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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA 
MARINHA GRANDE REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2012 
_______________________________ 

Aos treze dias do mês de julho no Auditório Municipal, sito 
na Avenida José Henriques Vareda, sob a presidência de 
Telmo Lopes da Silva Ferraz e secretariada por Ana Patrícia 
Quintanilha Nobre, primeira secretária e Ricardo Alexandre 
Pereira de Sousa Lopes, segundo secretário, reuniu em 
sessão extraordinária, a Assembleia Municipal da Marinha 
Grande com a seguinte ordem de trabalhos: 
________________________________________________ 

1. 8ª MODIFICAÇÃO – 2ª 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. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DOS 3.º E 4.º ANOS DA 
ESCOLA DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA VÁRZEA INTEGRADA NO AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS GUILHERME STEPHENS PARA O ANO LETIVO 2012/2013 - 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. ________________________________ 

3. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DOS JARDINS-DE-
INFÂNCIA DE VIEIRA DE LEIRIA, ESCOLA DA PASSAGEM E ESCOLA ANTÓNIO VITORINO 
INTEGRADOS NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VIEIRA DE LEIRIA PARA O ANO LETIVO 

2012/2013  - 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. 
__________________ 

4. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS DO JARDIM-DE-

INFÂNCIA DA BOAVISTA, PARA O ANO LETIVO 2012/2013 - 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. __________________ 

5. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM A 
COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA INTEGRADAS NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS NERY 
CAPUCHO, GUILHERME STEPHENS E VIEIRA DE LEIRIA PARA O ANO LETIVO DE 

2012/2013 - 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 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO CONCELHO DA MARINHA 
GRANDE E EMISSÃO DE CARTÕES TIPO PASSE PARA O ANO LETIVO 2012/2013 - 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. __ 

7. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO DE BIBLIOTECAS 
ESCOLARES DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS NERY CAPUCHO, GUILHERME STEPHENS E 

VIEIRA DE LEIRIA PARA O ANO LETIVO 2012/2013  - 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 
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setembro, na sua redação atual. 

_______________________________________ 

8. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE ATIVIDADE FÍSICA/GÍMNICA (PSICOMOTRICIDADE) 
AOS ALUNOS DOS JARDINS-DE-INFÂNCIA DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS NERY CAPUCHO 

E GUILHERME STEPHENS PARA O ANO LETIVO DE 2012/2013 - 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. ________________________________ 

9. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO PARA O ENSINO PRÉ-
ESCOLAR NO ÂMBITO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA NOS JARDINS-DE-INFÂNCIA 
DAS FREGUESIAS DA MARINHA GRANDE, MOITA E VIEIRA DE LEIRIA, PARA O ANO 

LETIVO 2012/2013 - 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. 
_________ 

10. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE DINAMIZAÇÃO E ENSINO DA NATAÇÃO AOS ALUNOS DOS 
JARDINS-DE-INFÂNCIA E DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DO CONCELHO DA MARINHA 
GRANDE INTEGRADOS NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA DE LEIRIA PARA O ANO 

LETIVO 2012/2013- 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. 
___________________________________________________________________________
__________ 

11. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE ENSINO DE INGLÊS AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO 
ENSINO BÁSICO DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS NERY CAPUCHO, GUILHERME STEPHENS 
E VIEIRA DE LEIRIA NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR, 

PARA O ANO LETIVO 2012/2013  - 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. 
___________________________________________________________________________
____ 

12. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE DINAMIZAÇÃO E ENSINO DE NATAÇÃO PARA OS ALUNOS 
DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE INTEGRADOS NOS 
AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS NERY CAPUCHO E GUILHERME STEPHENS PARA O ANO LETIVO 

2012/2013 - 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. 

_____________________________________________________________

_________ 

13. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA A PRESTAR AOS 
ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO, DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS NERY 
CAPUCHO, GUILHERME STEPHENS E VIEIRA DE LEIRIA NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR PARA O ANO LETIVO 2012/2013  - 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. 
_____________________________________________________ 

14. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE ATIVIDADES LÚDICO - EXPRESSIVAS A PRESTAR AOS 
ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO, DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS NERY 
CAPUCHO, GUILHERME STEPHENS E VIEIRA DE LEIRIA NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR, PARA O ANO LETIVO 2012/2013 - 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. 
_____________________________________________________ 
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15. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ARMANDO TORGA AO ABRIGO DA 
PORTARIA N.º 432/2006 DE 3 DE MAIO E PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE A APPCDM E 

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

16. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO DA LOJA SOCIAL SITA 

NA RUA PEREIRA CRESPO, N.º 25, R/C ESQ., 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.__________ 

17. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS - CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS PARA 
BENEFICIÁRIOS DE “CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO” E “CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO+” 
INTEGRADOS NA CÂMARA MUNICIPAL 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. ______________________________________ 

18. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE 
MEDIDATA PARA O PERÍODO DE 24 MESES - nos termos do disposto na alínea c) 

do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, conjugado com 
a alínea r) do nº 1 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na 
sua redação atual. ____________________________ 

19. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS - ALUGUER DE PLATAFORMA ELETRÓNICA DE COMPRAS PÚBLICAS, PELO 
PERÍODO DE 36 MESES - nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do 

artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, conjugado com a alínea r) 
do nº 1 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na sua redação 
atual. ______________________________________ 

20. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES FIXAS PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES DO 

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE - P.A N.º 15/2012-AP/DCCM - 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. _________ 

21. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES DO 
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE - P.A N.º 4/2012-AP/DCCM - 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.  

22. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS - AUDITORIA EXTERNA ÀS CONTAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE 
PARA OS ANOS DE  2012 E 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. _____________________________ 

23. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE GESTÃO CENTRALIZADA DAS COBRANÇAS INERENTES AO 
SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL MODULAR E INTEGRADO DE ÁGUA, SANEAMENTO E 
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RESPETIVAS TRANSFERÊNCIAS PARA A ENTIDADE 

GESTORA - P.A N.º 6/2012-AP/DASUP - 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. 
___________________________________________________________________________
____ 

24. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DO ENDIVIDAMENTO 
LÍQUIDO REPORTADO A 31.12.2011 REFERENTE AOS DOCUMENTOS DE 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2011 nos termos da alínea c), do n.º 2, 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): João Paulo Feteira 
Pedrosa, Isabel Maria Sobreiro Simões Ferreira, Aníbal 
Manuel Curto Ribeiro, Augusto Miguel Rosa Lopes e Nuno 
Gomes. ________ 

Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU): Saul 
Feteira Fragata, Susana Paula Ribeiro Domingues, Filipe 
André Cardoso Andrade, José Manuel Silva, Fernando Manuel 
da Conceição Alves, Artur Manuel de Freitas Marques e Júlio 
Dinis Mouco._________________________ 

Bancada do Partido Social Democrata (PSD): Joaquim 
Henriques Martins, Daniela Carla Teixeira Serrano, Maria de 
Fátima Crespo Dias Pedrosa e Ana Margarida Balseiro de 

Sousa Lopes. 
___________________________________________________________
______ 

Bancada do Bloco de Esquerda (BE): José Joaquim Saraiva 
Rodrigues __________________ 

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), 
Vieira de Leiria: Joaquim Vidal Tomé (PS) e o secretário da 
Junta da Freguesia da Moita: António Soares André. 
______________________________________ 

Estiveram ainda presentes, o Vice-Presidente da Câmara 
Municipal, Paulo Vicente, a Vereadora Cidália Ferreira e o 

Vereador 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: Luis Guerra Marques 
pelo deputado Júlio Mouco, Pedro André pela deputada Ana 
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Margarida Lopes, Frederico Barosa pelo deputado Nuno Gomes 
e o presidente da junta de freguesia da Moita, Álvaro 
Martins pelo secretário António André. 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 cinco 
minutos, o Presidente da Mesa, Telmo Ferraz, declarou 
aberta a sessão. ________________ 

O Presidente da Mesa tomou a palavra saudando todos os 
presentes e deu conhecimento dos assuntos constantes na 
Ordem do Dia, de acordo com o nº 2 do artigo 19º do 
Regimento. Lembrou ainda que se trata de uma sessão 
extraordinária, logo não há lugar ao período antes da ordem 
do dia, nem ao período de intervenção do público. 
________________________ 

 
PONTO 1- 8ª MODIFICAÇÃO – 2ª 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 5 de julho de 2012 com o seguinte 
teor:  

“8ª Modificação - 2ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2012, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes 
alterações: 

1ª Revisão ao Orçamento da Receita para 2012, no valor de 192.474,94 

euros nos reforços e 2.677.960,32 euros nas anulações;  

2ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2012, no valor de 225.616,07 
euros nos reforços e 2.711.101,45 euros nas anulações; 

1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2012, no valor de 

33.015,00 euros nos reforços e 2.548.129,22 euros nas anulações; 

2ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais para 2012, no valor de 
178.225,84 euros nos reforços e 159.279,00 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 8ª Modificação 
aos Documentos Previsionais de 2012, constituída pela 1ª Revisão ao 
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Orçamento da Receita, 2.ª Revisão ao Orçamento da Despesa, 1ª Revisão 

ao Plano Plurianual de Investimentos e 2ª 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 maioria com 3 votos a favor, 1 abstenção 

do Sr. Vereador António Santos e 2 votos contra dos Srs. Vereadores 
Vítor Pereira e Fernando Esperança” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto um da ordem do dia 
e colocou-o à discussão pelas 21.00h. 
___________________________________________________________
______ 

