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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2012 ___________________________ 

Aos sete dias do mês de dezembro 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. RETIFICAÇÃO DA MINUTA DA DELIBERAÇÃO DO PONTO 4 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

DE 12.11.2012 REFERENTE AO �PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA PERMUTA E FIXAÇÃO 

DAS RESPETIVAS CONDIÇÕES PARA A EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA 

GRANDE. INSTALAÇÕES DA ANTIGA FÁBRICA DE VIDROS J. FERREIRA CUSTÓDIO�, nos 

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

n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, conjugado com o artigo 148.º, do Código do Procedimento Administrativo. __ 

2. APROVAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ORGÂNICA, ao abrigo do disposto na alínea n) 

do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua redação atual e do artigo 25.º da lei 

n.º 49/2012, de 29 de agosto conjugado com as alíneas a), c), d) e f) do artigo 6.º do decreto-lei n.º 

305/2009, de 23 de outubro, e ainda do n.º 2 do artigo 4.º da citada lei nº 49/2012. ______________ 

3. APROVAÇÃO DA DEFINIÇÃO DAS COMPETÊNCIAS, ÁREA, REQUISITOS DE 

RECRUTAMENTO E RESPETIVA REMUNERAÇÃO DO CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 

3.º GRAU, ao abrigo do disposto na alínea n) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, na sua redação atual e do preceituado no n.º 3  artigo 4.º, da lei n.º 49/2012, de 29 de agosto. _ 

4. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - INSPEÇÃO, REINSPECÇÃO E SELAGEM DE ASCENSORES, MONTA-

CARGAS, ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES PARA OS ANOS 2013 E 2014 - nos 

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

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

5. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE CONTENTORES 

MULTIBENS PARA OS ANOS DE 2013 E 2014 - 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 - ELABORAÇÃO DOS PROJECTOS DAS ESPECIALIDADES DA INSTALAÇÃO 

DE UMA CRECHE NO EDIFÍCIO DA IVIMA - nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 

6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, 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 -  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA 

EXPLORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS DE DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS 

PARA OS ANOS DE 2013 E 2014 � nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei 
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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. _______________________________________________ 

8. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - RECOLHA DE EFLUENTES PARA O ANO DE 2013 - nos termos do disposto na 

alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, conjugado com a alínea r) do nº 1 do 

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

9. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - FORNECIMENTO DE REVISTAS E JORNAIS PARA A BIBLIOTECA 

MUNICIPAL PARA O ANO DE 2013 - nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei 

n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, conjugado com a alínea r) do nº 1 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 de 

setembro, na sua redação atual. ________________________________________________________ 

10. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - P.A. 21/2011-AP/DEDIS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ANOS LETIVOS 

2011/2012 E 2012/2013 � REVISÃO DE PREÇOS � 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 -TRANSPORTES ESCOLARES E OUTROS À EMPRESA MUNICIPAL TUMG-EM, 

PARA O ANO DE 2013 � nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 

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

redação atual. __________________________________________________________ 

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, Júlio Brito Pereira Gouveia, Augusto Miguel Rosa 

Lopes. _________________________________________________________________ 

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

Susana Paula Ribeiro Domingues, Filipe André Cardoso Andrade, José Manuel Silva,  Francisco 

José Duarte e Mário João Faustino Pedrosa. _____________________________________ 

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

Henriques Martins, Daniela Carla Teixeira Serrano e Maria de Fátima Crespo Dias Pedrosa. __ 

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

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

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

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

Martins (PS). ____________________________________________________________ 

Estiveram ainda presentes, o Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Pereira, o Vereador 

Paulo Vicente, a Vereadora Cidália Ferreira, o Vereador Vítor Pereira e o Vereador António 
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Santos cuja cópia da lista de presenças se anexa à presente ata constituindo o anexo número 

II. ____________________________________________________________________ 

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

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

Barosa (PS) pelo deputado Júlio Brito Pereira Gouveia (PS), José Joaquim Rodrigues (BE) pela 

deputada Cristiana Martins de Sousa (BE)e o deputado Fernando Manuel da Conceição Alves 

pelo deputado Francisco José Duarte (CDU). Os documentos constituem o anexo número III da 

presente ata. ____________________________________________________________ 

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

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

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

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- RETIFICAÇÃO DA MINUTA DA DELIBERAÇÃO DO PONTO 4 DA SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA DE 12.11.2012 REFERENTE AO � PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA PERMUTA 

E FIXAÇÃO DAS RESPETIVAS CONDIÇÕES PARA A EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA 

MARINHA GRANDE. INSTALAÇÕES DA ANTIGA FÁBRICA DE VIDROS J. FERREIRA CUSTÓDIO�, 

nos termos do disposto no artigo 53.º, n.º 2, alínea i), da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 

na redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, conjugado com o artigo 148.º, do Código do 

Procedimento Administrativo. ________________________________________________ 

�Presente deliberação camarária, de 29 de novembro de 2012, com o seguinte teor: 

�Por deliberação camarária, de 4 de outubro passado, foi requerida autorização à Assembleia Municipal para 

uma permuta, de acordo com minuta de escritura presente. 

