
(Mandato 2009/2013)

   

ATA NÚMERO OITO 12.11.2012 

 1 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2012 ___________________________ 

Aos doze dias do mês de novembro 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 13 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

DE 13.07.2012 REFERENTE AO �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 artigo 148.º, do Código do Procedimento Administrativo. ________________ 

2. FIXAÇÃO DO VALOR DA TAXA RESPEITANTE AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 

(IMI) DO ANO DE 2012 A LIQUIDAR NO ANO DE 2013, nos termos da alínea f), do n.º 2, 

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

3. AUTORIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DA DERRAMA RELATIVA AO ANO DE 2012 A COBRAR 

NO ANO DE 2013, nos termos da alínea f), do n.º 2, do artigo 53º, da Lei nº 169/99 de 18 

de setembro, na sua redação atual. _________________________________________ 

4. 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 na alínea i) 

do nº 2 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na sua redação atual. ______ 

5. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA INTRODUÇÃO DO MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA 

RECEITA DE 2011, NOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2011, nos termos 

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

redação atual. ________________________________________________________ 

6. PROPOSTA PARA A ADEQUAÇÃO DOS ESTATUTOS DA EMPRESA MUNICIPAL TUMG � 

TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE AO REGIME JURÍDICO DA ATIVIDADE 

EMPRESARIAL LOCAL, nos termos da alínea l), do n.º 2, do artigo 53º, da Lei nº 169/99 

de 18 de setembro, na sua redação atual. ____________________________________ 

7. PROPOSTA PARA APROVAÇÃO DO ESTATUTO REMUNERATÓRIO DO ÚNICO 

ADMINISTRADOR REMUNERADO DA EMPRESA MUNICIPAL TUMG � TRANSPORTES 

URBANOS DA MARINHA GRANDE, nos termos da alínea l), do n.º 2, do artigo 53º, da Lei 

nº 169/99 de 18 de setembro, na sua redação atual. ____________________________ 

8. CONTRATO PROGRAMA PARA 2013. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE GERAL DE 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PELA EMPRESA MUNICIPAL TUMG � TRANSPORTES 
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URBANOS DA MARINHA GRANDE, nos termos  do n.º 5, do artigo 47º, da Lei nº 50/12 de 

31 de agosto. _________________________________________________________ 

9. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS RELATIVO AO 1.º SEMESTRE DE 2012 DA 

EMPRESA MUNICIPAL TUMG � TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, nos 

termos das alíneas c) e d), do n.º 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 - CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DOS 

ESTALEIROS MUNICIPAIS DA MARINHA GRANDE - nos termos do disposto na alínea c) do 

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

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

11. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL AOS BALNEÁRIOS DO RELVADO N.º 2 

DO ESTÁDIO 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. _____________ 

12. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÁS NATURAL À PISCINA MUNICIPAL DA 

MARINHA GRANDE E PISCINA MUNICIPAL DE VIEIRA DE LEIRIA 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 - CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "COMUNICAÇÕES 

PARA O N.ºS 707*, 808*, 809*, 1* PARA O PERÍODO DE 1 DE DEZEMBRO DE 2012 A 30 DE 

JUNHO DE 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. _______________________________ 

14. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "PAGAMENTO POR 

MULTIBANCO NOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE, PARA O 

PERÍODO DE 1 DE DEZEMBRO DE 2012 A 31 DE DEZEMBRO 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. _______________________________________________________________ 

15. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS PARA 

15 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, 
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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 - REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS � FASE 1, SERVIÇOS 

EDUCATIVOS, GALERIA MUNICIPAL E CAFETARIA. TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE 

ERROS E OMISSÕES E TRABALHOS A MAIS, - 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 - PAGAMENTO DE PORTAGENS COM RECURSO AO SISTEMA DE �VIA 

VERDE" 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. __________________________ 

18. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA AUTOMÓVEL AFETA 

A VIEIRA DE LEIRIA PARA O PERÍODO DE 1 DE DEZEMBRO DE 2012 A 28 FEVEREIRO DE 

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.  __________________________________________ 

19. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - MANUTENÇÃO DE MEIOS DE ELEVAÇÃO INSTALADOS EM DIVERSOS 

EDIFÍCIOS MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE 1 DE JANEIRO DE 2013 A 31 DE DEZEMBRO 

DE 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. ___________________________________________ 

20. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - CONTROLO DA QUALIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA O 

ANO 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. ___________________________________________ 

21. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÁS NATURAL A DIVERSAS 

INSTALAÇÕES MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE 1 DE JANEIRO DE 2013 A 31 DE MAIO DE 

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. ___________________________________________ 

22. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO E EM BAIXA 

TENSÃO ESPECIAL PARA O PERÍODO DE 12 MESES COM INÍCIO PREVISTO A 1 DE 

FEVEREIRO DE 2013, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 
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8/2012 de 21 de fevereiro, conjugado com a alínea r) do nº 1 do artigo 53º da Lei nº 

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

Para além dos membros da Mesa, assinaram �a lista de presenças�, cuja cópia constitui o 

anexo número I da presente ata e dela fica a fazer parte integrante, os seguintes deputados:   

Bancada do Partido Socialista (PS): Isabel Maria Sobreiro Simões Ferreira, Aníbal Manuel 

Curto Ribeiro, Frederico Manuel Gomes Barosa, Augusto Miguel Rosa Lopes e Nuno Miguel 

Duarte Gomes. ___________________________________________________________ 

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

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

Manuel da Conceição Alves 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: Vieira de Leiria: Joaquim Vidal Tomé 

(PS), Moita: Álvaro Vicente Martins (PS) e a secretária da Junta da Freguesia da Marinha 

Grande: Isabel Freitas (CDU).________________________________________________ 

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 

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: João Paulo Feteira Pedrosa 

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

Martins de Sousa (BE) e o presidente da junta de freguesia da Marinha Grande Francisco 

Manuel Carvalho Duarte (CDU) pela secretária Isabel Freitas (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 cinquenta 

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 13 DA SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA DE 13.07.2012 REFERENTE AO �PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A 

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - SERVIÇOS DE ATIVIDADE FÍSICA E 
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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�   

�Através da minuta da deliberação da Assembleia Municipal Extraordinária, de 13 de julho passado, foi aprovado 

o pedido de 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�, por proposta dos serviços da DEDIS. 

Na minuta da referida deliberação, no texto prévio que fundamenta a deliberação, é referido, por lapso, em dois 

parágrafos da página dois �a contratualização de serviços de dinamização e ensino de natação�, quando o 

objeto da contratação era para �serviços de atividade física e desportiva�.  

Devendo ler-se, na página 2, no segundo parágrafo: 

� (�) 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.� 

 

em lugar de : � (�) serviços de dinamização e ensino de natação para os alunos do 1º 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 em vigor. � 

E na página 2, no quarto parágrafo:� (�) 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.� 

 

em lugar de: (�) contratualização de serviços de dinamização e ensino de natação para os alunos do 1º 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.� 

Não havendo lugar a qualquer intervenção, o Presidente da Mesa submeteu à votação o 

ponto um, RETIFICAÇÃO DA MINUTA DA DELIBERAÇÃO DO PONTO 13 DA SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA DE 13.07.2012, tendo a Assembleia deliberado aprovar nos termos do artigo 

148.º, do Código do Procedimento Administrativo, a retificação da minuta da sua deliberação 

referente ao ponto 13 da ordem do dia da sessão extraordinária de 13 de Julho passado, por 

maioria com dezassete votos a favor (17) e sete abstenções (7). 

PONTO 2 - FIXAÇÃO DO VALOR DA TAXA RESPEITANTE AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 

IMÓVEIS (IMI) DO ANO DE 2012 A LIQUIDAR NO ANO DE 2013 nos termos da alínea f), do n.º 

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

�Presente deliberação camarária de 31 de outubro de 2012 com o seguinte teor:  

� Nos termos do disposto na alínea a) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro, Lei das Finanças Locais, o 

produto da cobrança do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), constitui receita dos municípios. 