Tomou a palavra a deputada Daniela Serrano (PSD) que frisou 
que o executivo camarário não tem sabido gerir o orçamento 
a cada ano delineado e aprovado e que cada vez menos os 
documentos previsionais obedecem aos objectivos traçados, 
ficando sempre muito aquém das metas predefinidas. 
Salientou ainda que, sendo agora adiantado pelo Governo que 
todas as câmaras municipais encaixarão em 2013 verbas 
excecionais, provenientes das novas taxas de IMI, 

questionou sobre as perspectivas de utilização das mesmas. 
Mesmo que só disponíveis a partir de 2013, questionou ainda 
se não faria sentido que a atividade camarária deste 
executivo fizesse já espelhar e repercutir na sua 
actividade e na sua orientação uma estratégia diferente, 
mais eficaz e eficiente. Pretendeu saber como a Câmara 
pretende aplicar esta nova verba, querendo saber em que 

obras este executivo equaciona fazer uso das mesmas, 
considerando que este é um Município onde cada vez mais não 
há obra feita e onde a cultura fica muito aquém do 
expectável. ______________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que referiu 
que ao contrário do que tem sido a propaganda do Governo, 

não há aumento de receitas municipais por aumento de 
tributação do IMI, pois por aplicação da Lei dos 
Compromissos, o excedente da receita atual ficará afeta 
exclusivamente à amortização da dívida de médio e longo 
prazo, apesar de esses encargos já constarem dos orçamentos 
plurianuais. Para além disso, e ao contrário do previsto, 
os custos com a reavaliação dos prédios serão encargo do 
município, o que ao contrário do que diz a deputada Daniela 
Serrano, se traduz numa diminuição da capacidade da Câmara 
em realizar obras de investimento. 
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Usou da palavra a deputada Daniela Serrano (PSD) que 
argumentou que, ao contrário do inicialmente previsto e ao 
contrário do agora manifestado pelo deputado Curto Ribeiro, 
as verbas arrecadadas a título de IMI não servirão apenas 
para o pagamento de compromissos já assumidos, nomeadamente 
financiamentos já contratados. Disse ainda que, essa é uma 
justificação que, a par da Lei dos Compromissos, já não 
auxilia e absolve a débil atuação deste executivo, pois 
considera que esta tem ficado muito aquém do que se 
perspetiva, ou deveria perspetivar, para o futuro de um 
Município, como o da Marinha Grande. __________ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa 
submeteu à votação o ponto um, 8ª MODIFICAÇÃO – 2ª REVISÃO 
AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2012, tendo a Assembleia 
deliberado aprovar o mesmo por maioria com nove votos a 
favor do PS (9), seis abstenções do BE (1), do MCI (1), PSD 
(4) e oito contra da CDU (8). ____________________________ 

O deputado Saul Fragata (CDU) proferiu a seguinte 

declaração de voto: “Votámos contra porque a presente 

modificação e revisão aos documentos previsionais de 2012 

se integra na filosofia dos referidos documentos 

previsionais contra os quais a CDU votou. Acresce que tem 

como agravante anular mais de 2,5 milhões de euros nas 

despesas de capital, o que representa 15% de redução nos 16 

milhões previstos para o investimento em 2012.” _______ 

PONTO 2 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS 
ALUNOS DOS 3.º E 4.º ANOS DA ESCOLA DO 1.º CICLO DO ENSINO 
BÁSICO DA VÁRZEA INTEGRADA NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
GUILHERME STEPHENS PARA O ANO LETIVO 2012/2013 - 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 5 de julho 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; 
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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 DEDIS – Divisão de educação, 
desporto e intervenção social na qual se manifesta a necessidade 
imprescindível e inadiável da contratualização do fornecimento de 
refeições aos alunos dos 3.º e 4.º anos da escola do 1.º ciclo do 
ensino básico da Várzea integrada no agrupamento de escolas Guilherme 
Stephens para o ano letivo 2012/2013, com o preço máximo de 18.480,00 
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 
“ALIMENTAÇÃO NOUTRAS ESCOLAS - ANO LECTIVO 2012/2013”, na 
classificação orgânica/económica 07/020105 e ação do PAM 2012/A/38. 

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 de refeições 
aos alunos dos 3.º e 4.º anos da escola do 1.º ciclo do ensino básico 
da Várzea integrada no agrupamento de escolas Guilherme Stephens para 
o ano letivo 2012/2013. 

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. 
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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 do “Fornecimento de refeições aos alunos dos 

3.º e 4.º anos da escola do 1.º ciclo do ensino básico da Várzea 

integrada no agrupamento de escolas Guilherme Stephens para o ano 

letivo 2012/2013” 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” 

_________________________________________________ 

 
Cerca das 21.25h, o Presidente da Mesa começou por 
apresentar individualmente todos os pontos respeitantes aos 
pedidos de autorização prévia, ou seja, desde o ponto 2 até 
ao ponto 23 da ordem do dia. Estes não mereceram qualquer 
intervenção por parte dos senhores deputados e foram 
votados individualmente. 
_____________________________________ 
 
Tomou assento na Assembleia, o deputado João Paulo Feteira 
Pedrosa (PS) que justificou o seu atraso ao Presidente da 
Mesa. ____________________________________________ 
 
O Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto dois, 
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DOS 3.º E 4.º 
ANOS DA ESCOLA DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA VÁRZEA INTEGRADA 
NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GUILHERME STEPHENS PARA O ANO LETIVO 

2012/2013, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo 
por unanimidade. __________________________ 

PONTO 3 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS 
ALUNOS DOS JARDINS-DE-INFÂNCIA DE VIEIRA DE LEIRIA, ESCOLA 
DA PASSAGEM E ESCOLA ANTÓNIO VITORINO INTEGRADOS NO 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VIEIRA DE LEIRIA PARA O ANO LETIVO 
2012/2013  - 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. 
___________________________________________________________
_______ 



(Mandato 2009/2013)
   ATA NÚMERO SEIS  13.07.2012 

 10 

Presente deliberação camarária de 5 de julho 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 DEDIS – Divisão de educação, 
desporto e intervenção social na qual se manifesta a necessidade 
imprescindível e inadiável da contratualização do fornecimento de 
refeições aos alunos dos Jardins-de-Infância de Vieira de Leiria, 
Escola da Passagem e Escola António Vitorino integrados no Agrupamento 
de Escolas Vieira de Leiria para o ano letivo 2012/2013, com o preço 
máximo de 22.300,00 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 
“ALIMENTAÇÃO NOUTRAS ESCOLAS - ANO LECTIVO 2012/2013”, na 
classificação orgânica/económica 07/020105 e ação do PAM 2012/A/38. 

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 de refeições 
aos alunos dos Jardins-de-Infância de Vieira de Leiria, Escola da 
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Passagem e Escola António Vitorino integrados no Agrupamento de 
Escolas Vieira de Leiria para o ano letivo 2012/2013. 

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 do “fornecimento de refeições aos alunos dos 

Jardins-de-Infância de Vieira de Leiria, Escola da Passagem e Escola 

António Vitorino integrados no Agrupamento de Escolas Vieira de Leiria 

para o ano letivo 2012/2013” 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.” 

_________________________________________________ 

Não havendo lugar a qualquer intervenção, o Presidente da 
Mesa submeteu à votação o ponto três, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 
PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DOS JARDINS-DE-INFÂNCIA DE 
VIEIRA DE LEIRIA, ESCOLA DA PASSAGEM E ESCOLA ANTÓNIO VITORINO 
INTEGRADOS NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VIEIRA DE LEIRIA PARA O ANO 

LETIVO 2012/2013, tendo a Assembleia deliberado aprovar o 
mesmo por unanimidade. 
___________________________________________ 

PONTO 4 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA 
OS ALUNOS DO JARDIM-DE-INFÂNCIA DA BOAVISTA, PARA O ANO 
LETIVO 2012/2013 - 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 5 de julho 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; 
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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 DEDIS – Divisão de educação, 
desporto e intervenção social na qual se manifesta a necessidade 
imprescindível e inadiável da contratualização do fornecimento de 
refeições, para os alunos do Jardim-de-Infância da Boavista, para o 
ano letivo 2012/2013,com o preço máximo de 6.800,00 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 
“ALIMENTAÇÃO NOUTRAS ESCOLAS - ANO LECTIVO 2012/2013”, na 
classificação orgânica/económica 07/020105 e ação do PAM 2012/A/38. 

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 de refeições 
aos alunos do Jardim-de-Infância da Boavista para o ano letivo 
2012/2013. 

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 
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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 do “Fornecimento de refeições para os alunos 

do Jardim-de-Infância da Boavista para o ano letivo 2012/2013” 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.” 

_________________________________________________ 

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 DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS DO JARDIM-DE-INFÂNCIA 

DA BOAVISTA, PARA O ANO LETIVO 2012/2013, tendo a Assembleia 
deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. 
___________________________________________________________
_ 

PONTO 5 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS 
CRIANÇAS QUE FREQUENTAM A COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA 
INTEGRADAS NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS NERY CAPUCHO, 
GUILHERME STEPHENS E VIEIRA DE LEIRIA PARA O ANO LETIVO DE 
2012/2013 - 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 5 de julho 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. 
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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 DEDIS – Divisão de educação, 
desporto e intervenção social na qual se manifesta a necessidade 
imprescindível e inadiável da aquisição de lanches para as crianças 
que frequentam a Componente de Apoio à Família integradas nos 
agrupamentos de Escolas Nery Capucho, Guilherme Stephens e Vieira de 
Leiria para o ano letivo 2012/2013 com o preço base de 21.665,85 
euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.  

