o RMEU pode isentar e este Programa vem balizar
essa situação e negociar as contrapartidas. A criação de empresas proporciona riqueza e
desenvolvimento económico e temos que criar incentivos para atrair cada vez mais empresas
e crescer em termos industriais. Porque são as empresas que criam riqueza. A criação de
mais postos de trabalho (aumento) tem o mesmo valor, seja numa empresa a criar ou numa já
existente e esse aumento tem que vigorar durante o período do Programa. Estamos a
trabalhar na revisão ao PDM de forma a proceder aos alargamentos das zonas industriais e
definir outras situações também necessárias. ____________________________________

Tomou a palavra, a deputada Elvira Ferreira (+C) que disse que este Programa é mais restrito

do que o RMEU. Não resolve os problemas como se viu com a Saica, empresa que teve de

recorrer ao RMEU para usufruir da isenção de taxas. Tendo em conta a resposta da CCDR que

diz que “os novos benefícios tributários previstos no programa aprovado, por modificarem

objetivamente os pressupostos de concessão de reduções/isenções tributárias previstas nas

alíneas f) e g) do artigo 119 do Regulamento Municipal, carecem de ser aprovados por

Regulamento Formal”. Assim, o Regulamento que iremos apresentar para deliberação em

reunião de Executivo vem colmatar as falhas apontadas pela CCDR. ___________________

O Presdiente da Mesa, referiu também que este Programa surge da necessidade de se ajustar

à realidade, o que estava previsto no RMEU em termos de taxas e de licenças para o

alargamento e a criação de indústrias e consequente criação de emprego. Não se pode

desperdiçar o crescimento económico do Concelho, os valores em causa no RMEU, eram tão

elevados que punham em causa esse desenvolvimento industrial. _____________________
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Usou da palavra, o deputado Curto Ribeiro (PS) que disse que se trata de uma alteração ao

programa que tinha algumas ilegalidades segundo o parecer da CCDR e vai colmatar um

vazio de forma a permitir a continuação do acesso das empresas ao Programa. Temos pouca

capacidade de oferta para a fixação e instalações de empresas, face aos Concelhos

circundantes e que concorrem connosco, pois temos 2/3 da nossa área vinculada ao

ministério da agricultura, por isso estes incentivos são muito importantes. ______________

Tomou a palavra, o deputado Frederico Barosa (PS) que disse que o RMEU prevê isenções

também, fora do âmbito das empresas. Acha muito importante discutir outros critérios para

este Programa, além deste da criação dos postos de trabalho, como por exemplo a

consolidação das empresas na Marinha Grande, pois todos sabem dos “ perigos” das

multinacionais, hoje estão aqui, amanhã estão noutro local qualquer. __________________

Usou da palavra, o deputado José Luís (CDU) que esclareceu que não são contra a iniciativa

privada, nem contra a expansão industrial, nem contra a criação de empresas. Temos que

criar condições para os alargamentos das zonas industriais e novas zonas, isso é crucial e a

revisão do PDM deve ir ao encontro desta questão. _______________________________

Como não houve lugar a mais intervenções, a Assembleia Municipal, da Marinha Grande, nos

termos do previsto na alínea k) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro,

TOMOU CONHECIMENTO da nova redação do Programa de Apoio ao Emprego e

Empreendedorismo no concelho da Marinha Grande que se anexa.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.

PONTO 21 - APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA, nos termos
do disposto no artigo 25º do nº 2 alínea c) do RJAL.

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 21, pelas 23.50h e colocou-o à discussão. ______

Usou da palavra, o secretário da Junta de Freguesia da Marinha Grande, Fernando Alves
(CDU) que solicitou a ajuda da Câmara no sentido de regularizar o pavimento da estrada que
serve o Parque de Merendas da Portela que está em péssimo estado devido às raízes dos
pinheiros._______________________________________________________________

Usou da palavra, o deputado Filipe Andrade (CDU) que disse que em ano de eleições é
normal fazermos alguns balanços. Mas este ano, só agora é que estamos a lançar as obras de
fundo, não houve tempo até agora para se fazerem? A verdade é que não houve, nem
capacidade, nem competência para se lançarem mais cedo. E não são as obras mais
necessárias, mas sim, aquelas que estão em condições para se abrirem os concursos. O
mercado municipal e a piscina continuam por fazer. _______________________________

Questionou ainda sobre os assuntos:

- Quanto custaram as Festas da Cidade?
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- A iniciativa Street Art o que se passou?