Nos termos do estipulado na alínea f) do n.º 2 do art.º 53 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, compete à Assembleia Municipal fixar anualmente o 



(Mandato 2009/2013)

   

ATA NÚMERO OITO 12.11.2012 

 6 

valor da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis incidente sobre prédios urbanos, mediante proposta da 

Câmara Municipal, conforme disposto na alínea a) do n.º6 do art.º 64.º do mesmo diploma legal. 

Considerando que nos termos do n.º 5 do art.º 112 do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, de ora em 

diante designado por CIMI, os municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, fixam a taxa a aplicar 

em cada ano aos prédios urbanos e prédios urbanos avaliados, dentro dos intervalos previstos nas alíneas b) e 

c) do n.º 1 do mesmo artigo. 

Considerando que esta deliberação deve ser comunicada à Direcção Geral dos Impostos até ao dia 30 de 

Novembro de 2012, atento o disposto no n.º 13 do art.º 112 do CIMI; 

Considerando que a Lei n.º 60-A/2011 de 30 de Novembro, que alterou a Lei de Orçamento de Estado de 2011, 

veio preceituar alterações ao Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, nomeadamente no que respeita aos 

procedimentos de avaliação geral dos prédios urbanos que ainda não tinham sido avaliados desde o início da 

vigência do CIMI.  

Considerando que nesta alteração foi consagrado que, para as despesas relacionadas com a avaliação geral dos 

prédios urbanos, seria afeta uma verba resultante da execução das receitas tributárias do imposto municipal 

sobre imóveis relativo aos anos de 2011 e de 2012, a arrecadar em 2012 e 2013, respetivamente. 

Considerando que ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 15.º do Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de Novembro, 

e posteriores alterações, ficou preceituada uma percentagem até 5 do IMI cobrado nos anos em que se realizar a 

avaliação, a fixar e regulamentar por portaria do Ministro das Finanças, para efeitos do pagamento das despesas 

relacionadas com a avaliação geral dos prédios urbanos. 

Considerando que nos termos do preceituado no n.º 1 do art.º 2.º da Portaria n.º 106/2012 de 18 de abril do 

Ministério das Finanças, ficou preceituado que seria afeta às despesas relacionadas com a avaliação geral dos 

prédios urbanos, uma verba de 5 % da receita tributária do imposto municipal sobre imóveis relativo ao ano de 

2011, a arrecadar em 2012. 

Considerando que no ano de 2012, e até meados de Outubro, o total das despesas pagas pelo Município da 

Marinha Grande, com encargos de avaliação geral de prédios urbanos, ascendeu a 171.280,31 euros. 

Considerando que no Orçamento de Estado de 2012, aprovado pela Lei n.º 64 - B/2011, de 30 de Dezembro, 

foram estabelecidas alterações ao art.º 112 do CIMI, que preceitua as taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis. 

Considerando que o novo intervalo preceituado na alínea b) n.º 1 do art.º 112.º do CIMI, para os prédios 

urbanos, é de 0,5 % a 0,8 %, quando anteriormente era de 0,4 % a 0,7 %. 

Considerando que o novo intervalo preceituado na alínea c) n.º 1 do art.º 112.º do CIMI, para os prédios urbanos 

avaliados nos termos do CIMI, é de 0,3 % a 0,5 % quando anteriormente era de 0,2 % a 0,4 %. 

Considerando que atenta informação remetida ao Município da Marinha Grande pelo Serviço de Finanças, os 

prédios por avaliar reportados a 01-02-2012 ascendiam a 17.341 sendo que à data de 10-09-2012 estavam por 

avaliar 11.518 prédios, registando o município uma taxa de conclusão de processos avaliados de 33,6%, sendo o 

4.º município do Distrito de Leiria com a maior percentagem de conclusão. 