Considerando que em sede da 8ª modificação aos Documentos previsionais 
de 2012, constituída pela 1ª revisão ao Orçamento da Receita, 2ª 
Revisão ao Orçamento da despesa, 1ª revisão ao Plano Plurianual de 
Investimentos e 2ª revisão ao Plano de Atividades Municipais foi 
proposto o reforço da dotação para a assunção desta despesa relativa à 
“GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DO INGLÊS NO 1º CICLO E OUTRAS ACTIVIDADES DE 
ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - ANO LECTIVO 2012/2013” na classificação 
orgânica/económica 07/020105 e ação do PAM 2012/A/34. 

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 aquisição de lanches para as crianças que 
frequentam a Componente de Apoio à Família integradas nos agrupamentos 
de Escolas Nery Capucho, Guilherme Stephens e Vieira de Leiria para o 
ano letivo 2012/2013. 

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 de “aquisição de lanches para as crianças que 

frequentam a Componente de Apoio à Família integradas nos agrupamentos 
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de Escolas Nery Capucho, Guilherme Stephens e Vieira de Leiria para o 

ano letivo 2012/2013” 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, 

desde que aprovada a 8ª Modificação aos Documentos Previsionais de 

2012, constituída pela 1ª revisão ao Orçamento da Receita, 2ª Revisão 

ao Orçamento da Despesa, 1ª revisão ao Plano Plurianual de 

Investimentos e 2ª revisão ao Plano de Atividades Municipais a 

apreciar na mesma sessão da Assembleia Municipal em ponto prévio a 

esta autorização.  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

_________________________________________________ 

Não havendo lugar a qualquer intervenção, o Presidente da 
Mesa submeteu à votação o ponto cinco, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 
PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - AQUISIÇÃO 
DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM A COMPONENTE DE APOIO 
À FAMÍLIA INTEGRADAS NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS NERY CAPUCHO, 
GUILHERME STEPHENS E VIEIRA DE LEIRIA PARA O ANO LETIVO DE 

2012/2013, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por 
unanimidade. ___________________________________________ 

PONTO 6 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS - TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS 
ALUNOS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE E EMISSÃO DE CARTÕES 
TIPO PASSE PARA O ANO LETIVO 2012/2013 - 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 5 de julho 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 
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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 DEDIS – Divisão de educação, 
desporto e intervenção social na qual se manifesta a necessidade 
imprescindível e inadiável da contratualização dos serviços de 
transporte escolar para os alunos do concelho da Marinha Grande para o 
ano letivo 2012/2013 e respetiva emissão de cartões tipo passe, com o 
preço máximo de 90.289,15 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em 
vigor. 

Considerando que se encontra inscrito em Orçamento da Despesa e Plano 
de Atividades Municipais de 2012 a dotação para a assunção da despesa 
relativa ao “TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO ANO LECTIVO 2012/2013” na 
classificação orgânica/económica 07/020210, ação do PAM 2012/A/37, e 
na classificação orgânica/económica 07/020225 do Orçamento da Despesa. 

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 transporte escolar dos 
alunos do concelho da Marinha Grande para o ano letivo 2012/2013 e 
respetiva emissão de cartões tipo passe. 

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 “serviços de transporte escolar para os 

alunos do concelho da Marinha Grande para o ano letivo 2012/2013 e 



(Mandato 2009/2013)
   ATA NÚMERO SEIS  13.07.2012 

 17 

respetiva emissão de cartões tipo passe” 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.” 

Não havendo lugar a qualquer intervenção, o Presidente da 
Mesa submeteu à votação o ponto seis, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 
PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - TRANSPORTE 
ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE E EMISSÃO 

DE CARTÕES TIPO PASSE PARA O ANO LETIVO 2012/2013, tendo a 
Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. 
___________________________________________ 

PONTO 7 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE 
ANIMAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES DOS AGRUPAMENTOS DE 
ESCOLAS NERY CAPUCHO, GUILHERME STEPHENS E VIEIRA DE LEIRIA 
PARA O ANO LETIVO 2012/2013  - 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 5 de julho 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, 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 
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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 DEDIS – Divisão de educação, 
desporto e intervenção social na qual se manifesta a necessidade 
imprescindível e inadiável da contratualização de serviços de 
atividades de animação de bibliotecas escolares dos agrupamentos de 
escolas Nery Capucho, Guilherme Stephens e Vieira de Leiria para o ano 
letivo 2012/2013, com o preço base de 15.750,90 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 
“GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DO INGLÊS NO 1.º CICLO E OUTRAS ACTIVIDADES 
DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - ANO LECTIVO 2012/2013”, na 
classificação orgânica/económica 07/020220 e ação do PAM 2012/A/34. 

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 atividades de 
animação de bibliotecas escolares dos agrupamentos de escolas Nery 
Capucho, Guilherme Stephens e Vieira de Leiria para o ano letivo 
2012/2013. 

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 de “Serviços de atividades de animação de 

bibliotecas escolares dos agrupamentos de escolas Nery Capucho, 

Guilherme Stephens e Vieira de Leiria para o ano letivo 2012/2013” 

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.” 

Não havendo lugar a qualquer intervenção, o Presidente da 
Mesa submeteu à votação o ponto sete, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 
PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE 
ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES DOS AGRUPAMENTOS 
DE ESCOLAS NERY CAPUCHO, GUILHERME STEPHENS E VIEIRA DE LEIRIA 
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PARA O ANO LETIVO 2012/2013, tendo a Assembleia deliberado 
aprovar o mesmo por unanimidade. ___ 

PONTO 8 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE ATIVIDADE 
FÍSICA/GÍMNICA (PSICOMOTRICIDADE) AOS ALUNOS DOS JARDINS-
DE-INFÂNCIA DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS NERY CAPUCHO E 
GUILHERME STEPHENS PARA O ANO LETIVO DE 2012/2013 - 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 5 de julho 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, 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 DEDIS – Divisão de educação, 
desporto e intervenção social na qual se manifesta a necessidade 
imprescindível e inadiável da contratualização de serviços de 
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atividade física/gímnica (psicomotricidade) aos alunos dos jardins-de-
infância dos agrupamentos de escolas Nery Capucho e Guilherme 
Stephens, para o ano letivo de 2012/2013, com o preço base de 
23.991,76 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 
“GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DO INGLÊS NO 1.º CICLO E OUTRAS ACTIVIDADES 
DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - ANO LECTIVO 2012/2013”, na 
classificação orgânica/económica 07/020220 e ação do PAM 2012/A/34. 

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 atividade 
física/gímnica (psicomotricidade) aos alunos dos jardins-de-infância 
dos agrupamentos de escolas Nery Capucho e Guilherme Stephens, para o 
ano letivo de 2012/2013. 

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 de “Serviços de atividade física/gímnica 

(psicomotricidade) aos alunos dos jardins-de-infância dos agrupamentos 

de escolas Nery Capucho e Guilherme Stephens para o ano letivo de 

2012/2013” 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.” 

Não havendo lugar a qualquer intervenção, o Presidente da 
Mesa submeteu à votação o ponto oito, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 
PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE 
ATIVIDADE FÍSICA/GÍMNICA (PSICOMOTRICIDADE) AOS ALUNOS DOS 
JARDINS-DE-INFÂNCIA DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS NERY CAPUCHO E 

GUILHERME STEPHENS PARA O ANO LETIVO DE 2012/2013, tendo a 
Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. 
___________________________________________________________

_ 

PONTO 9 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE 
ANIMAÇÃO PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR NO ÂMBITO DA COMPONENTE 
DE APOIO À FAMÍLIA NOS JARDINS-DE-INFÂNCIA DAS FREGUESIAS 
DA MARINHA GRANDE, MOITA E VIEIRA DE LEIRIA, PARA O ANO 
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LETIVO 2012/2013 - 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 5 de julho 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, 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 DEDIS – Divisão de educação, 
desporto e intervenção social na qual se manifesta a necessidade 
imprescindível e inadiável da contratualização de serviços de 
atividades de animação para o ensino pré-escolar no âmbito da 
Componente de Apoio à Família nos jardins-de-infância das freguesias 
da Marinha Grande, Moita e Vieira de Leiria, para o ano letivo 
2012/2013, com o preço base de 77.320,00 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 
“GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DO INGLÊS NO 1.º CICLO E OUTRAS ACTIVIDADES 
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DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - ANO LECTIVO 2012/2013”, na 
classificação orgânica/económica 07/020220 e ação do PAM 2012/A/34 

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 atividades de 
animação para o ensino pré-escolar no âmbito da Componente de Apoio à 
Família nos jardins-de-infância das freguesias da Marinha Grande, 
Moita e Vieira de Leiria, para o ano letivo 2012/2013. 

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 de “serviços de atividades de animação para o 

ensino pré-escolar no âmbito da Componente de Apoio à Família nos 

jardins-de-infância das freguesias da Marinha Grande, Moita e Vieira 

de Leiria, para o ano letivo 2012/2013” 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.” 