No ponto 3 do texto introdutório dessa deliberação identificam-se os números das descrições dos prédios 

correspondentes às instalações da antiga Fábrica de Vidros J. Ferreira Custódio, cuja área total é de 7.888 

metros quadrados, em conformidade com o teor das descrições prediais, e não a indicada por lapso nesse 

parágrafo. 

Nos termos do artigo 148.º, do Código do Procedimento Administrativo, é admissível retificar erros de cálculo 

manifesto. 

Assim, a Câmara Municipal, de acordo com o artigo 148.º, do Código do Procedimento Administrativo, delibera 

retificar o terceiro parágrafo do ponto 3, da deliberação camarária, de 4 de outubro passado, nos seguintes 

termos: �Presentes descrições n.ºs 4622/19901004, 2528/19880112, 10052/19960613 e 10051/19420601 de prédios 

urbanos inscritos na respetiva matriz sob os artigos 161, 167, 5983, 5982 e 2473, perfazendo uma área de 7888 

m2, correspondentes às instalações da antiga Fábrica de Vidros J. Ferreira Custódio.� 

Mais delibera propor à Assembleia Municipal, ao abrigo do artigo 64.º, n.º 6, alínea a), e para os efeitos do 

artigo 53.º, n.º 2, alínea i), ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

janeiro, a retificação do parágrafo transcrito da sua deliberação, de 12 de novembro passado, nos mesmos 

termos e com os mesmos fundamentos�. 
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Não havendo lugar a qualquer intervenção, o Presidente da Mesa submeteu à votação o 

ponto um, RETIFICAÇÃO DA MINUTA DA DELIBERAÇÃO DO PONTO 4 DA SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA DE 12.11.2012 REFERENTE AO � PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA PERMUTA 

E FIXAÇÃO DAS RESPETIVAS CONDIÇÕES PARA A EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA 

MARINHA GRANDE. INSTALAÇÕES DA ANTIGA FÁBRICA DE VIDROS J. FERREIRA CUSTÓDIO, 

tendo a Assembleia deliberado aprovar por maioria com dezoito votos a favor (18) e seis 

abstenções (6), ao abrigo do artigo 53.º, n.º 2, alínea i), da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 

na redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro e do artigo 148.º, do Código do Procedimento 

Administrativo, o texto da sua deliberação, de 12 de novembro passado, referente ao ponto 4 

da ordem do dia da sessão extraordinária, nos seguintes termos: �Presentes descrições n.ºs 

4622/19901004, 2528/19880112, 10052/19960613 e 10051/19420601 de prédios urbanos inscritos 

na respetiva matriz sob os artigos 161, 167, 5983, 5982 e 2473, perfazendo uma área de 7888 

m2, correspondentes às instalações da antiga Fábrica de Vidros J. Ferreira Custódio 

PONTO 2 - APROVAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ORGÂNICA, ao abrigo do disposto 

na alínea n) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua redação 

atual e do artigo 25.º da lei n.º 49/2012, de 29 de agosto conjugado com as alíneas a), c), d) 

e f) do artigo 6.º do decreto-lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, e ainda do n.º 2 do artigo 

4.º da citada lei nº 49/2012. _________________________________________________ 

�Presente deliberação camarária, de 29 de novembro de 2012, com o seguinte teor: 

�O artigo 47.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, alterada pela Lei n.º 20/2012, de 14 de maio, prevê que 

o Governo aprove no prazo de 30 dias a legislação referente ao pessoal dirigente da administração local, no 

sentido da redução do número de dirigentes em exercício efetivo de funções, incluindo cargos legalmente 

equiparados. 

Tal desiderato fica concretizado com a publicação da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que procede à adaptação 

à administração local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro na sua redação atual, que aprova o estatuto do pessoal 

dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local. 

O seu artigo 25.º, dispõe que os municípios devem aprovar a adequação das suas estruturas orgânicas, nos 

termos do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, às regras e critérios previstos no diploma, até 31 de 

dezembro de 201. 

Por deliberação de 6 de outubro de 2010, a Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal de 2 de 

setembro, aprovou o modelo de estrutura orgânica dos serviços municipais, fixando o número máximo de dez 

unidades orgânicas flexíveis e uma equipa de projeto. Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 

de outubro, a reorganização dos serviços entrou em vigor a 31 de dezembro de 2010. 

Considerando que: 

Compete à Assembleia Municipal aprovar, nos termos da lei, a reorganização dos serviços municipais em 

conformidade com a alínea n) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua redação atual; 

Compete à Assembleia Municipal nos termos da alínea a) do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 

outubro, aprovar o modelo de estrutura orgânica (hierárquico, matricial ou misto, conforme dispõe os n.
os

 1 e 2 

do artigo 9.º do aludido diploma); 

Compete à Assembleia Municipal aprovar a estrutura nuclear, definindo as correspondentes unidades orgânicas 

nucleares (direções municipais e departamentos municipais) em conformidade com a alínea b) do artigo 6.º do 

Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro; 
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Atendendo aos dados definitivos dos Censos 2011, publicados na página eletrónica do Instituto Nacional de 

Estatística, no dia 20 de novembro de 2012, a população residente no concelho da Marinha Grande é de 38 681 

habitantes, e a população em movimento pendular é de 4 834 (Anexos I e II); 

Para efeitos do provimento dos cargos dirigentes e de acordo com o estatuído na alínea a), do artigo 3.º da Lei 

n.º 49/2012, de 29 de agosto, deve atender-se ao critério da população, que compreende o total da população 

residente e da população em movimento pendular; 