Considerando os investimentos em curso e que se perspectivam lançar no concelho da Marinha Grande nas 

áreas das infra-estruturas de redes municipais e requalificação urbana, cuja execução física e financeira terá um 

forte impacto na estrutura da despesa do orçamento camarário do ano de 2013. 

Considerando a atual conjuntura económica e social do país e todo o esforço que está a ser requerido à 

população em geral e em especial aos munícipes do concelho da Marinha Grande. 

A Câmara Municipal propõe a fixação das taxas respeitantes ao ano de 2012 a liquidar no ano de 2013 em 0,50% 

a taxa de IMI para os prédios urbanos (alínea b) do n.º 1 do art.º 112 do CIMI) e em 0,30% a taxa de IMI para os 

prédios urbanos avaliados (alínea c) do n.º 1 do art.º 112 do CIMI). 
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Considerando o exposto, a Câmara Municipal delibera nos termos da alínea a) do n.º 6 do art.º 64º da Lei 

n.º169/99 de 18 Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, submeter à aprovação 

da Assembleia Municipal a presente proposta de taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis respeitante ao ano 

de 2012 a liquidar no ano de 2013 para que o órgão deliberativo fixe as mesmas nos termos da alínea f) do n.º 2 

do art.º 53 do mesmo diploma legal, atenta a necessidade da sua comunicação até ao 30 de Novembro de 2012. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. O Sr. Presidente e todos os Srs. Vereadores proferiram 

declarações de voto.� 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 2 e colocou-o à discussão, pelas 20.55h. 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 apesar do Governo ter � roubado� 5% 

a todas as Câmaras no valor do IMI cobrado em 2012 e a cobrar em 2013, o executivo 

permanente propôs cobrar as taxas mínimas, para assim poder ajudar as famílias do nosso 

Concelho. ______________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que congratulou a Câmara pela opção das 

taxas mínimas de IMI, mas frisou que tal medida foi proposta dos vereadores da CDU. Referiu 

que seria muito prejudicial para os Marinhenses insistir no aumento destas taxas, embora 

lamentasse que o PS não tenha tido semelhante atitude a quando a fixação das taxas 

municipais. ______________________________________________________________ 

Interveio a deputada Daniela Serrano (PSD), que disse não compreender que a Câmara acuse 

o Governo do � roubo� de IMI, uma vez que não se preocupa em ter uns serviços de 

licenciamento de obras céleres e eficientes, para poder ter mais construção, mais receita de 

IMI a cobrar e mais receita a entrar nos seus cofres. ______________________________ 

Usou da palavra o deputado Luis Marques (CDU), que concordou com a intervenção do Sr. 

Presidente relativa ao �roubo� do governo no que diz respeito ao IMI. Congratulou a Câmara 

por ter aceite a proposta da CDU para a baixa nas taxas do IMI. ______________________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que reforçou a ideia do �roubo� do IMI por 

parte do Governo, pois não se pense que com a vinda desta taxa para os municípios estes se 

vão encher de receita, pois todos os encargos com a reavaliação dos prédios são despesas 

suportadas pelas câmaras. Se sobrar algum dinheiro, a Câmara tem que o depositar numa 

conta gerida pelo ministério das Finanças. ______________________________________ 

O Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto dois, FIXAÇÃO DO VALOR DA TAXA 

RESPEITANTE AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) DO ANO DE 2012 A LIQUIDAR 

NO ANO DE 2013 em 0,50% a taxa de IMI para os prédios urbanos e em 0,30% a taxa de IMI 

para os prédios urbanos avaliados, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por 

unanimidade. ____________________________________________________________ 

PONTO 3 - AUTORIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DA DERRAMA RELATIVA AO ANO DE 2012 A 

COBRAR NO ANO DE 2013, nos termos da alínea f), do n.º 2, do artigo 53º, da Lei nº 169/99 

de 18 de setembro, na sua redação atual. 
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�Presente deliberação camarária de 31 de outubro de 2012 com o seguinte teor:  

�De acordo com o estabelecido na alínea b) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro, Lei das Finanças 

Locais, o produto da cobrança de derramas lançadas nos termos do art.º 14.º do mesmo diploma legal, constitui 

uma receita municipal. 