_________________________________________________ 

Não havendo lugar a qualquer intervenção, o Presidente da 
Mesa submeteu à votação o ponto nove, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 
PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE 
ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR NO ÂMBITO DA 
COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA NOS JARDINS-DE-INFÂNCIA DAS 
FREGUESIAS DA MARINHA GRANDE, MOITA E VIEIRA DE LEIRIA, PARA O 

ANO LETIVO 2012/2013, tendo a Assembleia deliberado aprovar 
o mesmo por unanimidade. 
___________________________________ 

PONTO 10 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE DINAMIZAÇÃO E ENSINO 
DA NATAÇÃO AOS ALUNOS DOS JARDINS-DE-INFÂNCIA E DO 1.º 
CICLO DO ENSINO BÁSICO DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE 
INTEGRADOS NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA DE LEIRIA 
PARA O ANO LETIVO 2012/2013- 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 
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da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na sua redação atual. 
______________________________________________ 
 
Presente deliberação camarária de 5 de julho 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, 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 DEDIS – Divisão de educação, 
desporto e intervenção social na qual se manifesta a necessidade 
imprescindível e inadiável da contratualização de serviços de 
dinamização e ensino da natação aos alunos dos jardins-de-infância e 
do 1.º ciclo do ensino básico do concelho da Marinha Grande integrados 
no agrupamento de escolas de Vieira de Leiria para o ano letivo 
2012/2013, com o preço base de 14.025,96 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 
“GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DO INGLÊS NO 1.º CICLO E OUTRAS ACTIVIDADES 
DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - ANO LECTIVO 2012/2013”, na 
classificação orgânica/económica 07/020220 e ação do PAM 2012/A/34. 
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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 dinamização e 
ensino da natação aos alunos dos jardins-de-infância e do 1.º ciclo do 
ensino básico do concelho da Marinha Grande integrados no agrupamento 
de escolas de Vieira de Leiria, para o ano letivo 2012/2013. 

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 de “Serviços de dinamização e ensino da 

natação aos alunos dos jardins-de-infância e do 1.º ciclo do ensino 

básico do concelho da Marinha Grande integrados no agrupamento de 

escolas de Vieira de Leiria para o ano letivo 2012/2013” 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.” 

_________________________________________________ 

Não havendo lugar a qualquer intervenção, o Presidente da 
Mesa submeteu à votação o ponto dez, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 
PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE 
DINAMIZAÇÃO E ENSINO DA NATAÇÃO AOS ALUNOS DOS JARDINS-DE-
INFÂNCIA E DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DO CONCELHO DA MARINHA 
GRANDE INTEGRADOS NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA DE LEIRIA 

PARA O ANO LETIVO 2012/2013, tendo a Assembleia deliberado 
aprovar o mesmo por unanimidade. ____________________ 

PONTO 11 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE ENSINO DE INGLÊS AOS 
ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DOS AGRUPAMENTOS DE 
ESCOLAS NERY CAPUCHO, GUILHERME STEPHENS E VIEIRA DE LEIRIA 
NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR, PARA 
O ANO LETIVO 2012/2013  - 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 5 de julho de 2012 com o seguinte 
teor:  
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“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, 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 DEDIS – Divisão de educação, 
desporto e intervenção social na qual se manifesta a necessidade 
imprescindível e inadiável da contratualização de serviços de ensino 
de inglês aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico dos agrupamentos de 
escolas Nery Capucho, Guilherme Stephens e Vieira de Leiria no âmbito 
das atividades de enriquecimento curricular, para o ano letivo 
2012/2013, com o preço base de 53.253,36 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 
“GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DO INGLÊS NO 1.º CICLO E OUTRAS ACTIVIDADES 
DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - ANO LECTIVO 2012/2013”, na 
classificação orgânica/económica 07/020220 e ação do PAM 2012/A/34 

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 ensino de 
inglês aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico dos agrupamentos de 
escolas Nery Capucho, Guilherme Stephens e Vieira de Leiria no âmbito 
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das atividades de enriquecimento curricular, para o ano letivo 
2012/2013. 

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 de “Serviços de ensino de inglês aos alunos do 

1.º ciclo do ensino básico dos agrupamentos de escolas Nery Capucho, 

Guilherme Stephens e Vieira de Leiria no âmbito das atividades de 

enriquecimento curricular, para o ano letivo 2012/2013” 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.” 

_________________________________________________ 

Não havendo lugar a qualquer intervenção, o Presidente da 
Mesa submeteu à votação o ponto onze, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 
PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE 
ENSINO DE INGLÊS AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DOS 
AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS NERY CAPUCHO, GUILHERME STEPHENS E 
VIEIRA DE LEIRIA NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 
CURRICULAR, PARA O ANO LETIVO 2012/2013, tendo a Assembleia 
deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. 
________________________ 
 
PONTO 12 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE DINAMIZAÇÃO E ENSINO 
DE NATAÇÃO PARA OS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DO 
CONCELHO DA MARINHA GRANDE INTEGRADOS NOS AGRUPAMENTOS DE 
ESCOLAS NERY CAPUCHO E GUILHERME STEPHENS PARA O ANO LETIVO 
2012/2013 - 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 5 de julho 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 
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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, 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 DEDIS – Divisão de educação, 
desporto e intervenção social na qual se manifesta a necessidade 
imprescindível e inadiável da contratualização de serviços de 
dinamização e ensino de natação para os alunos do 1.º ciclo do ensino 
básico do concelho da Marinha Grande integrados nos agrupamentos de 
escolas Nery Capucho e Guilherme Stephens, para o ano lectivo 
2012/2013, com o preço base de 20.439,54 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 
“GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DO INGLÊS NO 1.º CICLO E OUTRAS ACTIVIDADES 
DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - ANO LECTIVO 2012/2013”, na 
classificação orgânica/económica 07/020220 e ação do PAM 2012/A/34. 

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 dinamização e 
ensino de natação para os alunos do 1.º ciclo do ensino básico do 
concelho da Marinha Grande integrados nos agrupamentos de escolas Nery 
Capucho e Guilherme Stephens para o ano letivo 2012/2013. 

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 
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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 “Serviços de dinamização e ensino de 

natação para os alunos do 1.º ciclo do ensino básico do concelho da 

Marinha Grande integrados nos agrupamentos de escolas Nery Capucho e 

Guilherme Stephens para o ano letivo 2012/2013” 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.” 

_________________________________________________ 

Não havendo lugar a qualquer intervenção, o Presidente da 
Mesa submeteu à votação o ponto doze, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 
PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE 
DINAMIZAÇÃO E ENSINO DE NATAÇÃO PARA OS ALUNOS DO 1.º CICLO DO 
ENSINO BÁSICO DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE INTEGRADOS NOS 
AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS NERY CAPUCHO E GUILHERME STEPHENS PARA O 
ANO LETIVO 2012/2013, tendo a Assembleia deliberado aprovar 
o mesmo por unanimidade. ____________ 
 
PONTO 13 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE ATIVIDADE FÍSICA E 
DESPORTIVA A PRESTAR AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO 
BÁSICO, DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS NERY CAPUCHO, GUILHERME 
STEPHENS E VIEIRA DE LEIRIA NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE 
ENRIQUECIMENTO CURRICULAR PARA O ANO LETIVO 2012/2013  - 
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 5 de julho 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.  
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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, 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 DEDIS – Divisão de educação, 
desporto e intervenção social na qual se manifesta a necessidade 
imprescindível e inadiável da contratualização de serviços de 
atividade física e desportiva a prestar aos alunos do 1.º ciclo do 
ensino básico, dos agrupamentos de escolas Nery Capucho, Guilherme 
Stephens e Vieira de Leiria no âmbito das atividades de enriquecimento 
curricular para o ano lectivo 2012/2013, com o preço base de 38.069,67 
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 
“GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DO INGLÊS NO 1.º CICLO E OUTRAS ACTIVIDADES 
DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - ANO LECTIVO 2012/2013”, na 
classificação orgânica/económica 07/020220 e ação do PAM 2012/A/34. 

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 atividade 
física e desportiva a prestar aos alunos do 1.º ciclo do ensino 
básico, dos agrupamentos de escolas Nery Capucho, Guilherme Stephens e 
Vieira de Leiria no âmbito das atividades de enriquecimento curricular 
para o ano lectivo 2012/2013. 

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 
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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 “Serviços de atividade física e desportiva 

a prestar aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, dos agrupamentos 

de escolas Nery Capucho, Guilherme Stephens e Vieira de Leiria no 

âmbito das atividades de enriquecimento curricular para o ano letivo 

2012/2013” 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.” 

_________________________________________________ 

Não havendo lugar a qualquer intervenção, o Presidente da 
Mesa submeteu à votação o ponto treze, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 
PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE 
ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA A PRESTAR AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO 
ENSINO BÁSICO, DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS NERY CAPUCHO, GUILHERME 
STEPHENS E VIEIRA DE LEIRIA NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 
CURRICULAR PARA O ANO LETIVO 2012/2013, tendo a Assembleia 
deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. 
___________________________________ 
 
PONTO 14 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE ATIVIDADES LÚDICO - 
EXPRESSIVAS A PRESTAR AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO 
BÁSICO, DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS NERY CAPUCHO, GUILHERME 
STEPHENS E VIEIRA DE LEIRIA NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE 
ENRIQUECIMENTO CURRICULAR, PARA O ANO LETIVO 2012/2013 - 
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 5 de julho 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 
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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, 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 DEDIS – Divisão de educação, 
desporto e intervenção social na qual se manifesta a necessidade 
imprescindível e inadiável da contratualização de serviços de 
actividades de enriquecimento curricular do ensino de actividades 
lúdico - expressivas, aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, dos 
agrupamentos de escolas Nery Capucho, Guilherme Stephens e Vieira de 
Leiria, para o ano lectivo 2012/2013, com o preço base de 60.195,30 
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 
“GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DO INGLÊS NO 1.º CICLO E OUTRAS ACTIVIDADES 
DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - ANO LECTIVO 2012/2013”, na 
classificação orgânica/económica 07/020220 e ação do PAM 2012/A/34. 

