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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2012____________________________ 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro, no Auditório Municipal, sito na Avenida José 

Henriques Vareda, sob a presidência de Telmo Lopes da Silva Ferraz, secretariado por Ana 

Patrícia Quintanilha Nobre, primeira secretária e por Ricardo Alexandre Pereira de Sousa 

Lopes, segundo secretário, reuniu em sessão ordinária, a Assembleia Municipal da Marinha 

Grande com a seguinte ordem de trabalhos: _____________________________________ 

1. 11ª MODIFICAÇÃO - 3.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2012 nos termos 

do disposto na alínea b) do nº 2 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na sua 

redação atual. ______________________________________________________________ 

2. ATRIBUIÇÃO DE DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO AOS TITULARES DE CARGOS DE 

DIREÇÃO INTERMÉDIA, nos termos do nº2 do artigo 24.º da lei n.º 49/2012, de 29 de Agosto 

conjugado com a alínea r) do nº 1 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na sua 

redação atual. ______________________________________________________________ 

3. NOMEAÇÃO DE AUDITOR EXTERNO - PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 37/2012 � AP/DGF � 

AUDITORIA EXTERNA ÀS CONTAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE PARA OS ANOS 

DE 2012 E 2013 � nos termos do disposto no n.º2 do art.º 48.º da Lei n.º2/2007 de 15 de 

janeiro, conjugado com a alínea r) do nº 1 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na 

sua redação atual. ___________________________________________________________ 

4. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR CARTÃO MAGNÉTICO, DE COMBUSTÍVEIS 

RODOVIÁRIOS PARA A FROTA AUTOMÓVEL DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE, nos termos do 

disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, conjugado com a 

alínea r) do nº 1 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na sua redação atual. ______ 

5. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS PARA O MUNICÍPIO DA 

MARINHA GRANDE PARA O ANO DE 2013, 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, conjugado com a alínea r) do nº 1 do artigo 53º da Lei nº 

169/99 de 18 de setembro, na sua redação atual. _____________________________________ 

6. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DOS ESTALEIROS MUNICIPAIS DA 

MARINHA GRANDE, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 

21 de fevereiro, conjugado com a alínea r) do nº 1 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 de 

setembro, na sua redação atual.__________________________________________________ 

7. APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA, nos termos do disposto 

na alínea e) do nº 1 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na sua redação atual. ____ 

 

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): Isabel Maria Sobreiro Simões Ferreira, Aníbal Manuel 

Curto Ribeiro, Frederico Manuel Gomes Barosa, Nuno Miguel Duarte Gomes e Carla Alexandra 

da Costa Santana. ________________________________________________________ 
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Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU): Luis Guerra Marques, Saul Feteira Fragata, 

Filipe André Cardoso Andrade, José Manuel Silva, Fernando Manuel da Conceição Alves e 

Artur Manuel de Freitas Marques. _____________________________________________ 

Bancada do Partido Social Democrata (PSD): Pedro Jorge Pedrosa da Silva André, Joaquim 

Henriques Martins, Daniela Carla Teixeira Serrano e Pedro António Correia da Fonseca. ____ 

Bancada do Bloco de Esquerda (BE): Cristiana Martins de Sousa ______________________ 

Bancada do Movimento Cívico Independente (MCI): Cristiano João Rodrigues Chanoca _____ 

e ainda os seguintes Presidentes de Junta de Freguesia: Marinha Grande: Francisco Manuel de 

Carvalho Duarte (CDU), Moita: Álvaro Vicente Martins (PS) e Vieira de Leiria: Joaquim Vidal 

Tomé (PS). ______________________________________________________________ 

Estiveram ainda presentes, o Vice-Presidente da Câmara Municipal, Paulo Vicente e os 

seguintes vereadores: Cidália Ferreira, António Santos, Alberto Cascalho e Vítor Pereira, cuja 

cópia da �lista de presenças� se anexa à presente ata constituindo o anexo número II. _____ 

De acordo com o disposto no artigo 52º do regimento em vigor, foram justificadas as 

ausências e admitidas as substituições dos seguintes deputados: João Paulo Pedrosa (PS) 

pelo deputado Nuno Gomes (PS), José Rodrigues (BE) pela deputada Cristiana Sousa (BE), 

Augusto Lopes (PS) pela deputada Carla Santana (PS) e Maria de Fátima Pedrosa (PSD) pelo 

deputado Pedro Fonseca (PSD). Os documentos constituem o anexo número III da presente 

ata. ___________________________________________________________________ 

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

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

minutos, o Presidente da Mesa, Telmo Ferraz, declarou aberta a sessão, e informou os 

deputados da correspondência recebida, e que caso desejassem a mesma estava disponível 

para consulta. ___________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa pôs em apreciação as atas nº 4 de 07.05.2012 e nº 5 de 29.06.2012 que 

foram previamente enviadas por correio eletrónico (email) para todos os deputados. _______ 

Não havendo correções a fazer, o Presidente da Mesa submeteu individualmente as atas à 

votação. ________________________________________________________________ 

O Presidente da Assembleia submeteu à votação a ata nº 4/2012, tendo a mesmo sido 

aprovada por maioria com dezanove votos a favor e quatro abstenções. _______________ 

 

O Presidente da Assembleia submeteu à votação a ata nº 5/2012, tendo a mesmo sido 

aprovada por maioria com dezassete votos a favor e seis abstenções. __________________ 

ANTES DA ORDEM DO DIA__________________________________________________ 

O Presidente da Mesa declarou aberto o período antes da ordem do dia pelas 20.50h e 

informou que o Presidente da Câmara está ausente da sessão, porque foi submetido a uma 

intervenção cirúrgica.  
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Tomou a palavra o deputado Saul Fragata (CDU) que apresentou a seguinte declaração:  

�É urgente derrotar a politica das Troikas. Por mais que se pense que há um mito para a mentira, a hipocrisia, a 

falta de respeito com que os governantes e os seus porta vozes brindam os trabalhadores e o povo em geral, na 

permanente tentativa de lhes vender gato por lebre, a verdade é que a realidade demonstra a cada passo, não 

haver de facto limites para quem tem com o missão servir o capital. O que se está a passar na fase da pós-

queda da TSU � Taxa Social Única, é paradigmático. Confrontado com o grito de revolta que se fez ouvir por 

todo o país, o poder instituído com arrebate e de pronto orientou a sua estratégia, não para mudar de rumo, 

mas para prosseguir os seus objetivos de esmagamento dos trabalhadores e das camadas mais desfavorecidas. 

Presidente da república, governo e grandes patrões reconheceram ter sido um erro pôr tão claramente a nu o 

que há muito vêm fazendo de forma encoberta, roubar trabalhadores e o povo na carteira e nos direitos, para 

salvar o capital.  

Havia pois, que arrepiar caminho, e eis que agora o principal alvo é o IRS, para além de outras medidas para 

reduzir em 4000 milhões de euros a despesa do estado. A decisão de mexer no IRS evidencia que está na forja 

um roubo ainda maior aos trabalhadores e ao povo português através do saque direto nos vencimentos, feito na 

fonte sem hipótese de fuga e forte corte nas funções sociais do Estado. Se esbulho não tem limites, também a 

luta nas empresas e nas ruas, não terá limites. As grandiosas ações de 15 de setembro que, na nossa terra 

também tiveram uma das maiores manifestações populares nestes 38 anos de democracia, e a que se associaram 

conhecidos dirigentes e militantes do PS, bem conhecidos por terem aversão a ações de rua, deixaram-nos na 

expetativa de ver se no próximo futuro continuarão a ter a mesma disponibilidade para a luta que se impõe que 

seja cada vez mais e com mais gente. Cá estaremos para ver se realmente estão dispostos para arrepiar o 

caminho dos PEC�s (pacto de estabilidade e crescimento) 1,2 e 3 e da assinatura da troika, bem como das 

medidas de agravamento das condições de vida das populações que cá no nosso burgo, teve inicio em 2010 com 

o brutal aumento da água e saneamento e das taxas e licenças municipais, com graves repercussões sociais e 

económicas nos trabalhadores e empresários do Concelho. Ou se pelo contrário a sua disposição de luta se 

esgotou na resistência e oposição à TSU, que tudo parece indicar ter sido, tal como nas provas de atletismo de 

fundo, a lebre que o grande capital e o governo utilizaram para lançarem posteriormente outras medidas, tão 

gravosas como aquela.  