O Município da Marinha Grande não reúne as condições de admissibilidade previstas no artigo 6.º da Lei n.º 

49/2012, de 29 de agosto, que possibilita o provimento do cargo de diretor municipal na sua estrutura orgânica, 

uma vez que a população é inferior a 100 mil; 

Face ao número total de população (38 681 + 4 834 = 43 515), estão reunidas os pressupostos para o 

provimento de um diretor de departamento municipal, seis chefes de divisão e dois cargos de direção intermédia 

de 3.º grau ou inferior; 

Compete à Assembleia Municipal aprovar a estrutura nuclear, definindo as correspondentes unidades orgânicas 

nucleares, em conformidade com o disposto na alínea b) do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 

outubro; 

Compete ainda ao órgão deliberativo, definir o número máximo de unidades orgânicas flexíveis (unidades 

orgânicas lideradas por dirigentes titulares de cargos de direção intermédia de 2.º grau), nos termos da alínea 

c) do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, estando cometida à Câmara Municipal a 

competência para criar, dentro dos limites máximos fixados por aquele órgão, as aludidas unidades orgânicas 

flexíveis e definir as respetivas atribuições e competências, conforme dispõe a alínea a) do artigo 7.º do 

diploma; 

Compete também à Assembleia Municipal definir o número máximo total de subunidades orgânicas (serviços 

liderados por pessoal com funções de coordenação, designadamente coordenador técnico) nos termos da alínea 

d) do artigo 6.º, competindo ao Presidente da Câmara Municipal a criação, a alteração e a extinção de 

subunidades orgânicas, dentro daquele limite, em conformidade com o disposto no artigo 8.º; 

Quando seja exclusivamente adotada a estrutura hierarquizada, e desde que se justifique, com vista ao aumento 

da flexibilidade e da eficácia na gestão, podem ser criadas, por deliberação fundamentada da Câmara Municipal, 

sem prejuízo do referido no ponto seguinte, sob proposta do respetivo Presidente, equipas de projeto 

temporárias e com objetivos especificados, no termos do disposto no n.º 3 do artigo 9.º;- 

Compete à Assembleia Municipal nos termos da alínea f) do já mencionado artigo 6.º, definir o número máximo 

de equipas de projeto; 

Acolhendo o raciocínio que sustentou o modelo organizacional vigente, concretamente o de que a dimensão da 

estrutura camarária não justifica a existência de departamentos, aliado à necessidade de racionalização da 

despesa, entende-se que a atual realidade não se coaduna com o provimento do cargo de diretor de 

departamento. 

Em face dos considerandos enunciados, propõe-se à Câmara Municipal da Marinha Grande que aprove e 

submeta à aprovação da Assembleia Municipal o seguinte modelo organizacional: 

 - Modelo de estrutura orgânica � Estrutura hierarquizada, constituída por unidades orgânicas flexíveis, nos 

termos da alínea a) do artigo 6.º, conjugado com o artigo 10.º, ambos do Decreto-lei n.º 305/2009, de 23 de 

outubro;  

 - N.º máximo de unidades orgânicas flexíveis � Fixar em seis (6) o número máximo de unidades orgânicas 

flexíveis, ao abrigo da competência prevista na alínea c) do citado artigo 6.º; 
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 - N.º máximo de cargos de direção intermédia de 3.º grau ou inferior � Fixar em dois (2) o número máximo de 

cargos de direção intermédia de 3.º grau, designados como chefes de unidade, a prever nos termos n.º 2 do 

artigo 4.º conjugado com o artigo 9.º da Lei 49/2012, de 29 de agosto; 

- N.º máximo de subunidades orgânicas � Fixar em quatro (4) o número máximo de subunidades orgânicas, ao 

abrigo da alínea d) do artigo 6.º; 

- N.º máximo de equipas de projeto � Não prever a existência de equipas de projeto na estrutura orgânica 

municipal (alínea f) do artigo 6.º). 

 - Entrada em vigor � A presente moldura organizacional entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2013. 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 3 votos a favor, 1 abstenção do Sr. Vereador Dr. António Santos e 

3 votos contra dos Srs. Vereadores da CDU, que proferiram a seguinte declaração de voto: 

�O nosso sentido de voto contra a proposta apresentada pelo executivo camarário tem por base o facto de não 

nos terem sido apresentados quaisquer documentos que consubstanciassem nomeadamente o número máximo 

de unidades orgânicas flexíveis nem tão pouco nos foi presente a devida estrutura orgânica. 

Na realidade é impossível aferir do mérito da proposta do executivo quando em cima  da mesa só estão 

previstos simples números. Estamos a falar de um instrumento de gestão fundamental para a atividade da 

Câmara e não sabemos, perante aquilo que nos foi apresentado, se são estas ou não as reais necessidades da 

Câmara em termos de eficiência e eficácia organizacional.  

Na verdade, em consciência, não poderíamos nunca votar algo de que não conhecemos a realidade.� 

A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira proferiu a seguinte declaração de voto, subscrita pelo Sr. Vereador Paulo 

Vicente e pelo Sr. Presidente: 

�A proposta veio devidamente fundamentada e também foi devida e transparentemente informado todo o 

executivo camarário. A estrutura orgânica é uma proposta subsequente a esta mesma. 