Considerando que de acordo com o disposto no n.º 1 do art.º 14.º da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro, Lei das 

Finanças Locais, os municípios podem deliberar lançar anualmente uma derrama até ao limite máximo de 1.5% 

sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC (imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas) que 

corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos residentes em 

território português que exerçam, a título principal, uma actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola 

e não residentes com estabelecimento estável nesse território; 

Considerando que de acordo com o número 4 do art.º 14.º da referida lei, a Assembleia Municipal pode, por 

proposta da Câmara Municipal, deliberar lançar uma taxa reduzida de derrama para os sujeitos passivos com um 

volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse os 150.000 euros.- 

Considerando os investimentos em curso e que se perspetivam lançar no concelho da Marinha Grande nas áreas 

das infraestruturas de redes municipais e requalificação urbana, cuja execução física e financeira terá um forte 

impacto na estrutura da despesa do orçamento camarário do ano de 2013; 

A Câmara Municipal, apreciando o exposto e concordando com o seu teor, delibera nos termos da alínea a) do 

n.º 6 do art. 64º da Lei n.º169/99 de 18 Setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, submeter 

à aprovação da Assembleia Municipal a seguinte proposta de lançamento da derrama relativa ao ano de 2012 a 

cobrar em 2013, fixando-a em: 

1,5% para as empresas com lucro tributável sujeito e não isento de Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Colectivas (IRC) que registem no ano anterior um volume de negócios superior a 150.000 euros, nos 

termos do disposto art.º 14.º da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro; 

0,75% para as empresas com lucro tributável sujeito e não isento de Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Colectivas (IRC) que no ano anterior registem um volume de negócios compreendido entre os 75.000 

euros e os 150.000 euros, ambos inclusive, nos termos do disposto no art.º 14.º, n.º 4 da Lei n.º 2/2007 de 15 de 

Janeiro; 

Isentar de derrama as empresas com lucro tributável sujeito e não isento de Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) que no ano anterior registem um volume de negócios inferior a 75.000 

euros, nos termos do disposto no art.º 14.º, n.º 4 da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro. 

Mais delibera submeter a presente proposta a apreciação e votação pela Assembleia Municipal para que este 

órgão deliberativo autorize o lançamento da derrama relativa ao ano de 2012, a cobrar em 2013, nos termos da 

alínea f) do n.º 2 do art.º 53 da Lei n.º 169/99 de 18 Setembro, alterada e republicada em anexo pela Lei n.º 5-

A/2002 de 11 de Janeiro. 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 3 votos a favor e 4 abstenções dos Srs. Vereadores da CDU e do 

PSD.� 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 3 e colocou-o à discussão, pelas 21.06h. 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 tal como no ponto anterior, esta 

proposta de lançamento da derrama feita pelo executivo permanente, pretende ajudar as 

pequenas e médias empresas. _______________________________________________ 
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Usou da palavra o deputado Luis Marques (CDU), que disse que este imposto não traduz 

grande impacto no orçamento da Câmara, mas também gostaria que a Câmara tivesse dado 

além da isenção, um outro sinal às empresas com lucros acima dos 75.000 euros baixando 

ligeiramente as percentagens a cobrar, dado que somos um Concelho predominantemente 

industrial e em tempo de crise todas as empresas são afetadas. ______________________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que defendeu que a Câmara deu um sinal de 

diferenciação isentando a maioria das empresas, que são aquelas que lucram abaixo dos 

75.000 euros, ou seja as pequenas empresas. ____________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Augusto Lopes (PS), que reforçou que a taxa incide sobre o 

lucro das empresas e não sobre o volume de negócios. Trata-se de uma boa medida, a 

isenção da derrama uma vez que vai beneficiar os pequenos comerciantes, que são os que 

atravessam grande dificuldades. ______________________________________________ 

O Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto três, AUTORIZAÇÃO DO LANÇAMENTO 

DA DERRAMA RELATIVA AO ANO DE 2012 A COBRAR NO ANO DE 2013, tendo a Assembleia 

deliberado aprovar o mesmo por maioria com doze votos a favor do PS (10) BE (1), MCI (1) e 

doze abstenções, CDU (8) e PSD (4). 