Como quer que seja, como certo temos, que a luta continua cada vez mais forte e mais dura. O próximo sábado 

dia 29 de setembro será a demonstração disso mesmo.� __________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Luis Marques (CDU) que alertou para a situação cada vez mais 

difícil que se vive no país e na nossa terra. Cada dia que passa é um martírio para aqueles 

que vivem do seu salário. É claro que estamos assoberbados numa dívida, que dizem ser 

culpa daqueles que ganham pouco, e é sobre eles que têm caído as medidas para a combater. 

Estamos num ciclo vicioso em que a dívida cria impostos, os impostos criam mais recessão, a 

recessão cria mais dívida, etc, etc. E parece que não há culpados� Para estes governos que 

nestes últimos 20 anos nos têm governado com medidas cada mais recessivas, que acabaram 

com as nossas pescas e agricultura e que cavaram fundo a nossa indústria. Foram estes 

governos que globalizaram os custos para defenderem multinacionais, que permitiram a 

existência de negócios ruinosos com o Estado e para o Estado e que criaram empresas, 

observatórios e fundações para lá colocarem os �boys� dos partidos. Disse ainda que 

infelizmente no nosso concelho, também não se fugiu muito a este cenário, basta recordar 

que no �negócio do Atrium� se enterraram 6 milhões de euros, ainda sem solução à vista e 

que na TUMG também se �arranjou� uma administração. E vamos esperar para ver o que se 

irá passar com a Resinagem�.pois parece que houve favorecimento de um dos concorrentes 

contra o interesse de todos. Quem irá pagar os prejuízos para o Concelho?! _____________  
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De seguida interveio, o deputado Curto Ribeiro (PS) que louvou a participação dos milhares 

de pessoas na manifestação de 15 de setembro que não foi patrocinada por partidos políticos 

e que permitiu dar voz ao descontentamento geral relativamente às medidas gravosas para 

todos aqueles que vivem do seu trabalho e que têm sido os mais visados pelo Governo. 

Referiu que o direito de participar em manifestações é um direito individual e pessoal de cada 

um, por isso vê com normalidade a participação de deputados do PS, porque há uma grande 

revolta transversal a toda a população contra as medidas da Troika. Lembrou que o pacto de 

estabilidade foi efetivamente assinado pelo PS, mas porque todos os partidos da oposição 

votaram contra o PEC4 e todos sabiam as consequências que daí adviriam. As medidas mais 

gravosas que este governo está a implementar, não constam no pacto com a Troika, são 

meramente ideológicas, de forma a desmantelar a estrutura do Estado para entregar aos 

privados. _______________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Filipe Andrade (CDU) que felicitou a junta de freguesia da 

Marinha Grande pela realização da feira do livro, que envolve os agentes locais, uma 

iniciativa que pretende atrair pessoas ao chamado centro tradicional da cidade. É de 

iniciativas como esta que o centro precisa e não de operações cosméticas como as que este 

executivo camarário tem feito. Informou que vai realizar-se uma marcha contra o desemprego 

que terá início no dia 5 de Outubro que terá duas colunas, uma que sairá de Faro e outra de 

Braga, e passará na nossa cidade a 10 de outubro. Lamentou que o pedido de apoio logístico 

para esta marcha, feito pela união de sindicatos de Leiria, não tivesse tido resposta positiva 

por parte da Câmara da Marinha Grande, ao contrário do sucedido com a Câmara de Leiria. 

Lembrou o deputado Curto Ribeiro que foi o PS que durante longos anos pôs em prática uma 

politica contra os trabalhadores e o povo português. Foi o PS que empurrou Portugal até ao 

ponto de assinar o acordo com a Troika. E quanto à CDU disse que nada os move contra os 

partidos, mas sim contra a política de direita que nos últimos anos tem sido executada pelo 

PS, PSD e CDS-PP. ________________________________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Cristiana Sousa (BE) que disse que a manifestação de 15 de 

setembro, foi uma clara demonstração da indignação da população perante este pacote de 

austeridade e em particular contra a TSU. Saíram à rua, 1 milhão de pessoas em todo o país. 

Referiu que se tratou de uma manifestação não politizada e que na Marinha Grande, ficou 

impressionada pelas diversas faixas etárias que nela participaram, oriundas de diferentes 

classes sociais. Sentiu que os manifestantes também quiseram demonstrar, uma grande 

revolta contra a credibilidade de quem os representa nos mais diversos órgãos. Lamentou que 

aqui na manifestação da Marinha Grande, não se tivesse realizado nenhuma assembleia 

popular, a exemplo do que aconteceu noutros locais do país. ________________________ 

Tomou a palavra o deputado Artur Marques (CDU) que referiu que a manifestação de 15 de 

setembro foi talvez a maior dos últimos anos na Marinha Grande. A população mostrou a sua 

indignação acerca das políticas instauradas nestes últimos 20 anos, onde o PS tem grande 

responsabilidade, pois nos últimos 6 anos o governo de Sócrates derreteu completamente o 

nosso país. O PS acordou todas estas medidas e agora estamos nas mãos de uns senhores 

que acham que são �donos� do povo português. Disse também que as pessoas que saíram à 

rua, estão desacreditadas dos partidos de esquerda e que é preciso repensar as políticas. As 

pessoas estão desacreditadas do poder político e estamos a hipotecar o futuro dos nossos 



(Mandato 2009/2013)

  

ATA NÚMERO SETE 27/09/2012 

 5 

filhos para os próximos 20 anos. Quem vai pedir responsabilidades àqueles que levaram o 

país à ruína? É preciso exercer democracia dentro dos partidos, para voltar a dar 

credibilidade à política. ____________________________________________________ 

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

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

Regimento, o Presidente da Mesa verificou que não havia inscrições para o período de 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. ________________________________________________ 

O Presidente da Mesa deu conhecimento dos assuntos constantes na Ordem do Dia, pelas 

21.20h, de acordo com o nº 2 do artigo 19º do Regimento. __________________________ 

ORDEM DO DIA___________________________________________________________ 

PONTO 1 - 11ª MODIFICAÇÃO - 3.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2012 nos 

termos do disposto na alínea b) do nº 2 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na 

sua redação atual. ________________________________________________________ 

Presente deliberação camarária de 18 de setembro de 2012 com o seguinte teor: 

�Presente proposta da 11ª Modificação - 3ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2012, acompanhada de mapa 

justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 

3ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2012, no valor de 300 euros nos reforços e 300 euros nas anulações; 

3ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais no valor de 108.749,50 euros nos reforços e 108.749,50 euros nas 

anulações. 

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 e na alínea c), do nº 2, do art. 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal, depois de 

analisar a proposta, delibera submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a 11ª Modificação aos Documentos 

Previsionais de 2012, constituída pela 3.ª Revisão ao Orçamento da Despesa e pela 3ª Revisão ao Plano de 

Atividades Municipais, para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 2 do art. 53.º do mesmo diploma legal. 

A deliberação foi tomada por unanimidade.�  

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 1 e colocou-o à discussão. Deu a palavra Sr. Vice-

presidente da Câmara, Paulo Vicente, para prestar os esclarecimentos sobre o mesmo. _____ 

Usou da palavra, o Vice-Presidente da Câmara que disse que a revisão está relacionada com 

o reforço da verba para os transportes urbanos devido ao aumento do preço do combustível 

e ao alargamento das linhas urbanas, reforço para as despesas com a Comissão de Proteção 

de Menores, anulação da verba sobrante relativa aos livros escolares do 1º ciclo e a 

diminuição da verba para os gastos energéticos, porque se vai abrir um novo concurso só 

para um ano. ____________________________________________________________ 
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Usou da palavra o deputado Luis Marques (CDU) que agradeceu a explicação da Câmara e 

lembrou que os orçamentos quando são empolados obrigam sempre a sucessivas 

modificações, embora as rubricas agora visadas sejam por boas causas. ________________ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto um, 11ª 

MODIFICAÇÃO - 3.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2012, tendo a Assembleia 

deliberado aprovar o mesmo por unanimidade dos presentes. ________________________ 

PONTO 2 - ATRIBUIÇÃO DE DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO AOS TITULARES DE CARGOS DE 

DIREÇÃO INTERMÉDIA, nos termos do nº2 do artigo 24.º da lei n.º 49/2012, de 29 de Agosto 

conjugado com a alínea r) do nº 1 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na sua redação 

atual.  

 

Presente deliberação camarária de 18 de setembro de 2012 com o seguinte teor: 

� A Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, procede à adaptação à administração local da Lei n.º 2/2004, de 15 de 

janeiro, na sua redação atual, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da 

administração central, regional e local do Estado. 