Todos os esclarecimentos pedidos foram satisfeitos, dando-se as indicações da redução das unidades orgânicas 

atuais e as que irão ser resultantes desta nova reestruturação, pelo que entendemos não existirem as razões 

apontadas na declaração de voto anterior.� 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 2 e colocou-o à discussão, pelas 20.48h. Deu a 

palavra Sr. Presidente da Câmara, Álvaro Pereira, para prestar os esclarecimentos sobre o 

mesmo. ________________________________________________________________ 

Usou da palavra o Presidente da Câmara que explicou que se trata da adequação da estrutura 

orgânica da Câmara face à nova Lei, indexada ao valores das últimas estatísticas do 

Concelho, nomeadamente nº de habitantes e o movimento diário de utentes nos nossos 

serviços. Chegámos a esta estrutura com seis divisões e vamos assim procurar garantir a 

eficiência dos serviços.  

Usou da palavra a deputada Susana Domingues (CDU), que questionou sobre os critérios que 

estiveram subjacentes a este nº de máximo de seis chefes de divisão. _________________  

Usou da palavra o deputado Saul Fragata (CDU), que concordou com a posição tomada em 

reunião de Câmara pelos Vereadores do seu partido, quando consideram difícil votar numa 

questão tão vaga, onde só se sabem números e nada se conhece. _____________________  
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Tomou a palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que disse tratar-se de um pedido de carta 

branca por parte da Câmara, pois ninguém sabe quais foram os critérios que se tiveram em 

consideração para fazer esta opção. Esta proposta carece da apresentação detalhada das 

divisões, respetivas funções e o desenho organizacional da proposta, trata-se de uma mera 

cópia da Lei. Questionou porque não há cargos de direção intermédia em todas as divisões e 

só em 3 divisões, que nem se sabe quais são?! Disse ainda o que o PS quer, é empurrar a 

oposição para o voto contra para justificar junto da opinião pública a sua incapacidade e 

incompetência na gestão do Concelho nestes últimos 3 anos. ________________________ 

Usou da palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que disse que esta questão é muito simples é 

apenas aprovar a quantidade de unidades orgânicas que a Câmara entendeu como as 

necessárias, só depois se fará o trabalho detalhado das divisões que são aqui propostas. ___ 

Esclareceu o Presidente da Câmara que é óbvio que tem vindo a ser feito, desde Junho, um 

trabalho mais aprofundado acerca da orgânica da Câmara, respetivas atribuições e 

competências, e que será presente na próxima reunião de Câmara esse estudo mais 

detalhado, mas neste momento este é o primeiro passo, o que está em causa é a decisão do 

nº de unidades orgânicas, pois não podemos continuar com as 10 unidades que temos. A 

informação do INE que está subjacente à nossa opção só nos foi dada no passado dia 20 de 

Novembro. ______________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Luis Marques (CDU), que constatou que vai deixar de haver 4 

chefes de divisão na orgânica da Câmara e desejou que se mantenham chefes de divisão, os 

que sejam mais competentes. ________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que reiterou que se está a decidir um 

determinado número de divisões, mas não vem fundamentada a escolha que levou à decisão 

das seis divisões. _________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que disse que a CDU já aprovou a 

orgânica para 10 divisões em 2010, e não encontra justificação para que não o faça 

novamente, pois trata-se de uma imposição legal. Esta nova redução nas divisões levou a 

Câmara a optar pelas 6 divisões e a prescindir do diretor de departamento. A opção de não 

ter um diretor de departamento é correta, pois são encargos muito elevados para o Concelho 

e o que se gastar em despesa corrente, não se gasta em investimento. _________________ 

Tomou a palavra o deputado Saul Fragata (CDU), que insistiu que para a CDU votar em 

consciência, matérias desta relevância e natureza, tem que haver fundamentação e esta não 

existe. Não há justificação alguma para ser este número de divisões ou qualquer outro. ____  

O Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto dois, APROVAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DA 

ESTRUTURA ORGÂNICA, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por maioria com 

onze votos a favor do PS (10) e MCI (1), cinco abstenções do PSD (4) e BE (1) e oito votos 

contra da CDU (8), o seguinte modelo organizacional com entrada em vigor no dia 1 de 

janeiro de 2013: 
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- Modelo de estrutura orgânica � Estrutura hierarquizada, constituída por unidades orgânicas 

flexíveis, nos termos da alínea a) do artigo 6.º, conjugado com o artigo 10.º, ambos do Decreto-lei n.º 

305/2009, de 23 de outubro;  

 - N.º máximo de unidades orgânicas flexíveis � Fixar em seis (6) o número máximo de unidades 

orgânicas flexíveis, ao abrigo da competência prevista na alínea c) do citado artigo 6.º; 

 - N.º máximo de cargos de direção intermédia de 3.º grau ou inferior � Fixar em dois (2) o número 

máximo de cargos de direção intermédia de 3.º grau, designados como chefes de unidade, a prever 

nos termos n.º 2 do artigo 4.º conjugado com o artigo 9.º da Lei 49/2012, de 29 de agosto; 

- N.º máximo de subunidades orgânicas � Fixar em quatro (4) o número máximo de subunidades 

orgânicas, ao abrigo da alínea d) do artigo 6.º; 

- N.º máximo de equipas de projeto � Não prever a existência de equipas de projeto na estrutura 

orgânica municipal (alínea f) do artigo 6.º). 