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 actividades 
de enriquecimento curricular do ensino de actividades lúdico - 
expressivas, aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, dos 
agrupamentos de escolas Nery Capucho, Guilherme Stephens e Vieira de 
Leiria, para o ano lectivo 2012/2013. 

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 
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relativos à contratação de “Serviços de actividades de enriquecimento 

curricular do ensino de actividades lúdico - expressivas, aos alunos 

do 1.º ciclo do ensino básico, dos agrupamentos de escolas Nery 

Capucho, Guilherme Stephens e Vieira de Leiria, para o ano lectivo 

2012/2013” 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.” 

_________________________________________________ 

Não havendo lugar a qualquer intervenção, o Presidente da 
Mesa submeteu à votação o ponto catorze, PEDIDO DE 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - 
SERVIÇOS DE ATIVIDADES LÚDICO - EXPRESSIVAS A PRESTAR AOS ALUNOS 
DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO, DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS NERY 
CAPUCHO, GUILHERME STEPHENS E VIEIRA DE LEIRIA NO ÂMBITO DAS 
ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR, PARA O ANO LETIVO 
2012/2013, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo 
por unanimidade. 
___________________________________________________________
_ 
 
PONTO 15 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA 
ARMANDO TORGA AO ABRIGO DA PORTARIA N.º 432/2006 DE 3 DE 
MAIO E PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE A APPCDM E A CÂMARA 
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, 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 5 de julho 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. 
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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, 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 DGRH – Recursos Humanos na 
qual se manifesta a necessidade imprescindível e inadiável da 
contratualização do fornecimento de refeições para Armando Torga ao 
abrigo da portaria n.º 432/2006 de 3 de maio e protocolo a celebrar 
entre a APPACDM e a Câmara Municipal, com o preço base de 1.020,33 
euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 

Considerando que se encontra inscrito no Orçamento da despesa do ano 
de 2012 dotação para a assunção de despesa relativa ao “Fornecimento 
de refeições para Armando Torga”, na classificação orgânica/económica 
08/020225. 

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 de refeições 
a Armando Torga ao abrigo da portaria n.º 432/2006 de 3 de maio e 
protocolo a celebrar entre a APPACDM e a Câmara Municipal. 

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 do “Fornecimento de refeições para Armando 

Torga ao abrigo da portaria n.º 432/2006 de 3 de maio e protocolo a 

celebrar entre a APPACDM e a Câmara Municipal” 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.” 

_________________________________________________ 
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Não havendo lugar a qualquer intervenção, o Presidente da 
Mesa submeteu à votação o ponto quinze, PEDIDO DE 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - 
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ARMANDO TORGA AO ABRIGO DA 
PORTARIA N.º 432/2006 DE 3 DE MAIO E PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE 
A APPACDM E A CÂMARA MUNICIPAL, tendo a Assembleia deliberado 
aprovar o mesmo por unanimidade. ___________ 
 
PONTO 16 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE 
ARRENDAMENTO DA LOJA SOCIAL SITA NA RUA PEREIRA CRESPO, N.º 
25, R/C ESQ., 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 5 de julho 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, 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 
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Dezembro de 2011, não se encontrava em vigor a Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro. 

Considerando a informação do serviço da DEDIS – Divisão de educação, 
desporto e intervenção social na qual se manifesta a necessidade 
imprescindível e inadiável da renovação, pelo período de um ano, do 
contrato de arrendamento da Loja Social sita na rua pereira Crespo, nº 
25, R/C Esq., Marinha Grande, pelo valor de anual de 2.760 euros, a 
pagar em duodécimos de 230 euros.  

Considerando que se encontra inscrito em Plano de Atividades 
municipais de 2012 a dotação para a assunção de despesa relativa à “ 
ARRENDAMENTO DE ESPAÇO NÃO HABITÁVEL PARA FUNCIONAMENTO DA LOJA 
SOCIAL”, na classificação orgânica/económica 00103/020225 e ação do 
PAM 2012/A/1. 

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 renovação do contrato de arrendamento da Loja 
Social. 

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 “ renovação do contrato de arrendamento da Loja Social 

pelo período de 1 ano” 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.” 

_________________________________________________ 

Não havendo lugar a qualquer intervenção, o Presidente da 
Mesa submeteu à votação o ponto dezasseis, PEDIDO DE 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - 
RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO DA LOJA SOCIAL SITA NA RUA 
PEREIRA CRESPO, N.º 25, R/C ESQ., MARINHA GRANDE, tendo a 
Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. 
___________________________________________________ 
 
PONTO 17 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS - CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE 
ACIDENTES PESSOAIS PARA BENEFICIÁRIOS DE “CONTRATO EMPREGO-
INSERÇÃO” E “CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO+” INTEGRADOS NA 
CÂMARA MUNICIPAL 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 
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1 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na sua 
redação atual. __________________ 
 
Presente deliberação camarária de 5 de julho 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, 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 da DGRH – Recursos Humanos na qual se 
manifesta a necessidade imprescindível e inadiável da contratação de 
seguros de acidentes pessoais para beneficiários de “contrato emprego-
inserção” e “contrato emprego-inserção+” integrados na Câmara 
Municipal da Marinha Grande, com o preço base de 5.799,60 euros, 
isentos de IVA. 

Considerando que em sede da 8ª Modificação aos Documentos Previsionais 
de 2012, constituída pela 1ª Revisão ao Orçamento da Receita, 2.ª 
Revisão ao Orçamento da Despesa, 1ª Revisão ao Plano Plurianual de 
Investimentos e 2ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais foi 
proposto o reforço da dotação para a assunção de despesa relativa à 
“CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ACTIVIDADES E RESPONSABILIDADES 
MUNICIPAIS”, na classificação orgânica/económica 0103/0103090103 e 
ação do PAM 2012/A/135. 
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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 contratação de seguros de acidentes pessoais 
para beneficiários de “contrato emprego-inserção” e “contrato emprego-
inserção+” integrados na Câmara Municipal 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 redação atual, solicitar à Assembleia Municipal da 

Marinha Grande autorização prévia para a assunção de compromissos 

plurianuais relativos à “ Contratação de seguros de acidentes pessoais 

para beneficiários de “contrato emprego-inserção” e “contrato emprego-

inserção+” integrados na Câmara Municipal 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, desde que aprovada a 8ª 

Modificação aos Documentos Previsionais de 2012, constituída pela 1ª 

Revisão ao Orçamento da Receita, 2.ª Revisão ao Orçamento da Despesa, 

1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e 2ª Revisão ao Plano 

de Atividades Municipais a apreciar na mesma sessão da Assembleia 

Municipal em ponto prévio a esta autorização. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

_________________________________________________ 

Não havendo lugar a qualquer intervenção, o Presidente da 
Mesa submeteu à votação o ponto dezassete, PEDIDO DE 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - 
CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS PARA BENEFICIÁRIOS 
DE “CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO” E “CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO+” 
INTEGRADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE, tendo a 
Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. 
___________________________________________________________
_ 
 
PONTO 18 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE MEDIDATA PARA O PERÍODO DE 
24 MESES - nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, conjugado 
com a alínea r) do nº 1 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 
18 de setembro, na sua redação atual. 
_______________________ 
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Presente deliberação camarária de 5 de julho 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 da DCCM – Divisão de Cooperação, Comunicação 
e Modernização  na qual se manifesta a necessidade imprescindível e 
inadiável da contratação de serviços de manutenção e assistência 
técnica ao software Medidata, para o período de 24 meses, com o preço 
base de 20.595,96 euros, acrescidos de I.V.A. à taxa de 23%, 
considerando que o contrato em vigor termina no final de Julho de 
2012. 

Considerando que se encontra inscrito em Plano de Atividades 
Municipais de 2012 a dotação para a assunção de despesa relativa à 
“MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE MEDIDATA”, na 
classificação orgânica/económica 04/020219 e ação do PAM 2012/A/14. 

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, 
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conceito que se aplica à contratação de serviços de manutenção e 
assistência técnica ao software Medidata, para o período de 24 meses. 

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 “Serviços de manutenção e assistência 

técnica ao software Medidata, para o período de 24 meses”, 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.” 

_________________________________________________ 

Não havendo lugar a qualquer intervenção, o Presidente da 
Mesa submeteu à votação o ponto dezoito, PEDIDO DE 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE 
MEDIDATA PARA O PERÍODO DE 24 MESES, tendo a Assembleia 
deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. 
___________________________________________________________
_ 
 
PONTO 19 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS - ALUGUER DE PLATAFORMA ELETRÓNICA 
DE COMPRAS PÚBLICAS, PELO PERÍODO DE 36 MESES - nos termos 
do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 
8/2012 de 21 de fevereiro, 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 5 de julho 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 
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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 da DGF – Divisão de Gestão Financeira na 
qual se manifesta a necessidade imprescindível e inadiável da 
contratação de serviços de aluguer de plataforma eletrónica de compras 
públicas, pelo período de 36 meses, com o preço base de 22.857,50 
euros, acrescidos de I.V.A. à taxa de 23%. 