 

A adaptação da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, à realidade autárquica, ocorreu através do Decreto-Lei n.º 

93/2004, de 20 de abril, objeto de alterações pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de junho e pelo Decreto-Lei n.º 

305/2009, de 23 de outubro (diplomas agora revogados pelo artigo 27.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto). 

 

O artigo 24.º, n.º 1 da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, prevê que aos cargos de direção superior de 1.º grau e 

direção intermédia de 1.º e 2.º graus, podem ser abonadas despesas de representação no montante fixado para 

o pessoal dirigente da administração central, através do despacho conjunto a que se refere o n.º 2 do artigo 31.º 

da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, sendo-

lhes aplicáveis as correspondentes atualizações anuais. 

 

Atualmente, o valor das despesas de representação a atribuir ao cargo de direção intermédia de 2.º grau (chefe 

de divisão) na administração central é de 194,79� (cento e noventa e quatro euros e setenta e nove cêntimos), 

valor sobre o qual incide a redução remuneratória prevista no artigo 19.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de 

dezembro, aplicável por remissão do artigo 20.º, n.º 1 da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, na sua redação 

atual. 

 

Nos termos do n.º 2 do mesmo preceito, na administração local, a atribuição de despesas de representação é da 

competência da assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal. 

 

A Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, entrou em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, não prevendo 

qualquer norma transitória sobre o abono das despesas de representação aos dirigentes em exercício de funções 

à data. 

 

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 24.º, n.º 2 da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, conjugado com o artigo 

64.º, n.º 6 alínea a) da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua redação atual, propõe-se à Câmara Municipal 
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da Marinha Grande que delibere a atribuição de despesas de representação com efeitos a 1 de setembro do 

corrente e submeta a sua aprovação à Assembleia Municipal, conforme previsto no artigo 53.º, n.º 1 alínea r) do 

mesmo diploma (Lei n.º 169/99, de 18 de setembro). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.� 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 2 e colocou-o à discussão, pelas 21.25h. Deu a 

palavra ao Sr. Vice-presidente da Câmara, Paulo Vicente, para prestar os esclarecimentos 

sobre o mesmo. __________________________________________________________ 

Usou da palavra, o Vice-Presidente da Câmara que disse que atribuição das despesas de 

representação já existia, mas com as recentes alterações à Lei, passaram a fazer depender 

estas despesas, da aprovação da Assembleia Municipal. ____________________________ 

Usou da palavra o deputado Luis Marques (CDU) que disse que as pessoas que trabalham 

devem receber e questionou se as despesas de representação são aplicadas de igual forma a 

todos os dirigentes. _______________________________________________________ 

Tomou a palavra, o Vice-Presidente da Câmara que explicou que as despesas são atribuídas 

para todos os chefes de divisão de igual modo. __________________________________ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto dois, 

ATRIBUIÇÃO DE DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO AOS TITULARES DE CARGOS DE DIREÇÃO 

INTERMÉDIA, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. _________ 

PONTO 3 - NOMEAÇÃO DE AUDITOR EXTERNO - PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 37/2012 � 

AP/DGF � AUDITORIA EXTERNA ÀS CONTAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE PARA OS 

ANOS DE 2012 E 2013 � nos termos do disposto no n.º2 do art.º 48.º da Lei n.º2/2007 de 15 

de janeiro, conjugado com a alínea r) do nº 1 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 de 

setembro, na sua redação atual. ______________________________________________ 

Presente deliberação camarária de 18 de setembro de 2012 com o seguinte teor: 

� Presente processo de aquisição nº 37/2012 � AP/DGF, cujo objecto é a contratação de serviços de Auditoria 

Externa às Contas do Município da Marinha Grande para os anos de 2012 e 2013. 

Considerando que o preço base aplicado foi de 24.300,00 euros, acrescido de IVA à taxa 23% e que a Câmara 

Municipal da Marinha Grande, em reunião de 19/07/2012, emitiu parecer favorável à contratação da �Auditoria 

Externa às Contas do Município da Marinha Grande para os anos de 2012 e 2013�, nos termos do preceituado no 

n.º 8 do artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011 de 30 de Dezembro. 

Considerando que por despacho do Sr. Presidente, datado de 30/08/2012, foi determinado o convite a APPM � 

Ana Calado Pinto, Pedro de Campos Machado, Ilídio César Ferreira & Associado, SROC, Lda e a Luís Filipe 

Vicente Pinto. 

Considerando que o único concorrente que apresentou proposta foi a entidade APPM � Ana Calado Pinto, Pedro 

de Campos Machado, Ilídio César Ferreira & Associado, SROC, Lda, conforme elementos constantes do processo. 

Considerando o relatório de apreciação da proposta elaborado pelo júri do procedimento na sequência da 

realização de ajuste direto desencadeado nos termos da alínea a) do n.º1 do art.º 16.º do Código dos Contratos 

Públicos, anexo ao processo. 
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A Câmara Municipal, após a análise do processo e do relatório que o acompanha, delibera, nos termos do n.º 2 

do art.º 48.º da Lei n.º2/2007 de 15 de Janeiro propor à Assembleia Municipal da Marinha Grande a adjudicação 

do serviço de �Auditoria Externa às Contas do Município da Marinha Grande para os anos de 2012 e 2013� ao 

concorrente APPM � Ana Calado Pinto, Pedro de Campos Machado, Ilídio César Ferreira & Associado, SROC, Lda 

pelo valor global de 20.990,40 � (vinte mil novecentos e noventa euros e quarenta cêntimos), acrescido de IVA 

à taxa legal em vigor. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.� 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 3 e colocou-o à discussão, pelas 21.30h. Deu a 

palavra ao Sr. Vice-presidente da Câmara, Paulo Vicente, para prestar os esclarecimentos 

sobre o mesmo. __________________________________________________________ 

Usou da palavra, o Vice-Presidente da Câmara que disse que para este serviço de auditoria 

externa, foi feito um ajuste direto por convite a duas entidades de reconhecido mérito, que já 

prestaram serviços à Câmara Municipal. O valor base do procedimento, com a redução 

remuneratória não obrigava este tipo de concurso, mas por precaução e a fim de evitar que 

ficasse deserto, avançou-se para o convite a duas entidades, tendo uma respondido com valor 

final abaixo do proposto. ___________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Luis Marques (CDU) que disse conhecer os mecanismos com que 

se processam este tipo de concursos e o artº 115º do C.P.A. que diz que se podem convidar 

duas entidades através de convite. Disse conhecer bem as qualidades da Dra. Ana Calado, é 

uma das melhores auditoras do país e igualmente as do Dr. Luis Vicente Pinto, que também é 

um excelente profissional. Estranhou que o seu colega Dr. Luis Pinto não tivesse respondido 

ao concurso, uma vez que seria mais fácil este ano dar continuidade ao trabalho por ele já 

iniciado, mas descobriu que tal sucedeu, porque afinal a Câmara não lhe fez nenhum convite. 

Aconselhou o Presidente da Mesa a retirar o ponto, alegando que a Câmara não fez qualquer 

convite ao Dr. Luis Pinto, mas somente a uma entidade, pelo que a certidão da Câmara não 

corresponde à verdade. Disse ainda ter documentos na sua posse que provam que a Câmara 

não endereçou qualquer convite ao Dr. Luís Pinto, o convite tem que ser feito pessoal e 

diretamente, a Câmara não pode querer só saber das plataformas. Porque pode um deles não 

estar inscrito na plataforma e não é obrigatório que esteja. A Câmara disse ter feito um 

convite, por isso tem que telefonar diretamente e isso não foi feito, e foi essa a razão pelo 

que o Dr. Luís Pinto não apresentou proposta. A atitude da Câmara lesa o concurso e pondo-

o em causa. Compreende que a Câmara não o tenha feito deliberadamente, mas quem falha é 

a Câmara a transmitir no documento aquilo que não se passou. Congratulou a Câmara pela 

realização do concurso pelo período de dois anos, como desde há muito tem vindo a 

defender. Terminou solicitando, em nome da sua bancada, a retirada do ponto. ___________ 

Usou da palavra, o Vice-Presidente da Câmara que esclareceu que a documentação foi 

entregue a todos os deputados e que todos os procedimentos da Câmara, transitam através 

da plataforma electrónica que está devidamente homologada. Os convites são por isso 

gerados de forma automática às entidades que são convidadas, e como podem verificar nos 

documentos entregues, constam as duas entidades. _______________________________ 

Usou da palavra o deputado Luis Marques (CDU) que disse que o nº 4, do artº 115 do Código 

de Contratação Pública diz: �O convite deve ser formulado por escrito e acompanhado do caderno de 
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encargos, podendo ser entregue directamente ou enviado por correio ou ainda por qualquer meio de 

transmissão escrita e electrónica de dados, devendo a entrega ou o envio ocorrer simultaneamente quando for 

convidada a apresentar proposta mais de uma entidade.�.  _________________________________ 

Reiterou que ninguém é obrigado a estar inscrito na plataforma para receber um convite e 

que a Câmara não pode colocar o procedimento só na plataforma, quando uma entidade não 

sabe que foi convidada. Insistiu na ideia que a certidão não é verdadeira e que a sua bancada 

está contra a forma como foi feito este ajuste direto. ______________________________ 

Interveio novamente, o Vice-Presidente da Câmara que disse que a certidão é verdadeira, e 

voltou a explicar que todos os ajustes diretos da Câmara são feitos através da plataforma 

eletrónica e todos os procedimentos foram cumpridos. _____________________________ 

Retorquiu o deputado Luis Marques (CDU) que disse que se o convite é feito diretamente, a 

Câmara devia ter telefonado às entidades, avisando-as que o convite estava na plataforma e 

isso ao Dr. Luis Pinto não foi feito. Foi convidado sem lhe darem conhecimento e sem saber.  