PONTO 3 - APROVAÇÃO DA DEFINIÇÃO DAS COMPETÊNCIAS, ÁREA, REQUISITOS DE 

RECRUTAMENTO E RESPETIVA REMUNERAÇÃO DO CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 3.º 

GRAU, ao abrigo do disposto na alínea n) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, na sua redação atual e do preceituado no n.º 3  artigo 4.º, da lei n.º 49/2012, de 

29 de agosto. ____________________________________________________________ 

�Presente deliberação camarária, de 29 de novembro de 2012, com o seguinte teor: 

�A definição das competências, da área, dos requisitos do recrutamento, entre os quais a exigência de 

licenciatura adequada, do período de experiência profissional, e respetiva remuneração, do cargo de direção 

intermédia de 3.º grau, designado chefe de unidade, cabe à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 

Municipal, conforme n.º 3 do artigo 4.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto; 

O cargo a prover ficará integrado numa unidade orgânica flexível e sob a dependência hierárquica de cargo de 

direção intermédia de 2.º grau � chefe de divisão municipal. 

Nestes termos, ao abrigo do n.º 3 do artigo 4.º do diploma já aludido, a Câmara Municipal delibera aprovar e 

submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a definição das competências, critérios de recrutamento e 

remuneração do chefe de unidade, nos termos a seguir enunciados: 

1 � Definição das competências:  

a) Receber e fazer distribuir pelos serviços da unidade orgânica a correspondência a eles referente;  

b) Colaborar na elaboração dos instrumentos de gestão previsional e dos relatórios e contas; 

c) Estudar os problemas de que sejam encarregados pelo superior hierárquico ou pelo presidente, e propor as 

soluções adequadas; 

d) Promover a execução das decisões do presidente e das deliberações dos órgãos executivos nas matérias 

que interessam à unidade orgânica que integra; 

e) Participar na definição dos objetivos de atuação da unidade orgânica que integra, tendo em conta os 

objetivos gerais estabelecidos; 

f) Colaborar e acompanhar a coordenação das atividades e a qualidade técnica da prestação dos serviços da 

unidade orgânica; 

g) Coadjuvar na gestão dos recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos afetos à sua unidade, otimizando 

os meios e adotando medidas que permitam simplificar e acelerar procedimentos e promover a aproximação 

à sociedade e a outros serviços públicos; 

h) Assegurar, em colaboração com o dirigente, a qualidade técnica do trabalho produzido na divisão e garantir 

o cumprimento dos prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação do 

interesse dos destinatários; 
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i) Auxiliar o dirigente no acompanhamento profissional no local de trabalho, apoiando e motivando os 

trabalhadores e proporcionando-lhes os adequados conhecimentos e aptidões profissionais necessários ao 

exercício do respetivo posto de trabalho, bem como os procedimentos mais adequados ao incremento da 

qualidade do serviço a prestar; 

j) Divulgar junto dos trabalhadores os documentos internos e as normas de procedimento a adotar pelo 

serviço, bem como debater e esclarecer as ações a desenvolver para o cumprimento dos objetivos do 

serviço, de forma a garantir o empenho e a assunção de responsabilidades por parte dos trabalhadores; 

k) Cooperar na identificação das necessidades de formação específica dos trabalhadores da unidade e propor 

a frequência das ações de formação consideradas adequadas ao suprimento das referidas necessidades, 

sem prejuízo do direito à autoformação; 

l) Preparar os processos e informar sobre os assuntos no âmbito das respetivas competências; 

 

2 � Área: 

O titular de cargo de direção intermédia de 3.º grau é recrutado por procedimento concursal, nos termos dos 

n.
os

 1 e 2 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, de entre trabalhadores em funções 

públicas por tempo indeterminado. 

3 � Requisitos do recrutamento: 

Exigência de licenciatura adequada, competência técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, 

coordenação e controlo, com três anos de experiência profissional em funções, cargos ou carreiras para cujo 

exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura. 

4 � Remuneração: 

3.ª posição remuneratória da carreira geral de técnico superior (1 407,45�), com opção pelo vencimento da 

categoria de origem. 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 3 votos a favor, 2 abstenções dos Srs. Vereadores Dr. Alberto 

Cascalho e Dr. António Santos e 2 votos contra dos Srs. Vereadores Dr.ª Alexandra Dengucho e Dr. Vítor 

Pereira. 