PONTO 4 - 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 na alínea i) do nº 2 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na sua 

redação atual. ___________________________________________________________ 

�Presente deliberação camarária de 4 de outubro de 2012 com o seguinte teor:  

1) Expansão da Zona Industrial 

Tendo em conta que: 

 - a criação de condições para o desenvolvimento económico do concelho constitui uma matriz fundamental das 

políticas públicas municipais; 

- o desenvolvimento económico passa necessariamente pela existência de ofertas integradas de condições físicas 

para a instalação de unidades industriais; 

 - a localização de empresas de cariz industrial deve, sempre que possível, concentrar-se em espaços próprios e 

que garantam o respetivo funcionamento sem obstáculos; 

 - a expansão da atual Zona Industrial da Marinha Grande (Casal da Lebre) constitui uma prioridade fundamental 

para o concelho; 

 - a expansão da Zona Industrial constitui uma oportunidade para a criação e/ou manutenção de postos de 

trabalho; 

Tendo em conta que: 

 - o Município da Marinha Grande, dando sequência a uma exigência do Estado, adquiriu um terreno, com 53,48 

ha, com vista à permuta da área destinada à expansão da Zona Industrial; 
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- foi necessário assegurar uma plataforma de entendimento que não impedisse a capacidade de execução das 

infraestruturas necessárias à futura constituição dos lotes destinados às unidades industriais; 

 - a presente proposta é o resultado de um longo processo negocial, com mais de dez anos, entre esta autarquia 

e o Estado; 

Tendo em conta que: 

 - nesta fase, apenas se criarão condições com vista à constituição de 21 lotes, na medida em que, em face dos 

elevados investimentos recentemente concretizados por duas grandes unidades industriais, não é viável 

assegurar de imediato a sua transferência para a Zona Industrial 

 - após a formalização da presente permuta estarão reunidas as condições para a elaboração do competente 

instrumento de gestão territorial, a aprovar pela Assembleia Municipal; 

 - após essa aprovação, serão elaborados os projetos de execução relativos às infraestruturas públicas, 

estimando-se que as obras se iniciem no segundo semestre de 2013. 

2) Instalações da antiga Fábrica de Vidros J. Ferreira Custódio 

Tendo em conta que constitui, igualmente, pretensão desta autarquia adquirir a propriedade das instalações da 

antiga Fábrica de Vidros J. Ferreira Custódio, cujo estado de degradação e localização no Centro Tradicional 

desta cidade exigem uma intervenção urgente no quadro do ordenamento urbano. 

Tendo em conta que essa área se destinará à criação de um parque de estacionamento gratuito. 

Tendo em conta que, para além do ordenamento urbano, a criação de condições de acesso ao centro da cidade e 

aos diferentes serviços públicos constitui uma tarefa pública essencial. 

3) Documentos presentes 

Presentes ofícios da Direção-Geral do Tesouro e Finanças - Ministério das Finanças (E/3107/2012 e E/5626/2012). 

Presente descrição n.º 691/19891106, de um prédio rústico, com 53,48 hectares, denominado Pinhal do 

Concelho/Pinhal do Casal da Boa Esperança, inscrito na respetiva matriz sob os artigos 6392, 6393 e 6394. 