Respondeu, o Vice-Presidente da Câmara que tal não foi feito a nenhum dos candidatos, para 

ambos foram usados os mesmos meios, pois ambas as entidades estão inscritas na 

plataforma eletrónica. ______________________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Curto Ribeiro (PS) que disse também ter ficado surpreendido 

por o Dr. Luís Pinto, que atualmente presta o serviço de auditoria à Câmara, não ter 

respondido. Disse ainda ser constrangedor estar a personalizar a discussão deste ponto, mas 

o Dr. Luis Pinto concorreu à prestação de serviços que presta atualmente, através do mesmo 

mecanismo de contratação que agora voltou a ser utilizado para o novo ajuste direto e onde 

está inscrito. Como o seu contrato estava a terminar, seria normal, no meu entender, estar 

atento ao novo procedimento. A plataforma eletrónica gera automaticamente os convites e 

quem presta serviços públicos a entidades que estão obrigadas a fazer a contratação desta 

forma, naturalmente tem que estar atento e aceder a tais meios. ______________________ 

Tomou a palavra o deputado Luis Marques (CDU) que insistiu que quando se formula um 

convite, tem que se informar a pessoa que é convidada, não se faz um convite �não 

convidando�. Todo este processo enferma de irregularidades que só podem ser sanadas com 

a retirada do ponto. _______________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD) que congratulou o presidente da junta de 

freguesia da Marinha Grande pela realização da feira do livro. Questionou a Câmara se este 

procedimento obriga ou não, a ser feito o convite a duas entidades e se este convite tem que 

ser feito presencialmente, pois é preciso acautelar os interesses da Câmara, pois esta não 

pode �andar a pagar indemnizações, a torto e a direito, como no caso da UDL.� __________ 

Tomou a palavra o deputado Cristiano Chanoca (MCI) que no seu entender, acha que a 

Câmara fez o que estava correto. Trata-se de um procedimento normal, feito através dos 

canais habituais e cabe a quem tem interesse em concorrer, estar atento e responder à 

solicitação. ______________________________________________________________ 
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Usou da palavra, o Vice-Presidente da Câmara que explicou que os valores envolvidos no 

concurso, bastava o convite a uma entidade, mas por uma questão de precaução convidámos 

duas entidades, pois havia lugar a aplicação da redução remuneratória, e já se verificaram 

situações análogas, de ajustes diretos que ficam desertos. __________________________ 

Tomou a palavra o deputado Luis Marques (CDU) que explicou que a contratação pública 

através da plataforma informática serve essencialmente para a apresentação da concretização 

das propostas que é um processo subsequente ao do convite, mas o convite tem que ser feito 

por escrito ou meio semelhante.  Frisou mais uma vez que aqui não houve convite nenhum. _ 

Tomou a palavra, o deputado Filipe Andrade (CDU) que disse que ninguém é obrigado a estar 

inscrito na plataforma para receber convites, a Lei não obriga a isso. Mas esta certidão diz 

que convidou duas entidades e na verdade não foi isso que aconteceu, só foi convidada uma 

entidade. _______________________________________________________________  

De seguida interveio, o deputado Frederico Barosa (PS) que disse não ser um �expert� da 

plataforma, mas chamou a atenção que mesmo que o convite tivesse sido feito por escrito e 

endereçado via CTT, nada garantia que a pessoa fosse à caixa do correio buscá-lo e 

respondesse ao mesmo. A questão de ir consultar ou não a plataforma, é precisamente a 

mesma coisa, o convite foi feito. ______________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD) que disse que o ponto tem que ser votado, 

porque o que está aqui a ser levantado é uma falsa questão. O ajuste direto do ano anterior, 

também decorreu na plataforma. Ambas as entidades foram tratadas com equidade e não 

houve favorecimento nenhum. _______________________________________________ 

Interveio o deputado Luis Marques (CDU) que explicou que neste caso não se coloca o 

problema de indemnização, porque a pessoa visada não a vai pedir, porque se calhar é mais 

séria do que quem diz que fez o convite sem o fazer. ______________________________ 

O Presidente da Mesa chamou a atenção para o nível do debate, pois não se deve pôr nunca 

em causa a honorabilidade seja de quem for, sem disso ter provas. ___________________ 

Usou da palavra o deputado Artur Marques (CDU) que disse não haver lugar para discussão 

uma vez que as duas entidades foram convidadas de igual forma, não deve haver lugar a 

privilégios. ______________________________________________________________ 

Usou da palavra a deputada Cristiana Sousa (BE), que quis saber junto do deputado Luis 

Marques se este sabia se o Dr. Luis Pinto estava inscrito na plataforma, ao que este 

respondeu que não estava. __________________________________________________ 

Interveio, o deputado Saul Fragata (CDU), que disse que estamos perante um problema de 

interpretação deste procedimento. A certidão é legal, mas não corresponde à realidade dos 

fatos, uma vez que uma das entidades se sente lesada e manifestou já à Câmara, o seu 

desagrado por não ter sido convidado. Em consciência não vai votar este ponto. __________ 
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Tomou a palavra o deputado Cristiano Chanoca (MCI) que questionou se a Câmara cometeu 

alguma ilegalidade ou se tomou providências para consultar o Dr. Luis Pinto por outros 

meios, que não o da plataforma. ______________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Curto Ribeiro (PS) que informou que o Dr. Luis Pinto esteve 

inscrito na plataforma até ao passado dia 20 de setembro e o convite foi formalizado na 

plataforma no dia 5. Caso o Dr. Luis Pinto não estivesse inscrito, a plataforma nunca o teria 

aceite como convidado, como se pode comprovar na documentação. ___________________ 

Usou da palavra, o Vice-Presidente da Câmara que voltou a insistir que os senhores 

deputados analisassem os documentos entregues e que foram impressos diretamente da 

plataforma eletrónica. ______________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD) que disse que a certidão não enferma de 

nenhuma falsidade e que efetivamente os documentos entregues confirmam o nome do Dr. 

Luís Pinto na plataforma, logo ele estava inscrito. Disse ainda que a bancada da CDU não está 

a proceder de forma correta, pois estamos aqui para defender os interesses da Marinha 

Grande e não os interesses de qualquer particular com base em conversas que tiveram, pois 

estão a defender tendencialmente um dos convidados. _____________________________ 

Usou da palavra o deputado Luis Marques (CDU) que disse que não se tratam de questões 

pessoais. No ano anterior, a pessoa em causa foi convidada pessoalmente, a Câmara 

telefonou-lhe. A Câmara tem na sua posse documentos da pessoa em causa sobre esta 

questão do �não convite�. Disse ainda que se fosse decisão sua, entre dois concorrentes, 

optaria sempre pelo concorrente do Concelho.  ___________________________________ 

Usou da palavra, o Vice-Presidente da Câmara que acrescentou que a Câmara já respondeu 

ao Dr. Luis Pinto sobre o assunto e foi-lhe demonstrado que efetivamente foi convidado 

exatamente através da plataforma tal como no ano anterior. _________________________ 

Usou da palavra, o Presidente da Mesa que solicitou esclarecimentos à Câmara relativamente 

ao valor da proposta de 20 990,40�, se se trata do valor para 24 meses ou para um ano. ___  

O Vice-Presidente da Câmara esclareceu que o valor é global de 20 990,40� para 24 meses.    