O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho declarou que se absteve porque diferenciava esta situação do ponto 

anterior, em que votou contra, na medida em que entende que a fundamentação não era tão necessária.� 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 3 e colocou-o à discussão, pelas 21.20h. Deu a 

palavra Sr. Presidente da Câmara, Álvaro Pereira, para prestar os esclarecimentos sobre o 

mesmo. ________________________________________________________________ 

Usou da palavra o Presidente da Câmara que disse que se trata de definir dois cargos 

intermédios que vão coadjuvar dois chefes de divisão. _____________________________ 

Usou da palavra o deputado Luis Marques (CDU), que questionou se a definição de 

competências dos cargos intermédios foi definida pela Câmara ou se estão assim definidas 

pela Lei. ________________________________________________________________ 

Usou da palavra a deputada Susana Domingues (CDU), que manifestou a sua estupefação 

perante as competências elencadas para os 2 cargos de direção intermédia, que são 

exatamente as mesmas que a Lei prevê para as chefias de divisão, ou seja o cargo em causa 

vai coadjuvar a chefia, logo fazia todo o sentido que as competências fossem outras que não 

as da chefia. Parece-lhe que o que se pretende são mais dois cargos de chefia. __________ 
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Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que disse que as chefias de divisão 

viram alargado o seu âmbito de ação e são necessárias as duas chefias intermédias previstas 

na Lei, para coadjuvar as divisões. ____________________________________________ 

Interveio o deputado Filipe Andrade (CDU), que disse que quer o executivo, quer a bancada 

do PS, tem muita dificuldade em defender uma proposta que não tem critérios e se limita a 

copiar a Lei. _____________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto três, APROVAÇÃO DA DEFINIÇÃO DAS 

COMPETÊNCIAS, ÁREA, REQUISITOS DE RECRUTAMENTO E RESPETIVA REMUNERAÇÃO DO 

CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 3.º GRAU, tendo a Assembleia deliberado aprovar o 

mesmo por maioria com onze votos a favor do PS (10), MCI (1) e treze abstenções, CDU (8), 

PSD (4) e BE (1). _________________________________________________________ 

Não havendo lugar a mais intervenções, o Presidente da Mesa, cerca das 21.33h, e com a 

anuência da Assembleia, o Presidente da Mesa começou por apresentar individualmente todos 

os pontos respeitantes aos pedidos de autorização prévia, ou seja, desde o ponto 4 até ao 

ponto 11 da ordem do dia. Antes de avançar para a votação, colocou os mesmos à discussão. 

Usou da palavra o deputado Luis Marques (CDU), que questionou se todos os pedidos de 

autorização prévia cumprem a redução remuneratória dos 10%. ______________________ 

Esclareceu o Vereador Paulo Vicente que todos cumprem efetivamente o preceituado na Lei, 

com exceção daqules que são processos novos. __________________________________ 

Não havendo lugar a mais intervenções por parte dos senhores deputados, o Presidente da 

Mesa avançou para a votação individual dos referidos pontos da ordem do dia. 

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

PLURIANUAIS - INSPEÇÃO, REINSPECÇÃO E SELAGEM DE ASCENSORES, MONTA-CARGAS, 

ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES PARA OS ANOS 2013 E 2014 - 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 29 de novembro 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 
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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 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 e requisição interna n.º 5636 do serviço do GAM � Gabinete de Apoio ao Munícipe 

na qual se manifesta a necessidade imprescindível e inadiável da contratualização de serviços de inspecção, 

reinspecção e selagem de ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes para os anos 2013 e 

2014. 

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

despesa nos anos de 2013 e 2014 para a contratação de serviços de �INSPECÇÕES PERIÓDICAS DE 

ELEVADORES�, na classificação orgânica/económica 0103/020220 e ação do PAM 2012/A/13. 

Considerando que o preço base a aplicar é de 9.679,00 euros, a acrescer de IVA à taxa 23%, para o período de 

2 anos, sendo este o preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as 

prestações de serviços objeto do contrato a celebrar e que este respeita a redução remuneratória de 10%, atento 

contrato celebrado em 2011, conforme se atesta em documentação anexa e em cumprimento do preceituado no 

n.º1 do art.º26º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro. 

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

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

conceito que se aplica à contratualização de serviços de inspecção, reinspecção e selagem de ascensores, 

monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes para os anos 2013 e 2014. 

Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro determina a 

obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade da 

assunção de compromissos plurianuais. 

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

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

na sua redação atual, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 

compromissos plurianuais relativos à contratação dos serviços de �Inspecção, reinspecção e selagem de 

ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes para os anos 2013 e 2014� 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 intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto quatro, 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - 

INSPEÇÃO, REINSPECÇÃO E SELAGEM DE ASCENSORES, MONTA-CARGAS, ESCADAS 

MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES PARA OS ANOS 2013 E 2014, tendo a Assembleia 

deliberado aprovar o mesmo por unanimidade.  
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PONTO 5 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE CONTENTORES 

MULTIBENS PARA OS ANOS DE 2013 E 2014 - 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 29 de novembro 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 n.º C.R. 18/2012 e requisição interna n.º 10010 do serviço da DASUP na qual se 

manifesta a necessidade imprescindível e inadiável da contratualização de serviços de levantamento de 

contentores multibens para os anos de 2013 e 2014. 

 

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

despesa nos anos de 2013 e 2014 para a contratação de serviços de �RECOLHA DE LIXOS SELECTIVOS NO 

CONCELHO (CONTENTORES MULTIBENS)�, na classificação orgânica/económica 11/020225 e ação do PAM 

2012/A/51. 

 

Considerando que o preço base a aplicar é de 5.639,00 euros, a acrescer de IVA à taxa 6%, sendo este o preço 

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

do contrato a celebrar e que este respeita a redução remuneratória de 10%, atento contrato celebrado em 2011, 

conforme se atesta em documentação anexa e em cumprimento do preceituado no n.º1 do art.º26º da Lei n.º 64-

B/2011, de 30 de dezembro. 
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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 levantamento de contentores multibens para os anos de 

2013 e 2014. 

Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro determina a 

obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade da 

assunção de compromissos plurianuais. 

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

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

na sua redação atual, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 

compromissos plurianuais relativos à �Prestação de serviços de levantamento de contentores multibens para os 

anos de 2013 e 2014� 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 cinco, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE CONTENTORES 

MULTIBENS PARA OS ANOS DE 2013 E 2014, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo 

por unanimidade. _________________________________________________________ 

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

PLURIANUAIS  - ELABORAÇÃO DOS PROJECTOS DAS ESPECIALIDADES DA INSTALAÇÃO DE 

UMA CRECHE NO EDIFÍCIO DA IVIMA - nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 

6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, 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 29 de novembro 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. 
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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. 

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 - ELABORAÇÃO DOS PROJECTOS DAS ESPECIALIDADES DA INSTALAÇÃO DE 

UMA CRECHE NO EDIFÍCIO DA IVIMA, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por 

unanimidade. ____________________________________________________________ 

PONTO 7 � PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS -  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA 

EXPLORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS DE DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS 

PARA OS ANOS DE 2013 E 2014 � 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 29 de novembro 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. 
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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 T.F. 12.2012 e requisição interna n.º 9998 do serviço da DOEM na qual se 

manifesta a necessidade imprescindível e inadiável da contratualização de serviços de responsabilidade técnica 

pela exploração das instalações eléctricas de diversas instalações municipais para os anos de 2013 e 2014. 

 

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

despesa nos anos de 2013 e 2014 para a contratação de serviços de �RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELAS 

INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS DE EDÍFICIOS MUNICIPAIS DE 2013 A 2014�, na classificação orgânica/económica 

10/020220 e ação do PAM 2012/A/129. 

 
Considerando que o preço base a aplicar é de 4.795,00 euros, a acrescer de IVA à taxa 23%, para o período de 

24 meses, sendo este o preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as 

prestações de serviços objeto do contrato a celebrar e que este respeita a redução remuneratória de 10%, atento 

contrato celebrado em 2011, conforme se atesta em documentação anexa e em cumprimento do preceituado no 

n.º1 do art.º26º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro. 

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

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

conceito que se aplica à contratualização da �Prestação de serviços de responsabilidade técnica pela exploração 

das instalações eléctricas de diversas instalações municipais para os anos de 2013 e 2014�. 

Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro determina a 

obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade da 

assunção de compromissos plurianuais. 

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

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

na sua redação atual, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 

compromissos plurianuais relativos à �Prestação de serviços de responsabilidade técnica pela exploração das 

instalações eléctricas de diversas instalações municipais para os anos de 2013 e 2014� para efeitos do 

cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do tigo 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 -  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXPLORAÇÃO DAS 

INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS DE DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS PARA OS ANOS DE 2013 E 2014, 

tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. ____________________ 

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

PLURIANUAIS - RECOLHA DE EFLUENTES PARA O ANO DE 2013 - nos termos do disposto na 

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

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

Presente deliberação camarária, de 29 de novembro de 2012, com o seguinte teor: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prévia da Assembleia Municipal. 

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

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

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

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

Considerando 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.A./148/2012 e requisição interna n.º 10021 do serviço da DASUP na qual se 

manifesta a necessidade imprescindível e inadiável da contratualização de serviços de recolha de efluentes 

domésticos para o ano 2013. 

 

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

despesa no ano de 2013 para a contratação de serviços de �RECOLHA DE EFLUENTES DOMÉSTICOS PARA OS 

ANOS DE 2013 E 2014�, na classificação orgânica/económica 11/020225 e ação do PAM 2012/A/132. 

 

Considerando que o preço base a aplicar é de 22.682,00 euros, a acrescer de IVA à taxa 6%, sendo este o preço 

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

do contrato a celebrar e que este respeita a redução remuneratória de 10%, atento contrato celebrado em 2011, 

conforme se atesta em documentação anexa e em cumprimento do preceituado no n.º1 do art.º26º da Lei n.º 64-

B/2011, de 30 de dezembro. 

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

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

conceito que se aplica à contratualização de serviços de recolha de efluentes domésticos para o ano 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, 

na sua redação atual, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 

compromissos plurianuais relativos à �Recolha de efluentes domésticos para o ano 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.� 
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Não havendo lugar a intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto oito, 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - RECOLHA 

DE EFLUENTES PARA O ANO DE 2013, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por 

unanimidade. ____________________________________________________________ 

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

PLURIANUAIS - FORNECIMENTO DE REVISTAS E JORNAIS PARA A BIBLIOTECA 

MUNICIPAL PARA O ANO DE 2013 - nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º 

da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, conjugado com a alínea r) do nº 1 do artigo 53º da Lei nº 

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

 

�Presente deliberação camarária, de 29 de novembro 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 Biblioteca Municipal na qual se manifesta a necessidade imprescindível 

e inadiável da aquisição de jornais e revistas para a Biblioteca Municipal, para fornecimento no período de 01 de 

Janeiro a 31 de Dezembro de 2013. 