Considerando que em sede da 8ª Modificação aos Documentos Previsionais 
de 2012, constituída pela 1ª Revisão ao Orçamento da Receita, 2.ª 
Revisão ao Orçamento da Despesa, 1ª Revisão ao Plano Plurianual de 
Investimentos e 2ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais foi 
proposto o reforço da dotação para a assunção desta despesa relativa 
ao “ALUGUER DA PLATAFORMA ELECTRÓNICA NO ÂMBITO DA CONTRATAÇÃO 
PÚBLICA”, na classificação orgânica/económica 0103/020225 e ação do 
PAM 2012/A/19 

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 contratação de serviços de aluguer de 
plataforma eletrónica de compras públicas, pelo período de 36 meses. 

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 redação atual, solicitar à Assembleia Municipal da 

Marinha Grande autorização prévia para a assunção de compromissos 
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plurianuais relativos à contratação de “Serviços de aluguer de 

plataforma eletrónica de compras públicas, pelo período de 36 meses”, 

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, desde que aprovada a 

8ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2012, constituída pela 

1ª Revisão ao Orçamento da Receita, 2.ª Revisão ao Orçamento da 

Despesa, 1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e 2ª Revisão 

ao Plano de Atividades Municipais a apreciar na mesma sessão da 

Assembleia Municipal em ponto prévio a esta autorização. 

Esta deliberação foi tomada por 

unanimidade.”__________________________________________________ 

Não havendo lugar a qualquer intervenção, o Presidente da 
Mesa submeteu à votação o ponto dezanove, PEDIDO DE 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - 
ALUGUER DE PLATAFORMA ELETRÓNICA DE COMPRAS PÚBLICAS, PELO 
PERÍODO DE 36 MESES, tendo a Assembleia deliberado aprovar o 
mesmo por unanimidade. ____________ 
 
PONTO 20 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES FIXAS 
PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE - 
P.A N.º 15/2012-AP/DCCM - 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 5 de julho 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 a 21 de fevereiro foi publicada a Lei n.º 8/2012 que 
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos 
pagamentos em atraso, adiante designada por LCPA, e que a mesma entrou 
em vigor no 1.º dia útil seguinte ao da sua publicação, a saber, 22 de 
Fevereiro de 2012. 
 
Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da LCPA, 
que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos 
pagamentos em atraso, se 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 
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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 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 n.º I/257/2012 de 16.03.2012 da DCCM – 
Divisão de Cooperação, comunicação e modernização, na qual se 
manifesta a necessidade da contratação de serviços de comunicações 
fixas para o Município da Marinha Grande. 

Considerando que por despacho do Sr. Vice - Presidente da Câmara 
Municipal da Marinha Grande, datado de 20 de abril de 2012, foi 
determinada a abertura de concurso público, nos termos do disposto no 
art.º 16.º, n.º1, alínea b) do Código dos Contratos Públicos, para a 
“Prestação de serviços de comunicações fixas para diversas instalações 
do Município da Marinha Grande”, para o período de 24 meses, com um 
preço base de 36.500 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 

Considerando que no Plano de Atividades Municipais de 2012 estava 
inscrita dotação na ação 2011/A/114 “COMUNICAÇOES FIXAS EM DIVERSAS 
INSTALAÇÕES MUNICIPAIS (ESCOLAS E OUTROS)” classificação 
orgânica/económica 0103/020209, com vista à assunção da referida 
despesa. 

Considerando que por despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal da 
Marinha Grande, datado de 24 de maio de 2012, foi determinada a 
adjudicação da “Prestação de serviços de comunicações fixas para 
diversas instalações do Município da Marinha Grande” às empresas 
OPTIMUS-Comunicações, S.A. e PT Comunicações, S.A., pelo valor de 
13.920,24 euros e de 7.239,12 euros, perfazendo o valor global de 
21.159,36 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 

Considerando que a 30 de maio de 2012 foi celebrado entre o Município 
da Marinha Grande e a Optimus-Comunicações, S.A. o contrato avulso n.º 
25/2012 referente à “Prestação de serviços de comunicações fixas para 
diversas instalações do Município da Marinha Grande”, que se anexa, 
sendo que, no caso da PT Comunicações, S.A., foi dispensada a 
celebração de contrato escrito nos termos do disposto na alínea a) do 
n.º1 do art.º 95.º do Código dos Contratos Públicos. 

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 ao contrato de “Prestação de serviços de 
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comunicações fixas para diversas instalações 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. 

Considerando que os serviços objeto do contrato de “Prestação de 
serviços de comunicações fixas para diversas instalações do Município 
da Marinha Grande” são essenciais, urgentes e imprescindíveis, 
designadamente para o desempenho das atribuições municipais 
preceituadas na Lei n.º 159/99 de 14 de setembro, havendo uma 
impossibilidade do desempenho das mesmas sem comunicações fixas atento 
o facto de alguns serviços da autarquia, designadamente as escolas e 
jardins de infância, não possuírem outras formas de contacto com o 
exterior. 

Considerando o superior interesse público que decorre da prossecução 
das atribuições, obrigações e deveres municipais e que o normal 
desenvolvimento da atividade camarária não poderia ser interrompido 
pela inexistência de contrato de serviços de comunicações fixas.  

Considerando que a 20 de abril de 2012 estavam por regulamentar os 
procedimentos necessários à aplicação da LCPA e que a regulamentação a 
que alude o art.º 14.º da LCPA se veio a efetivar com a publicação do 
Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de Junho. 

Considerando que atentas comunicações efetuadas pela Associação 
Nacional de Municípios através das suas circulares CIR_18_2012_AS de 
21.02.2012, Circular_20_2012_AG de 24.02.2012, que se anexam, é a 
autarquia informada que a Lei n.º 8/2012 de 21/2 está em vigor desde 
22.02.2012 mas que a mesma é inaplicável tendo em conta, nomeadamente, 
a inexistência de regulamentação. 
 

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 atual, solicitar à Assembleia Municipal 

da Marinha Grande autorização prévia, com efeitos retroativos a 

20/04/2012, para a assunção de compromissos plurianuais relativos à 

contratação da “Prestação de serviços de comunicações fixas para 

diversas instalações 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.” 

_________________________________________________ 

Não havendo lugar a qualquer intervenção, o Presidente da 
Mesa submeteu à votação o ponto vinte, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 
PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE 
COMUNICAÇÕES FIXAS PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DA 
MARINHA GRANDE, tendo a Assembleia deliberado aprovar o 
mesmo por unanimidade. ___ 
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PONTO 21 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET 
PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE - 
P.A N.º 4/2012-AP/DCCM - 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 5 de julho 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 a 21 de fevereiro foi publicada a Lei n.º 8/2012 que 
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos 
pagamentos em atraso, adiante designada por LCPA, e que a mesma entrou 
em vigor no 1.º dia útil seguinte ao da sua publicação, a saber, 22 de 
Fevereiro de 2012. 
 
Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da LCPA, 
que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos 
pagamentos em atraso, se 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 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 n.º I/76/2012 de 23.01.2012 da DCCM – 
Divisão de Cooperação, comunicação e modernização, na qual se 
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manifesta a necessidade da contratação de serviço de acesso à 
internet, atento o facto do processo de contratação então em curso 
terminar a 28-02-2012. 

Considerando que por despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal da 
Marinha Grande, datado de 03 de fevereiro de 2012, foi determinada a 
abertura de concurso público, nos termos do disposto no art.º 16.º, 
n.º1, alínea b) do Código dos Contratos Públicos, para o procedimento 
de “Prestação de serviços de acesso à internet para diversas 
instalações do Município da Marinha Grande”, para o período de 29 de 
fevereiro de 2012 a 28 de fevereiro de 2013, com um preço base de 
15.210 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 

Considerando que no Plano de Atividades Municipais de 2012 estava 
inscrita dotação na ação 2012/A/5 “Internet e fibra óptica para 
instalações municipais”, classificação orgânica/económica 0103/020209, 
com vista à assunção da referida despesa. 

Considerando que por despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal da 
Marinha Grande, datado de 23 de fevereiro de 2012, foi determinada a 
adjudicação da “Prestação de serviços de acesso à internet para 
diversas instalações do Município da Marinha Grande”, para o período 
de 29 de fevereiro de 2012 a 28 de fevereiro de 2013, à empresa 
OPTIMUS-Comunicações, S.A. pelo valor de 12.158,40 euros, acrescidos 
de IVA à taxa legal em vigor. 

Considerando que a 28 de fevereiro de 2012 foi celebrado entre o 
Município da Marinha Grande e a Optimus-Comunicações, S.A. o contrato 
avulso n.º 18/2012 relativo à “Prestação de serviços de acesso à 
internet para diversas instalações do Município da Marinha Grande”, 
que se anexa. 

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 ao contrato de “Prestação de serviços de acesso 
à internet para diversas instalações 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. 