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto três, 

NOMEAÇÃO DE AUDITOR EXTERNO - PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 37/2012 � AP/DGF � 

AUDITORIA EXTERNA ÀS CONTAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE PARA OS ANOS DE 

2012 E 2013, tendo a Assembleia deliberado aprovar por maioria com catorze votos a favor do 

PS (9), PSD (3), BE(1) e MCI (1), cinco abstenções do PS (3), CDU(1) e PSD(1), e quatro votos 

contra da CDU(4). ________________________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Luis Marques (CDU), que proferiu a seguinte declaração de 

voto: � Voto contra, porque entendo que a apresentação de propostas ou o convite feito ao auditores 

não foi claro e porque também o valor global que está aqui não corresponde ao do auditora 

selecionada.� __________________________________________________________________ 
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Usou da palavra, o deputado Saul Fragata (CDU), que proferiu a seguinte declaração de voto: 

� Voto contra, porque quando estou a votar gosto de saber o que é que estou a votar, isto como aqui 

foi apresentado e depois como foi explicado, é uma trapalhada tão grande que eu não podia votar, e 

em consciência, eu não podia votar a favor, tinha que votar contra.� _________________________ 

Usou da palavra, o deputado Artur Marques (CDU), que proferiu a seguinte declaração de 

voto: � Voto a favor, porque entendo que deve de haver igualdade de processos nos convites 

independentemente de, anteriormente terem sido feitos convites pessoais. E também entendo que os 

documentos aqui apresentados são verdadeiros, daí a minha orientação de voto.�________________ 

Usou da palavra, o deputado Fernando Alves (CDU), que proferiu a seguinte declaração de 

voto: � Voto a favor, porque de facto fiquei esclarecido e no meu entendimento não há nenhuma 

ilegalidade, nem nenhum tipo de favorecimento.� ________________________________________ 

Usou da palavra, o Presidente da Mesa, Telmo Ferraz, (PS), que proferiu a seguinte 

declaração de voto: � Abstive-me, não por considerar ter havido por parte da Câmara qualquer 

procedimento voluntário, no sentido de favorecer o acesso à requisição do ajuste direto por um dos 

fornecedores selecionados, mas porque, não é, pelo menos para mim, completamente evidente que, o 

outro fornecedor selecionado, Luis Filipe Vicente Pinto, tivesse tido todas as condições apropriadas 

para, poder apresentar as suas propostas, de fornecimento do serviço, para o qual, a Câmara o 

selecionou.� ___________________________________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Curto Ribeiro (PS), que proferiu a seguinte declaração de voto: 

� Votei favoravelmente, após ter a Câmara ter esclarecido que o valor em causa é o global, e que 

consta na certidão.� ____________________________________________________________ 

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

PLURIANUAIS - FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR CARTÃO MAGNÉTICO, DE COMBUSTÍVEIS 

RODOVIÁRIOS PARA A FROTA AUTOMÓVEL DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE, nos 

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

conjugado com a alínea r) do nº 1 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na sua 

redação atual. ___________________________________________________________ 

Presente deliberação camarária de 18 de setembro de 2012 com o seguinte teor:  

� Nos termos do disposto no art.º 22º do decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho a abertura de procedimento 

relativo a despesas que dêem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não 

seja o da sua realização, não pode ser efetivada sem prévia autorização da Assembleia Municipal, salvo quando 

estas: 

 

a) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 

 

b) os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos anos económicos seguintes ao 

da sua contração e o prazo de execução de três anos. 

 

Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova 

as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que dispõe que a assunção de 

compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento 

ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e 

parcerias público- privadas, está sujeita, no que respeita às entidades da administração local, a autorização 

prévia da Assembleia Municipal. 

 

Considerando que nos termos do art.º 14.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, lei dos compromissos e 

pagamentos em atraso, adiante designada por LCPA, foi estabelecido que os procedimentos necessários à 
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aplicação desta lei e à operacionalização da prestação de informação constante do artigo 10.º seriam regulados 

por decreto �lei, o que se veio a verificar com a publicação do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de Junho. 

 

Considerando que no subsector local e nos termos do disposto no art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de 

Junho, para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA, a autorização prévia para a 

assunção de compromissos plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da 

aprovação das Grandes Opções do Plano. 

 

Considerando que no momento da aprovação dos documentos previsionais para o ano de 2012, na sessão 

ordinária da Assembleia Municipal de 30 Dezembro de 2011, não se encontrava em vigor a Lei n.º 8/2012 de 21 

de fevereiro. 

 

Considerando a informação do serviço da DOEM na qual se manifesta a necessidade imprescindível e inadiável 

da contratualização do fornecimento contínuo, por cartão magnético, de combustíveis rodoviários para a frota 

automóvel do Município da Marinha Grande, para o período previsto de outubro de 2012 a outubro de 2013, com 

o preço base de 91.162,00 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 

 

Considerando que se encontra inscrito em Plano de Atividades Municipais de 2012 a dotação para a assunção de 

despesa relativa à �FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS RODOVIÁRIOS PARA FROTA AUTOMÓVEL DO MMG�, nas 

classificações orgânicas/económicas 0103/02010201 e 0103/ 02010202 e ação do PAM 2012/A/16. 

 

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012, são compromissos 

plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico, 

conceito que se aplica à contratualização do fornecimento contínuo, por cartão magnético, de combustíveis 

rodoviários para a frota automóvel do Município da Marinha Grande. 

 

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. 

 

A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 6 do art.º 

64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro, 

solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de compromissos 

plurianuais relativos à contratação de �Fornecimento contínuo, por cartão magnético, de combustíveis 

rodoviários para a frota automóvel do Município da Marinha Grande� 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. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.� 

 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 4, pelas 22.28h, e não havendo lugar a qualquer 

intervenção, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto quatro, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 

PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - FORNECIMENTO CONTÍNUO, POR CARTÃO 

MAGNÉTICO, DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS PARA A FROTA AUTOMÓVEL DO MUNICÍPIO DA MARINHA 

GRANDE, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. ______________ 

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

PLURIANUAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS PARA O MUNICÍPIO DA 

MARINHA GRANDE PARA O ANO DE 2013, 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, conjugado com a alínea r) do nº 1 do artigo 

53º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na sua redação atual. _______________________ 

Presente deliberação camarária de 18 de setembro de 2012 com o seguinte teor:  

� Nos termos do disposto no art.º 22º do decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho a abertura de procedimento 

relativo a despesas que dêem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não 

seja o da sua realização, não pode ser efetivada sem prévia autorização da Assembleia Municipal, salvo quando 

estas: 
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a) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 

 

b) os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos anos económicos seguintes ao 

da sua contração e o prazo de execução de três anos. 

 

Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova 

as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que dispõe que a assunção de 

compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento 

ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e 

parcerias público- privadas, está sujeita, no que respeita às entidades da administração local, a autorização 

prévia da Assembleia Municipal. 

 

Considerando que nos termos do art.º 14.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, lei dos compromissos e 

pagamentos em atraso, adiante designada por LCPA, foi estabelecido que os procedimentos necessários à 

aplicação desta lei e à operacionalização da prestação de informação constante do artigo 10.º seriam regulados 

por decreto �lei, o que se veio a verificar com a publicação do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de Junho. 

 

Considerando as informações dos serviços da DGF � Divisão de Gestão Financeira e DGR � Divisão 

Administrativa e de Gestão de Recursos Humanos nas quais manifestam a necessidade imprescindível e inadiável 

da contratualização da �Prestação de Serviços na Área de Seguros para o Município da Marinha Grande para o 

ano de 2013�, com o preço base de 93.138 euros, isento de IVA. 

 

Considerando que se encontra inscrito em Plano de Atividades Municipais de 2012 a dotação para a assunção de 

despesa relativa à �CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ACTIVIDADES E RESPONSABILIDADES 

MUNICIPAIS�, para o ano de 2013, nas classificações orgânicas/económicas 0103/020212 e 0103/0103090101 e 

ação do PAM 2012/A/135. 

 

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012, são compromissos 

plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico, 

conceito que se aplica à contratualização da �Prestação de Serviços na Área de Seguros para o Município da 

Marinha Grande para o ano de 2013�. 

 

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. 