Considerando que será inscrito no projeto de Orçamento da Despesa para o ano de 2013 a dotação necessária 

para a assunção da despesa relativa ao �Fornecimento de jornais e revistas para a Biblioteca Municipal para o 

ano 2013� na classificação orgânica/económica 08/020120, sendo o valor total da despesa estimado em 

2.004,53�, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 

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

plurianuais aqueles que constituem obrigação de efectuar pagamentos em mais do que um ano económico, 
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conceito que se aplica ao contrato que se pretende celebrar de �Fornecimento de jornais e revistas para a 

Biblioteca Municipal para o ano 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, 

na sua redação actual, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção 

de compromissos plurianuais relativos ao �Fornecimento de jornais e revistas para a Biblioteca Municipal para o 

ano 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 - FORNECIMENTO DE REVISTAS E JORNAIS PARA A BIBLIOTECA 

MUNICIPAL PARA O ANO DE 2013, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por 

unanimidade.  

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

PLURIANUAIS - P.A. 21/2011-AP/DEDIS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ANOS LETIVOS 

2011/2012 E 2012/2013 � REVISÃO DE PREÇOS � 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 29 de novembro 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 
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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 que aos 29 dias do mês de agosto de 2011 foi celebrado o contrato escrito n.º 52/2011 entre o 

Município da Marinha Grande e o adjudicatário Narest � Sociedade Nacional de Restauração, Lda., para 

�Alimentação escolar � anos lectivos 2011/2012 e 2012/2013�. 

Considerando que a cláusula 16.ª da parte I do caderno de encargos determina que o contrato fica sujeito a 

revisão de preços a partir do segundo ano de vigência, ou seja, no início do ano lectivo 2012/2013, 

correspondente ao índice de preços no consumidor verificado no dia 30 do mês de junho de 2012. 

Considerando que o Índice de Preços do Consumidor publicado pelo Instituto Nacional de Estatística para o mês 

de junho de 2012 é de 3,33%, anexo I. 

Considerando que o co contratante, Narest � Sociedade Nacional de Restauração, Lda, formalizou o pedido da 

revisão de preços, através do registo de entrada com o n.º 6795/2012 de 11 de Setembro, anexo II, solicitando o 

aumento do preço das refeições em 3.33%. 

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

despesa relativa à revisão de preços da �Alimentação escolar para os anos lectivos 2011/2012 e 2012/2013�, na 

classificação orgânica/económica 07/020105 e ação do PAM 2011/A/19. 

Considerando que o valor total da revisão de preços é de 10.945,40 euros, a acrescer de IVA à taxa 23%, 

passando o preço unitário por refeição de 1,23 euros para 1,27 euros, ao que corresponde um aumento de 0,04 

euros por refeição, acrescidos de IVA à taxa de 23%. 

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 revisão de preços da �Alimentação escolar para os anos lectivos 2011/2012 e 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, 

na sua redação actual, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção 

de compromissos plurianuais relativos à revisão de preços do contrato n.º 52/2011 relativo a �Alimentação 

escolar-anos lectivos 2011/2012 e 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 - P.A. 21/2011-AP/DEDIS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ANOS LETIVOS 

2011/2012 E 2012/2013 � REVISÃO DE PREÇOS, tendo a Assembleia deliberado aprovar o 

mesmo por unanimidade. ___________________________________________________ 

PONTO 11 � PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS -TRANSPORTES ESCOLARES E OUTROS À EMPRESA MUNICIPAL TUMG-EM, 
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PARA O ANO DE 2013 � nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 

8/2012 de 21 de fevereiro, conjugado com a alínea r) do nº 1 do artigo 53º da Lei nº 169/99 

de 18 de setembro, na sua redação atual. 

 

Presente deliberação camarária, de 29 de novembro 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 I/1030A/2012, de 30 de outubro, na qual se manifesta a 

necessidade imprescindível e inadiável da contratualização dos transportes escolares e outros à empresa 

municipal TUMG-Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM para o ano de 2013. 

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

despesa no ano de 2013 para o �Contrato de prestação de serviços para transportes escolares e outros a 

celebrar com a empresa municipal tumg para o ano de 2012 e 2013 - excepto transportes urbanos�, na 

classificação orgânica/económica 0103/020210 e ação do PAM 2011/A/112, sendo o preço máximo que a entidade 

adjudicante se dispõe a pagar, pela execução de todas as prestações de serviços objeto do contrato a celebrar, 

de 338.850,00 euros, acrescidos de IVA à taxa de 6%. 

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 que se pretende celebrar para transportes escolares e outros com a empresa 

municipal TUMG-Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM para o ano de 2013. 

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

obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade da 

assunção de compromissos plurianuais. 
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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 �Celebração de contrato de transportes escolares e outros com a empresa municipal 

TUMG � Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM para o ano de 2013� para efeitos do cumprimento do 

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

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

O Sr. Vereador Paulo Vicente esteve ausente por se encontrar impedido, nos termos do art.º 44.º, n.º 1, alínea a) 

do Código do Procedimento Administrativo, uma vez que é Vogal do Conselho de Administração da TUMG, 

E.M..� 

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 -TRANSPORTES ESCOLARES E OUTROS À EMPRESA MUNICIPAL TUMG-EM, 

PARA O ANO DE 2013, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. __ 

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, e em nome da Mesa desejou 

a todos um Feliz Natal, pelas vinte e uma horas cinquenta 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 

O Segundo Secretário 

 

Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes 

 

O conteúdo da presente sessão fica registado em suporte digital. 