Considerando que os serviços objeto do contrato de “Prestação de 
serviços de acesso à internet para diversas instalações do Município 
da Marinha Grande” são essenciais, urgentes e imprescindíveis, 
designadamente: 

a) para o desempenho das atribuições municipais preceituadas na Lei 
n.º 159/99 de 14 de setembro. 

b) por permitirem o acesso e tramitação de documentação recebida e 
expedida por email e pelo sistema de gestão documental da 
autarquia. 

c) para o cumprimento das obrigações fiscais da autarquia (IVA, 
CGA, IGFSS, IRS, modelo 10, Imposto de selo e outras). 

d) para o cumprimento do dever de informação preceituado na Lei n.º 
2/2007 de 15 de janeiro, Lei das Finanças Locais. 

e) por permitirem o acesso à plataforma eletrónica de Compras 
Públicas utilizada pela autarquia. 

f) por permitirem o acesso ao Sistema Comercial das Águas. 
g) por permitirem o acesso às plataformas de fundos comunitários 

tendo em vista a gestão das candidaturas em curso. 
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Considerando que os serviços objeto do contrato de “Prestação de 
serviços de acesso à internet para diversas instalações do Município 
da Marinha Grande” são essenciais, urgentes e imprescindíveis e que a 
não celebração do mesmo determinaria a impossibilidade de cumprimento 
das atribuições municipais. 

Considerando o superior interesse público que decorre da prossecução 
das atribuições, obrigações e deveres municipais e que o normal 
desenvolvimento da atividade camarária não poderia ser interrompido 
pela inexistência de contrato para a prestação de serviços de acesso à 
internet 

Considerando que a 28 de fevereiro de 2012 estavam por regulamentar os 
procedimentos necessários à aplicação da LCPA e que a regulamentação a 
que alude o art.º 14.º da LCPA se veio a efetivar com a publicação do 
Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de Junho. 

Considerando que atentas comunicações efetuadas pela Associação 
Nacional de Municípios através das suas circulares CIR_18_2012_AS de 
21.02.2012, Circular_20_2012_AG de 24.02.2012, que se anexam, é a 
autarquia informada que a Lei n.º 8/2012 de 21/2 está em vigor desde 
22.02.2012 mas que a mesma é inaplicável tendo em conta, nomeadamente, 
a inexistência de regulamentação. 
 

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 atual, solicitar à Assembleia Municipal 

da Marinha Grande autorização prévia, com efeitos retroativos a 

23/02/2012, para a assunção de compromissos plurianuais relativos à 

contratação de “Prestação de serviços de acesso à internet para 

diversas instalações 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.” 

_________________________________________________ 

Não havendo lugar a qualquer intervenção, o Presidente da 
Mesa submeteu à votação o ponto vinte e um, PEDIDO DE 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - 
SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES DO 
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE, tendo a Assembleia deliberado 
aprovar o mesmo por unanimidade. ______ 
 
PONTO 22 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS - AUDITORIA EXTERNA ÀS CONTAS DO 
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE PARA OS ANOS DE  2012 E 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. 
_________________________________ 
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Presente deliberação camarária de 5 de julho 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, 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 da DGF – Divisão de Gestão Financeira na 
qual se manifesta a necessidade imprescindível e inadiável da 
contratação de serviços de auditoria externa às contas do Município da 
Marinha Grande para os anos de 2012 e 2013, com o preço base de 
24.300,00 euros, acrescidos de I.V.A. à taxa de 23%. 

Considerando que se encontra inscrito no Orçamento da despesa do ano 
de 2012 dotação para a assunção de despesa relativa à “contratação de 
serviços de auditoria externa às contas do Município da Marinha Grande 
de 2012 e 2013”, na classificação orgânica/económica 0103/020214. 

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 contratação de serviços de auditoria externa 
às contas do Município da Marinha Grande de 2012 e 2013. 



(Mandato 2009/2013)
   ATA NÚMERO SEIS  13.07.2012 

 48 

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 “Serviços de auditoria externa às contas do 

Município da Marinha Grande de 2012 e 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.” 

_________________________________________________ 

Não havendo lugar a qualquer intervenção, o Presidente da 
Mesa submeteu à votação o ponto vinte e dois, PEDIDO DE 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - 
AUDITORIA EXTERNA ÀS CONTAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE PARA 
OS ANOS DE  2012 E 2013, tendo a Assembleia deliberado 
aprovar o mesmo por unanimidade.____ 
 
PONTO 23 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE GESTÃO CENTRALIZADA 
DAS COBRANÇAS INERENTES AO SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL 
MODULAR E INTEGRADO DE ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS E RESPETIVAS TRANSFERÊNCIAS PARA A ENTIDADE GESTORA 
- P.A N.º 6/2012-AP/DASUP, 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 5 de julho 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; 
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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 a 21 de fevereiro foi publicada a Lei n.º 8/2012 que 
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos 
pagamentos em atraso, adiante designada por LCPA, e que a mesma entrou 
em vigor no 1.º dia útil seguinte ao da sua publicação, a saber, 22 de 
Fevereiro de 2012. 
 
Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da LCPA, 
que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos 
pagamentos em atraso, se 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 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 n.º I/94/2012 de 01.02.2012 da DASUP – 
Divisão de ambiente, serviços urbanos e proteção civil, na qual se 
manifesta a necessidade da contratação de serviços de gestão 
centralizada das cobranças inerentes ao sistema de gestão comercial 
modular e integrado de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos e 
respetivas transferências para a entidade gestora, atento o facto do 
contrato então em vigor terminar a 13.02.2012. 

Considerando que por despacho do Sr. Vice - Presidente da Câmara 
Municipal da Marinha Grande, datado de 13 de fevereiro de 2012, foi 
determinada a abertura de concurso público, nos termos do disposto no 
art.º 16.º, n.º1, alínea b) do Código dos Contratos Públicos, para o 
procedimento de “Prestação de serviços de gestão centralizada das 
cobranças inerentes ao sistema de gestão comercial modular e integrado 
de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos e respetivas 
transferências para a entidade gestora”, com início estimado a 15 de 
março de 2012 e término a 19 de fevereiro de 2013, com um preço base 
de 55.478,84 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 

Considerando que no Plano de Atividades Municipais de 2012 estava 
inscrita dotação na ação 2011/A/5 “CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO 
DA GESTÃO COMERCIAL DO SERVIÇO DE ÁGUAS, SANEAMENTO E RESÍDUOS”, 
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classificação orgânica/económica 11/020224, com vista à assunção da 
referida despesa. 

Considerando que por despacho do Sr. Vice - Presidente da Câmara 
Municipal da Marinha Grande, datado de 7 de março de 2012, foi 
determinada a adjudicação da “Prestação de serviços de gestão 
centralizada das cobranças inerentes ao sistema de gestão comercial 
modular e integrado de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos e 
respetivas transferências para a entidade gestora”, à empresa PT-
Comunicações, S.A., pelo valor 55.076,99 euros, acrescidos de IVA à 
taxa legal em vigor. 

Considerando que a 15 de março de 2012 foi celebrado entre o Município 
da Marinha Grande e a PT-Comunicações, S.A. o contrato avulso n.º 
20/2012 relativo à “Prestação de serviços de gestão centralizada das 
cobranças inerentes ao sistema de gestão comercial modular e integrado 
de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos e respetivas 
transferências para a entidade gestora”, que se anexa. 

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 ao contrato de “Prestação de serviços de gestão 
centralizada das cobranças inerentes ao sistema de gestão comercial 
modular e integrado de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos e 
respetivas transferências para a entidade gestora”. 

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 os serviços objeto do contrato de “Prestação de 
serviços de gestão centralizada das cobranças inerentes ao sistema de 
gestão comercial modular e integrado de água, saneamento e resíduos 
sólidos urbanos e respetivas transferências para a entidade gestora”, 
são essenciais, urgentes e imprescindíveis, designadamente: 

a) para o desempenho das atribuições municipais preceituadas na Lei 
n.º 159/99 de 14 de setembro. 

b) por permitirem a cobrança de receita municipal proveniente da 
prestação de serviços nas áreas do abastecimento de água, 
resíduos sólidos e águas residuais e que a autarquia não pode 
deixar de efetuar essa cobrança sob pena de por em causa o 
atraso nos pagamentos, pondo em causa o disposto no art.º7.º da 
LCPA. 

c) por a faturação dos serviços referidos no parágrafo anterior ter 
sido suspensa até à celebração do mesmo, dado que os serviços 
neste incluídos contemplam a disponibilização de códigos nas 
faturas que tipificam outras formas de pagamento distintas do 
atendimento personalizado junto dos serviços camarários. 

d) por se disponibilizarem aos munícipes formas distintas de 
pagamento que se revelam céleres, eficazes e eficientes. 

e) por estar em causa o cumprimento de obrigações fiscais, 
nomeadamente a liquidação de IVA. 

Considerando que os serviços objeto do contrato de “Prestação de 
serviços de gestão centralizada das cobranças inerentes ao sistema de 
gestão comercial modular e integrado de água, saneamento e resíduos 
sólidos urbanos e respetivas transferências para a entidade gestora”, 
são essenciais, urgentes e imprescindíveis e que a não celebração do 
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mesmo determinaria a impossibilidade de cumprimento das atribuições 
municipais. 

Considerando o superior interesse público que decorre da prossecução 
das atribuições, obrigações e deveres municipais e que o normal 
desenvolvimento da atividade camarária não poderia ser interrompido 
pela inexistência de contrato para a prestação serviços de gestão 
centralizada das cobranças inerentes ao sistema de gestão comercial 
modular e integrado de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos e 
respetivas transferências para a entidade gestora. 