 

A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 6 do art.º 

64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro, 

solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de compromissos 

plurianuais relativos à contratação da �Prestação de Serviços na Área de Seguros para o Município da Marinha 

Grande para o ano de 2013� 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. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.�  

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 5, pelas 22.32h, e não havendo lugar a qualquer 

intervenção, submeteu à votação o ponto cinco, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A 

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE 

SEGUROS PARA O MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE PARA O ANO DE 2013, tendo a 

Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. __________________________ 

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

PLURIANUAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DOS ESTALEIROS MUNICIPAIS DA 

MARINHA GRANDE, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 
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8/2012 de 21 de fevereiro, conjugado com a alínea r) do nº 1 do artigo 53º da Lei nº 169/99 

de 18 de setembro, na sua redação atual. _______________________________________ 

Presente deliberação camarária de 18 de setembro de 2012 com o seguinte teor:  

�Nos termos do disposto no art.º 22º do decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho a abertura de procedimento 

relativo a despesas que dêem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não 

seja o da sua realização, não pode ser efetivada sem prévia autorização da Assembleia Municipal, salvo quando 

estas: 

 

a) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 

 

b) os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos anos económicos seguintes ao 

da sua contração e o prazo de execução de três anos. 

 

Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova 

as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que dispõe que a assunção de 

compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento 

ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e 

parcerias público- privadas, está sujeita, no que respeita às entidades da administração local, a autorização 

prévia da Assembleia Municipal. 

 

Considerando que nos termos do art.º 14.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, lei dos compromissos e 

pagamentos em atraso, adiante designada por LCPA, foi estabelecido que os procedimentos necessários à 

aplicação desta lei e à operacionalização da prestação de informação constante do artigo 10.º seriam regulados 

por decreto �lei, o que se veio a verificar com a publicação do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de Junho. 

 

Considerando que no subsector local e nos termos do disposto no art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de 

Junho, para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA, a autorização prévia para a 

assunção de compromissos plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da 

aprovação das Grandes Opções do Plano. 

 

Considerando que no momento da aprovação dos documentos previsionais para o ano de 2012, na sessão 

ordinária da Assembleia Municipal de 30 Dezembro de 2011, não se encontrava em vigor a Lei n.º 8/2012 de 21 

de fevereiro. 

 

Considerando a informação do serviço da DOEM � Divisão de obras e equipamentos municipais na qual se 

manifesta a necessidade imprescindível e inadiável da contratualização de serviços de vigilância dos estaleiros 

municipais da Marinha Grande para o período de dezembro de 2012 a novembro de 2013. 

 

Considerando que se encontra inscrito em Plano de Atividades Municipais de 2012 a dotação para a assunção de 

despesa relativa à �Prestação de serviços de vigilância dos estaleiros municipais da Marinha Grande�, na 

classificação orgânica/económica 10/020218 e ação do PAM 2012/A/2. 

 

Considerando que o preço base a aplicar é de 54.432,00 euros, a acrescer de IVA à taxa 23%, sendo este o 

preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as prestações de serviços 

objecto do contrato a celebrar e que este respeita a redução remuneratória de 10%, atento contrato celebrado 

em 2011, conforme se atesta em documentação anexa e em cumprimento do preceituado no n.º1 do art.º26º da 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro. 

 

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012, são compromissos 

plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico, 

conceito que se aplica à contratualização de serviços de vigilância dos estaleiros municipais da Marinha Grande. 

 

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. 

 

A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 6 do art.º 

64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro, 

na sua redação actual, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção 
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de compromissos plurianuais relativos à contratação da �Prestação de serviços de vigilância dos estaleiros 

municipais da Marinha Grande� 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. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.�  

 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 6, pelas 22.35h, que foi colocado à discussão e 

deu a palavra ao Vice-presidente da Câmara para prestar esclarecimentos. ______________ 

Usou da palavra, o Vice-Presidente da Câmara que disse tratar-se de um concurso público 

para a vigilância presencial dos estaleiros com início a dezembro deste ano até novembro de 

2013. É uma prestação de serviços de 24h por dia, os sete dias da semana, que obriga à 

redução remuneratória segundo a Lei de Orçamento de Estado, mas que entra em conflito 

com as normas dos acordos coletivos de trabalho, que não permitem a redução do valor 

neles previsto. Vamos aguardar o desenrolar da situação. ___________________________ 

Usou da palavra o deputado Luis Marques (CDU) que disse que lamentavelmente, a redução 

remuneratória vai com certeza penalizar os trabalhadores que irão ganhar menos. É uma Lei 

que não olha a meios para atingir fins. _________________________________________ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto seis, 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DOS ESTALEIROS MUNICIPAIS DA MARINHA 

GRANDE, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. ____________ 

PONTO 7 - APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA, nos termos do 

disposto na alínea e) do nº 1 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na sua 

redação atual. _________________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 7, APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E 

SITUAÇÃO FINANCEIRA, pelas 22.39h e deu por aberta a discussão. ___________________ 

Tomou a palavra, o deputado Filipe Andrade (CDU), que proferiu a seguinte declaração sobre 

as obras do edifício da resinagem: 

�Em 10 de fevereiro de 2011, de acordo com a ata nº 3 da Câmara Municipal da Marinha Grande, o Sr. Presidente 

e os vereadores do PS fizeram aprovar e deliberaram adjudicar a empreitada das obras de requalificação da 

resinagem à empresa Lena construções. Havia duas empresas a concurso, foi invocada uma razão para excluir 

uma empresa. Razão invocada a concorrente, uma proposta muito mais em conta, ou seja cerca de 50 mil euros 

foi excluída por ter usado termos em inglês, única e exclusivamente por esta razão. Os eleitos do PCP e da CDU 

na mesma reunião de Câmara, disseram não entender que o simples facto de utilizar termos e palavras em 

inglês num cabeçalho de um documento, fosse razão legal suficiente para a exclusão da proposta de um 

concorrente. Vou lembrar que a proposta excluída poupava ao erário público, à Câmara e aos Marinhenses, 

cerca de 50mil euros. Mais o PS invoca um acórdão do tribunal Administrativo do Norte de 2006, quando o 

regime da contratação pública em causa é de 2008. Ou seja, é legítimo e lógico deduzir que o executivo 

procurou caminhos para excluir um concorrente. O PS procurou caminhos, mas entrou num beco que trará 

prejuízos ainda por avaliar para Marinha Grande. Mais não foi solicitado à empresa, posteriormente excluída, 

que suprimisse essas falhas de uso dos termos em inglês. O PS ao invés agarrou-se como lapa à rocha para 

entregar a obra ao grupo Lena. Infelizmente o PS, vai-nos brilhando com opções politicas e decisões que 

poderão defender interesses, mas não os interesses da Marinha Grande e dos Marinhenses.  
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Este PS é cego e surdo, não ouve os avisos e propostas da CDU, não tem em contas os milhares de marinhenses 

que elegeram os eleitos do PCP e da CDU. No caso da Câmara com o mesmo nº de eleitos que o PS (3). E assim 

cego e surdo, comete erros atrás de erros, como este que aqui trago. É que a empresa lesada � Santana SA � 

recorreu à justiça e o processo correu até ao Supremo Tribunal Administrativo que decidiu, por unanimidade, 

repito o coletivo de juízes do supremo decidiu por unanimidade, que a adjudicação da obra ao grupo Lena é um 

ato nulo. 

Ora o PCP e a CDU tinham razão e alertaram. Agora por incompetência manifesta a empresa lesada terá que ser 

ressarcida dos prejuízos provavelmente em muitos milhares de euros que sairão do erário público, ou seja dos 

bolsos dos Marinhenses, Vieirense e Moitense. Verdade ou não, Sr. Presidente?  

Há uma outra questão é que levadas às ultimas consequências as obras terão que parar e ficarão em causa os 

financiamentos europeus por incumprimento de prazos. E não venha a Câmara dizer que do ponto vista legal 

está tudo bem, porque foi isso que disse da última vez e perdeu o processo no Supremo, onde não há recurso. 

Infelizmente nesta situação como em anteriores mandatos, o PS sacrifica os marinhenses com opções erradas e 

que chupam como sorvedouro insaciável, muitos milhares de euros. O que sabemos é que, sucessivamente, com 

o PS na Autarquia, o nosso Concelho é sacrificado em benefício de quê? Não sabemos ou de quem?! Fica a 

pergunta para o Sr. Vice-presidente poder responder.  

Isto já seria bastante, tamanha a incompetência para a qual não se encontra paralelo, pena que o supremo não 

se possa pronunciar sobre este executivo. Mas o povo vai-se pronunciar e a cada dia que passa os marinhenses 

que este executivo PS é ele próprio um ato nulo. Uma nulidade para a Marinha Grande. Dizia eu que o atrás 

referido já é bastante para concluir sobre este executivo, mas se em dado momento o executivo PS é cego e 

surdo, também consegue em alguns momentos ser mudo. Aliás como aconteceu, ainda agora nesta assembleia. 