- Onde estão os concursos públicos para adjudicar as obras do reservatório do alto dos
picotes?

- Onde está a revisão às taxas e licenças da Marinha Grande?

- Onde está o alargamento da zona industrial da Marinha Grande?

O que importa dizer é que este executivo PS é incapaz e incompetente de garantir à Marinha
Grande o desenvolvimento que merece. ________________________________________

Tomou a palavra, a deputada Elvira Ferreira (+C) que disse na parte relativa à Intervenção

Social é referido – o levantamento de rendas em atraso e respetiva notificação aos

arrendatários. Sobre este assunto, apresentaram um Requerimento solicitando o levantamento

com todo o detalhe dos seguintes valores:

1.Valor da dívida, por ano, desde o ano mais recuado que houver registo até ao presente;

2.Valor da dívida por ano negociada;

3.Valor da dívida por ano prescrita;

4.Valor da dívida por ano acumulada.

Na parte relativa aos apoios financeiros na área do desporto, agradeceu à Junta de freguesia

da Marinha Grande que em vez de, como fez a Câmara, obstaculizar um subsídio pontual ao

Clube Desportivo da Garcia para que atletas de 7/8 anos participassem num torneio

internacional de futebol na Mealhada, onde estavam mais de 1700 atletas, se prontificou, num

curto espaço de tempo, a dar o seu apoio para que esta participação fosse possível. Espera

que o Senhor secretário da Junta aqui presente faça chegar à Senhora Presidente este nosso

agradecimento.___________________________________________________________

Usou da palavra, o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que disse que as questões aqui
colocadas já ficaram explicitadas na última sessão, quando o PS foi acusado pelo PCP, aqui
na Assembleia, de não fazer obras. Lembrou que nos primeiros 2 anos de executivo, o PCP
também fazia parte do executivo. Registaram-se sucessivos atrasos na integração do saldo de
gerência e assim que o plano de atividades foi aprovado, a Câmara lançou as obras
estruturantes que estamos aqui agora a aprovar. _________________________________

Usou da palavra, o deputado José Luís (CDU) que disse que o PS está preocupado com as
eleições que vão perder, porque a CDU é a alternativa à má governação do PS nestes últimos
8 anos. O PS não fez obras nos primeiros anos, tinha dinheiro e não as fez. Foram 8 anos de
marasmo. _______________________________________________________________
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Usou da palavra, o deputado Curto Ribeiro (PS) que disse que eram 23, as obras que estavam
listadas e já poderiam estar feitas, mas fomos condicionados pela CDU com os atrasos na
aprovação do orçamento e integração do saldo de gerência em 2016.___________________

Usou da palavra, o deputado Filipe Andrade (CDU) que esclareceu que a CDU nunca esteve
em coligação com o PS, o que foi assinado, foi um compromisso com o povo da Marinha
Grande para a gestão da Autarquia com os pelouros atribuídos a cada um dos partidos.
Quanto aos meios de proteção civil, perguntou se é verdade que há 2 máquinas
inoperacionais.___________________________________________________________

Usou da palavra, o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que frisou que 95% do plano que foi
aprovado em 30 de novembro, foi exatamente aquilo que foi proposto inicialmente. _______

O Presidente da Câmara, Paulo Vicente, respondeu o seguinte:
- vamos procurar resolver a questão das raízes na estrada junto ao parque de merendas na
Portela;
- a revisão ao orçamento e a incorporação do saldo de gerência foi tardia e foi isso que
atrasou o lançamento dos concursos para as obras, que de imediato foram colocados na
plataforma pública;
- recuperámos o património Stephens: a casa da cultura e a resinagem;
- construímos o parque de estacionamento gratuito na JF Custódio;
- adquirimos o terreno para o alargamento da zona industrial;
- fizemos a rua das laranjeira, a rua da panificadora com todas as infraestruturas;
- fizemos a estrada Praia - Vieira e dos Guilhermes
- recuperação das escolas
- fizemos saneamento nas Trutas, Pero Neto, Boco, Passagem, Praia da Vieira

Disse ainda que a Câmara não está parada e se as obras não avançaram o ano passado, foi
porque a oposição não aprovou o orçamento. ____________________________________

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 00.20h, 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
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Telmo Lopes da Silva Ferraz

A Primeira Secretária

Susana Paula Ribeiro Domingues

O Segundo Secretário

Carlos Alexandre de Carvalho Caetano

A secretária da Assembleia Municipal

Paula Cristina Ascenso Moreira

O conteúdo da presente sessão tem registo digital.