Considerando que a 7 de março de 2012 estavam por regulamentar os 
procedimentos necessários à aplicação da LCPA e que a regulamentação a 
que alude o art.º 14.º da LCPA se veio a efetivar com a publicação do 
Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de Junho. 

Considerando que atentas comunicações efetuadas pela Associação 
Nacional de Municípios através das suas circulares CIR_18_2012_AS de 
21.02.2012, Circular_20_2012_AG de 24.02.2012, que se anexam, é a 
autarquia informada que a Lei n.º 8/2012 de 21/2 está em vigor desde 
22.02.2012 mas que a mesma é inaplicável tendo em conta, nomeadamente, 
a inexistência de regulamentação. 
 

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 atual, solicitar à Assembleia Municipal 

da Marinha Grande autorização prévia, com efeitos retroativos a 

7/03/2012, para a assunção de compromissos plurianuais relativos à 

contratação de “Prestação de serviços de gestão centralizada das 

cobranças inerentes ao sistema de gestão comercial modular e integrado 

de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos e respetivas 

transferências para a entidade gestora”, 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.” 

_________________________________________________ 

Não havendo lugar a qualquer intervenção, o Presidente da 
Mesa submeteu à votação o ponto vinte e três, PEDIDO DE 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - 
SERVIÇOS DE GESTÃO CENTRALIZADA DAS COBRANÇAS INERENTES AO 
SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL MODULAR E INTEGRADO DE ÁGUA, 
SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RESPETIVAS 
TRANSFERÊNCIAS PARA A ENTIDADE GESTORA, tendo a Assembleia 
deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. 
___________________________________ 
 
PONTO 24 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DO 
ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO REPORTADO A 31.12.2011 REFERENTE AOS 
DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2011, nos termos da 
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alínea c), do n.º 2, do artigo 53º, da Lei nº 169/99 de 18 
de setembro, na sua redação atual. 
______________________________________________ 
 

Presente deliberação camarária de 5 de julho de 2012 com o seguinte 

teor:  

Presente informação n.º SB45/2012 de 31.05.2012 da Área de Finanças, 
na qual se expõe a necessidade de se proceder à retificação do valor 
do endividamento líquido do Município da Marinha Grande reportado a 
31.12.2011, aquando da prestação de contas da autarquia relativas ao 
exercício de 2011, cujos cálculos constam dos Documentos de Prestação 
de Contas de 2011, aprovados na reunião da Câmara Municipal da Marinha 
Grande de 26.04.2012, no cumprimento do disposto na alínea e), do n.º 
2, do artigo 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, na 
sua redação atual, e apreciados na sessão da Assembleia Municipal de 
30.04.2012, nos termos da alínea c), do n.º 2, do artigo 53º, do mesmo 
diploma. 
 
Considerando que nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 36.º da Lei 
n.º2/2007 de 15 de janeiro, Lei das Finanças Locais, o conceito de 
endividamento líquido total de cada município inclui: 

a. O endividamento líquido e os empréstimos das associações de 
municípios, proporcional à participação do município no seu 
capital social; 

b. O endividamento líquido e os empréstimos das entidades que 
integram o setor empresarial local, proporcional à participação 
do município no seu capital social, em caso de incumprimento das 
regras de equilíbrio de contas previstas no regime jurídico do 
setor empresarial local. 

 
Considerando que nos Documentos de Prestação de Contas de 2011 do 
Município da Marinha Grande foi incluído um capítulo (capítulo 2.7) 
referente ao endividamento municipal, no qual se considerou o 
endividamento das associações de municípios. 
 
Considerando que na data de encerramento das contas de 2011 do 
Município da Marinha Grande, as associações de municípios em que a 
autarquia participa, a saber AMLEI – Associação de Municípios da 
Região de Leiria e CIMPL – Comunidade Intermunicipal do Pinhal 
Litoral, não possuíam as suas contas encerradas, aquando do cálculo do 
endividamento líquido e endividamento de médio e longo prazo do 
Município da Marinha Grande, foram considerados os elementos 
provisórios remetidos por estas entidades à autarquia em janeiro de 
2012, cujos dados reportavam a 31.12.2011. 
 
Considerando que foi reiteradamente requerida a apresentação das 
contas das entidades participadas até meados de abril de 2012, de modo 
que os valores constantes das mesmas fossem introduzidos em definitivo 
na Prestação de Contas do Município da Marinha Grande de 2011, o que 
apenas se veio a verificar em maio de 2012, data em que foram 
remetidas a esta autarquia as contas aprovadas da AMLEI – Associação 
de Municípios da Região de Leiria e CIMPL – Comunidade Intermunicipal 
do Pinhal Litoral. 
 
Considerando que, de acordo com informações fornecidas pela DGAL, os 
limites de endividamento são calculados com base nos documentos de 
prestação de contas que lhe são remetidos pelas várias entidades. 



(Mandato 2009/2013)
   ATA NÚMERO SEIS  13.07.2012 

 53 

 
Considerando que, atento o exposto, se afigura necessário proceder à 
retificação do valor do endividamento líquido do município da Marinha 
Grande reportado a 31.12.2011, tanto mais que este corresponderá ao 
limite de endividamento líquido para o ano de 2012, nos termos do 
disposto no n.º1 do artigo 66.º da Lei n.º64-B/2011 de 30 de dezembro, 
Lei do Orçamento de Estado para o ano de 2012, não sendo necessário 
retificar o valor do endividamento de médio e longo prazos já que a 
informação reportada pelas entidades a 31.01.2012, nesta componente, 
não sofreu alterações com a aprovação das contas da AMLEI – Associação 
de Municípios da Região de Leiria e CIMPL – Comunidade Intermunicipal 
do Pinhal Litoral. 
 
Atento os dados constantes da informação anexa à presente deliberação, 
o endividamento líquido do Município da Marinha Grande a 31.12.2011 é 
de 3.939.403,25 euros e não de 3.929.630, 47 euros, como inicialmente 
apurado. 
 
Presente informação n.ºSB52/2012 de 04.07.2012 na qual se informa que 
a Direção Geral das Autarquias Locais, de ora em diante designada por 
DGAL, procedeu no dia 04.07.2012 à publicação dos limites de 
endividamento para o ano de 2012, em cumprimento do disposto no n.º 2 
do art.º 58.º do Decreto-Lei n.º 32/2012 de 13 de Fevereiro, decreto-
lei da execução orçamental para o Orçamento de 2012, na qual consta 
que o limite do endividamento líquido do Município da Marinha Grande 
para o ano de 2012 é de 3.924.477 euros. 
 
Considerando que se regista uma diferença de (-)14.926 euros entre o 
montante apurado pela autarquia (3.939.403,25 euros) e o agora 
publicitado pela DGAL (3.924.477 euros) cumpre informar que a mesma 
resulta do facto de esta entidade expurgar os montantes contabilizados 
na conta 27.4.9 – Outros proveitos diferidos para efeitos de 
apuramento do endividamento líquido, sendo que estes contemplam os 
valores pagos à autarquia no âmbito das Atividades de Enriquecimento 
Curricular e Alimentação Escolar e que não constituem proveito do 
exercício de 2011, mas do exercício de 2012, motivo pelo qual são 
contabilizados na referida conta 27.4.9. 
 
A Câmara Municipal, após análise do exposto, e no cumprimento da 
alínea e), do n.º 2, do artigo 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 
de Janeiro, na sua redação atual delibera aprovar a retificação ao 
valor do endividamento líquido reportado a 31.12.2011, constante dos 
Documentos de Prestação de Contas de 2011, para o montante de 
3.924.477 euros e submeter a mesma à apreciação da Assembleia 
Municipal, nos termos da alínea c), do n.º 2, do artigo 53º, do mesmo 
diploma. 
 
Mais delibera que os serviços da Divisão de Gestão Financeira 
notifiquem a DGAL tendo em vista o esclarecimento da diferença aqui 
reportada no cálculo do endividamento líquido. 
 
Esta deliberação foi tomada por 

unanimidade.”__________________________________________________ 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 24 e colocou-o à 
discussão, cerca das 21.50h. Deu a palavra Sr. Presidente 
da Câmara, Álvaro Pereira, para prestar os esclarecimentos 

sobre o mesmo. 
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___________________________________________________________
_____ 

Usou da palavra o Vice-presidente da Câmara que disse que a 
documentação entregue é suficientemente explícita. O mapa 
do endividamento apresentado tem corrigido os valores 
respeitantes às contas das empresas das entidades 
participadas da CIMPL e da AMLEI, bem como o montante 
respeitante à alimentação escolar. 
_______________________________ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa 
submeteu à votação o ponto vinte e quatro, APRECIAÇÃO E 
VOTAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DO ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO 
REPORTADO A 31.12.2011 REFERENTE AOS DOCUMENTOS DE 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2011, tendo a Assembleia deliberado 
aprovar o mesmo por maioria com vinte votos a favor do PS 
(10), da CDU (8), do BE (1) do MCI (1) e quatro abstenções 
do PSD (4). ______________ 

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 uma horas e 

cinquenta seis minutos 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 
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O Segundo Secretário 

 

Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conteúdo da presente sessão fica registado em suporte digital com algumas omissões devido a problemas técnicos. 