Mudo porque esta decisão do Supremo já é conhecida desde Junho de 2012, ora só agora o PS vem informar 

desta decisão.  

O PS omite, para não dizer mente, na Câmara e na Assembleia e consequentemente mente e omite aos 

Marinhenses. Não digo isto de ânimo leve Srs. Deputados, é factual. Pois o Sr. Presidente da Câmara, na 

Assembleia Municipal de 29 de Junho, foi aqui questionado sobre as obras da resinagem, e nada disse sobre a 

decisão do Supremo, ficou mudo.  

Como tem acontecido e ainda há casos por esclarecer quanto ao custo das despesas com a U.D.L., o PS sonega 

informação, falta a esse dever, o maior partido da oposição, a toda a oposição, ou pior esconde dos 

Marinhenses as suas imensas trapalhadas. São inaceitáveis as constantes violações dos mais elementares 

conceitos democráticos. Se tudo atrás referido é desastroso, de uma incompetência atroz, há um outro aspeto 

que poderá a ajudar a classificar as razões de tão absurda decisão. A decisão de excluir um concorrente por 

usar texto em inglês. Ficámos a saber através do acordo do supremo o seguinte: � devem ser completamente 

afastados os argumentos aduzidos, que além do mais traduziriam sem qualquer motivo justificativo na 

adjudicação de uma proposta mais desfavorável por quanto implicaria um custo de 50mil euros. Sem que se 

possa esquecer ainda a sua profunda e intima contradição ao usar dois pesos e duas medidas, consoante esteja 

em causa a proposta da recorrida. Ou seja da empresa Santana e Cª que veio a ser excluída, �(�) a que estaria 

vedado o uso de palavras em inglês ou a proposta da contra interessada adjudicatária (�)�, o grupo Lena em 

que aquele uso já seria admissível ��  Já todos percebemos que a proposta do grupo Lena, também usou 

termos em inglês. 

Ora a empresa Santana e Cª usou termos em inglês na proposta e por isso foi excluída ainda que fosse uma 

proposta mais barata em 50 mil euros, mas só o grupo Lena que também usou termos em inglês e era mais cara 

50mil euros e foi a empresa escolhida. Como é possível, Sr. Vice-presidente? Isto é vergonhoso e não há outra 

forma de classificar tal maneira de dirigir os destinos do nosso concelho. Por favor esclareça o que levou afinal 

o PS a escolher o grupo Lena?  

Ou será melhor perguntar aos órgãos competentes já que esta �pode vir a configurar um caso de polícia? Há 

que esclarecer como pensa a Câmara resolver este assunto, não há dúvidas que será necessário pagar uma 
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indemnização à empresa que foi prejudicada e veio a vencer o processo no Supremo. Para quando ouvir uma 

vez as propostas e as opiniões da bancada da CDU?!� ___________________________________________ 

Interveio, o deputado Fernando Alves (CDU), que solicitou a intervenção dos serviços da 

Câmara no parque Mártires que disse estar a ficar em avançado estado de degradação: quer 

o parque infantil, quer o recinto desportivo que tem a vedação estragada. Disse que não deve 

ser descurada a limpeza e a manutenção daquele espaço verde. Questionou sobre o ponto da 

situação do Atrium e do Bairro do Camarnal. ____________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD) que lamentou que as deliberações sobre os 

impostos não estivessem presentes na discussão, obrigando à realização de uma sessão 

extraordinária da Assembleia e ao custo adicional da mesma. Solicitou esclarecimentos sobre 

a questão do relvado do Marinhense e sobre a obra da Resinagem, mais concretamente a 

questão técnica, já aqui abordada, pelo uso do inglês e eventuais falhas de avaliação jurídica 

relativas à adjudicação da obra. Acusou a Câmara de esconder informação aos partidos de 

oposição, o que quebra o ambiente de confiança que deveria existir na política local. A 

Câmara tem demonstrado ultimamente que não tem capacidade e competência para tomar 

conta do dinheiro dos Marinhenses, pelo que não sabe se irá aprovar o orçamento para 2013.  

Tomou a palavra, o deputado Luis Marques (CDU) que lamentou que o �Rosis Pub� em S. 

Pedro de Moel tenha sido objeto de redução no horário de funcionamento, quando se trata de 

um bar de larga tradição naquela praia e um dos poucos sítios vivos de S. Pedro. Questionou 

se a Câmara não poderia ter encontrado uma solução de consenso para resolver o problema 

entre os vizinhos devido à queixa do barulho. Aconselhou a Câmara a fazer um outro 

regulamento para a atividade desportiva na Marinha Grande, pois o existente não serve e 

deveria ser feito um outro com a colaboração estreita dos visados, pois a isso obriga a vida 

em democracia. __________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que questionou a Câmara sobre se o Governo 

tem transferido as verbas que lhe competem na área da educação e o que ainda falta pagar 

do Polis, uma vez que com a Lei nº 8/2012, a falta de pagamento do Estado pode estar a 

comprometer a assunção de compromissos para a realização de obras e de atividades por 

parte da Câmara. Em relação à Resinagem esclareceu que a análise das propostas foi feita 

por um júri composto por pessoas exteriores ao executivo da Câmara e o júri decidiu 

escolher a empresa Lena, mas neste momento, estaríamos perante o mesmo problema de 

contestação se a Câmara tem ido contra a escolha do júri se tem sido escolhida a outra 

empresa. A Câmara não podia parar a obra e o seu financiamento, por questões jurídicas, e 

esses problemas são os Tribunais que irão resolver. _______________________________ 

Tomou a palavra, o deputado Artur Marques (CDU) que disse que esta questão da Resinagem 

traduz a falta de transparência e de informação do atual executivo. Mostrou-se preocupado e 

envergonhado com a degradação do Centro Tradicional, onde as lojas estão fechadas e 

ninguém lá vive.  Questionou a Câmara se a Lei dos compromissos é só para alguns 

Municípios, uma vez que conhece outras cidades onde há dinheiro e se continuam a fazer 

obra.  _________________________________________________________________ 
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Tomou a palavra o deputado Cristiano Chanoca (MCI) que disse que o assunto da obra da 

Resinagem é grave, pois as eventuais indemnizações que se possam vir a pagar podem 

comprometer o futuro da Marinha Grande. Na sua opinião, o mercado deveria ter sido 

mantido naquele local como âncora do Centro. Afinal todas as obras necessárias ficaram por 

fazer, nestes últimos 38 anos: o mercado, a piscina, o pavilhão, etc. Questionou se a Câmara 

teve conhecimento que o concorrente excluído do concurso da Resinagem, iria interpor uma 

providência cautelar e se em devido tempo informou a oposição desse mesmo facto. Reiterou 

ainda que a votação da deliberação em reunião de Câmara referente à adjudicação desta obra 

não deixa ninguém de fora, todos tiveram responsabilidade no assunto. ________________ 

Usou da palavra, o deputado Saul Fragata (CDU), que disse estar espantado com tantas 

trapalhadas do executivo, primeiro foi a U.D.L e agora a Resinagem. A maioria PS não tem 

condições para continuar em funções e a alusão à Lei dos compromissos tornou-se desculpa 

para tudo. Pretendeu saber para onde quer a Câmara recorrer se o Tribunal Supremo já ditou 

a decisão?!  _____________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD) que referiu que a Lei dos compromissos é 

uma boa Lei e se ela existisse há 30 anos, não teríamos a Troika em Portugal. Esclareceu que 

as receitas aumentaram e que a Câmara não se deve queixar que não tem dinheiro para fazer 

obras. Lembrou que o mercado saiu do Centro em 2007, no executivo CDU e foi para as 

tendas �provisoriamente�. Sugeriu que se fizesse uma parceria entre a TUMG e o comércio do 

Centro criando incentivos para as pessoas comprarem naquela zona. Disse ainda que ninguém 

exige que os políticos saibam tudo sobre tudo, mas as decisões de técnicos tomadas por 

incompetência, têm que ser penalizadas.  _______________________________________ 

Interveio, o Vice-presidente da Câmara, Paulo Vicente, que esclareceu os seguintes factos em 

relação à Resinagem:  

- no dia 10.02.2011 a Câmara deliberou adjudicar a empreitada do edifício da Resinagem nos termos 

propostos no relatório final do júri do procedimento; 

- a exclusão da proposta da empresa Santana SA, assentou na utilização de palavras em inglês. A 

decisão de exclusão levou em atenção a jurisprudência conhecida em situações semelhantes:  

- Em acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 26.01.2006: �(�) constitui fundamento 

de exclusão de proposta concursal o facto de em documento integrante do plano de trabalhos 

constarem palavras e expressões em língua inglesa sem que a autora tenha feito acompanhar a 

respetiva tradução devidamente legalizada.� (Processo nº 0980/05.0) 

- Em 28.04.2011, o Tribunal Central Administrativo do Sul proferiu a seguinte decisão: �(�) 

todos os documentos que constituem a proposta devem ser redigidos em língua Portuguesa, está 

sujeita a essa cláusula o plano de trabalhos (�), apresentando o plano de trabalhos elementos 

gráficos com legenda integralmente redigida em língua inglesa, deve ser excluída a proposta respetiva 

nos termos do art.º 146º, nº2, alínea e) do Código de Contratação Pública.� 

- A empresa Santana SA apresentou uma providência cautelar no Tribunal Administrativo de Penafiel 

que veio declarar-se incompetente e remeteu o processo para o Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Leiria;  
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- o pedido de providência cautelar foi rejeitado pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria em 

11.07.2011, ou seja, não foi dada razão à requerente e não foi suspenso o procedimento. A ação 

principal interposta pela empresa referida, em que foi requerida a anulação da adjudicação da obra foi 

indeferida, mantendo-se expressamente de exclusão da proposta e a deliberação de adjudicação da 

obra; 

- Em 07.09.2011. foi visado pelo Tribunal de Contas o contrato celebrado com a empresa Lena 

construções e engenharia SA;  

- Em 26.09.2011, a Câmara entendeu que após as duas decisões do Tribunal de Leiria e a concessão do 

visto do Tribunal de Contas estavam reunidas as condições para iniciar a execução da obra;  

- Em 12.06.2012, o Supremo Tribunal Administrativo confirmou a anulação da adjudicação da 

empreitada da reabilitação do edifício da Antiga Resinagem; 

- Em 18.09.2012, a Câmara deliberou invocar a causa legitima de inexecução relativamente ao 

cumprimento da decisão antecedente por motivos de impossibilidade absoluta e de grave prejuízo 

para o interesse público nos termos dos artigos 175º e 176º do Código do Processo dos Tribunais 

Administrativos; Esta decisão não afeta o financiamento comunitário; 

- Neste caso, como noutros semelhantes, a Câmara procurou assegurar o cumprimento integral das 

leis em vigor. Sempre que na análise das questões que suscitam dúvidas, quanto à interpretação ou 

aplicação dos normativos legais, o critério que é utilizado, é o de recorrer à jurisprudência conhecida 

de Tribunais Administrativos. Não me parece que para se tomar decisões, que haja outra via para se 

conseguir a melhor fundamentação para as decisões tomadas.  

- Em 10.02.2011, data da deliberação da adjudicação, existia um acórdão de um Tribunal Superior que 

havia decidido numa questão semelhante no sentido que este Município adotou.  

- Em 28.04.2011, outro Tribunal Superior manteve de modo expresso o mesmo entendimento, �a 

utilização de palavras em língua inglesa determina a exclusão da proposta que as contenha�. 

- Apesar de tudo isto, a Câmara entendeu aguardar a decisão do Tribunal de Leiria e a concessão do 

visto do tribunal de Contas. 

Terminou dizendo que neste processo, a Câmara Municipal adotou todas as cautelas que 

estavam ao seu alcance com o firme propósito de garantir a manutenção do financiamento 

comunitário essencial para a execução da obra e aguarda o desenvolvimento do processo. __ 

Tomou a palavra, o deputado Filipe Andrade (CDU), que solicitou que a Câmara esclarecesse 

a razão pela qual a proposta de uma empresa que tem palavras em inglês seja excluída e a 

outra que também tem, não seja excluída. ______________________________________ 

Esclareceu, o Vice-presidente da Câmara, Paulo Vicente, que nada no relatório do júri aponta 

para que a proposta vencedora contenha expressões em inglês, senão a empresa que 

recorreu teria evocado esse facto. ____________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Pedro André (PSD), que questionou se fazia parte da 

composição do júri algum elemento com ligações à empresa vencedora. ________________ 
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Tomou a palavra, o deputado Cristiano Chanoca (MCI), que questionou se o relvado do 

Marinhense já estava licenciado. ______________________________________________ 

Tomou a palavra, o deputado Frederico Barosa (PS), que questionou se quando o processo 

foi enviado para o Tribunal de Contas, se foram também remetidas as decisões dos Tribunais. 

Esclareceu, o Vice-presidente da Câmara, Paulo Vicente, que o Supremo não impugnou nem 

anulou o contrato que está em vigor. Não tem conhecimento que qualquer elemento do júri 

tenha acumulação de funções na empresa vencedora e acrescentou que nenhum membro do 

executivo tem feito parte de júri de concursos. Confirmou que o Tribunal de Contas solicitou 

elementos sobre a providência cautelar e fez depender o visto da decisão sobre a mesma. __ 

Quanto às arribas de S. Pedro de Moel, a intervenção correu bem e terminou mais cedo 15 

dias e agora as obras decorrem na Praia da Concha de acordo com o previsto. O parque 

Mártires tem sido constantemente objeto de atos de vandalismo, mas a Câmara está atenta e 

vai intervir. Continua a manter-se o contacto e o interesse por parte do Ministério de Justiça 

relativamente ao Atrium. ___________________________________________________ 

Quanto ao Bairro do Camarnal, foi aprovado o regulamento para a atribuição de habitação 

social, estão a ser efetuadas reparações por administração direta da Câmara e vai ser lançado 

concurso para efetuar as demais reparações que não temos condições para as fazer, para 

depois atribuirmos as casas. _________________________________________________ 

O relvado sintético não está ainda licenciado para jogos oficiais, mas continua a ser utilizado 

pelo Marinhense e desconhece se este foi pago ao não. ____________________________ 

Quanto ao Rosis Pub foi entregue na Câmara uma queixa devido ao excesso de ruído com 

registo da avaliação do mesmo, pelo vizinho do bar. Trata-se de um problema entre duas 

partes, em que uma tem direito ao descanso e a outra tem direto ao trabalho e até ao 

momento a Câmara ainda não conseguiu conciliar as duas posições. ___________________ 

Confirmou que o Estado não tem pago as suas obrigações na área da educação e continua 

também em falta o pagamento do Polis. A Lei dos compromissos não pode ser violada, pois 

tem penalizações previstas na Lei, a Câmara vai desenvolvendo as ações que acha 

prioritárias, deixando naturalmente de realizar outras. _____________________________ 

Tomou a palavra a Vereadora Cidália Ferreira, que informou que está a ser ultimado o 

concurso para a atribuição da habitação social. __________________________________ 

Mais esclareceu que em reunião de Câmara, todos os vereadores eleitos foram chamados a 

dar o seu contributo à proposta base do novo regulamento desportivo, uma vez que o 

existente já tinha 17 anos, mas lamentavelmente, as coisas não decorreram conforme o 

previsto e o executivo permanente não conseguiu que a oposição participasse, pois não 

manifestou vontade para o fazer.  

Todos os clubes foram informados do projeto para o novo regulamento e foi-lhes comunicado 

que passaria primeiro por um grupo de trabalho mais restrito, o estudo e proposta-base do 

mesmo que contaria com representantes por modalidades desportivas, e mais tarde voltariam 
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a reunir com todos para debater e discutir a proposta-base que já teria o contributo de todos 

e traduziria também a politica desportiva para o Concelho, em que se privilegiava as camadas 

de formação nas diferentes modalidades. _______________________________________ 

Nos termos regimentais e do n.º 3 do artigo 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na 

redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a Assembleia Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar em minuta, todas as deliberações tomadas na presente reunião. ______ 

O Presidente da Mesa para dar cumprimento ao Regimento e com a anuência de todos os 

deputados das diversas bancadas, deu por encerrada a reunião, pelas vinte e quatro horas da 

qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo membros da Mesa: Presidente da 

Assembleia Municipal, Telmo Lopes da Silva Ferraz, primeira secretária, Ana Patrícia 

Quintanilha Nobre e por Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes, segundo secretário. ____ 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

Telmo Lopes da Silva Ferraz 

A Primeira Secretária  

 

Ana Patrícia Quintanilha Nobre 

O Segundo Secretário 

 

Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes 

 

 

 

 

 

 

 

O conteúdo da presente sessão fica registado em suporte digital. 