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 6863 m2, 

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

A Câmara Municipal, termos 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, delibera solicitar à 

Assembleia Municipal autorização para uma permuta, de acordo com a minuta de escritura que se dá por 

reproduzida, nos seguintes termos: 

a) O Estado entrega ao Município da Marinha Grande uma parcela de terreno, sita na Mata Nacional do Casal de 

Lebre, com área de 13,69 ha, avaliada em 528.000,00 euros (quinhentos e vinte e oito mil euros), bem como, 

conjuntamente com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, IP, os imóveis onde funcionava a antiga 

Fábrica de Vidros J. Ferreira Custódio, avaliados em 445.000,00 euros (quatrocentos e quarenta e cinco mil 

euros), perfazendo o valor global de 973.000,00 euros (novecentos e setenta e três mil euros); 

b) O Município da Marinha Grande entrega ao Estado as parcelas de terreno, sitas no Pinhal do Concelho/Pinhal 

da Boa Esperança, com 53,48 ha, avaliadas em 634.000,00 euros (seiscentos e trinta e quatro mil euros); 

c) A diferença, no valor de 339.000,00 euros (trezentos e trinta e nove mil euros), é entregue, em dinheiro, pelo 

Município da Marinha Grande. 
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A presente deliberação foi aprovada por unanimidade. O Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira proferiu uma declaração 

de voto, que foi subscrita também pelo Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho e pela Snrª Vereadora Drª Alexandra 

Dengucho.� 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 4 e colocou-o à discussão, pelas 21.17h. 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 este ponto traduz o corolário das 

negociações que se desenvolveram ao longo destes últimos dois anos e cujo atraso �obrigou� 

a Câmara a perder a candidatura de recuperação daquele espaço. Mais informou que a zona 

industrial da Marinha Grande vai finalmente poder ter mais 21 novos lotes. ______________ 

Usou da palavra o deputado Luis Marques (CDU), que congratulou a Câmara por este passo 

tão importante que é o crescimento da Zona Industrial e criticou o Estado por �negociar� os 

terrenos a tão baixo preço, em tempos de crise, valorizando apenas o que era do seu 

interesse, quando se sabe que a Marinha Grande vive das suas indústrias. Aconselhou a 

Câmara, no futuro, a apelar ao contributo das �forças vivas� da Marinha Grande sempre que 

precisar de negociar, pois parece-lhe exagerada a desvalorização do que é nosso, nesta 

negociação. _____________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que lamentou que nesta negociação fosse tão 

notória a supremacia do Estado face à capacidade negocial da Câmara, situação bem patente 

nos números aqui apresentados. Apesar de tudo, o balanço foi positivo, porque iremos ter a 

expansão da Zona Industrial há muito aguardada e ao mesmo tempo resolveu-se a questão 

da J. Ferreira Custódio, património importante no centro da cidade. ___________________ 

Usou da palavra o deputado Cristiano Chanoca (MCI), que disse corroborar a declaração de 

voto dos Vereadores da CDU em Reunião de Câmara. Lamentou a postura do Estado perante 

esta questão que com atitudes prepotentes perante os bens que são de todos nós, não 

permite o crescimento e desenvolvimento da nossa terra. ___________________________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD) que disse que esta negociação já se arrasta 

há 10 anos e estranhou que agora se queira atirar todo o ónus para o Governo do PSD, 

quando até aqui na Câmara, estiveram a CDU e o PS, e no Governo o PS, mas é agora com o 

PSD que este processo chega ao fim. __________________________________________ 

Interveio o deputado Curto Ribeiro (PS) que explicou que se manifestou contra a �máquina� 

do Estado ao longo deste processo e não diretamente contra este ou aquele governo. ______ 

Tomou a palavra o deputado Augusto Lopes (PS), que lembrou que esta negociação é feita 

entre um terreno urbano e outro de pinhal, cujos valores não podem ser equiparados. O que 

está mal, é que dada a atual conjuntura, o Governo deveria era ter dado o terreno para a 

ampliação da zona industrial, de qualquer forma, congratulou a Câmara por finalmente ter 

conseguido resolver esta questão e desejou que as infra-estruturas avancem rapidamente 

para que a Marinha Grande possa acolher novas empresas. _________________________ 
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Usou da palavra o deputado Luis Marques (CDU), que esclareceu que o está em causa é a 

valorização do que vai ser feito em cada um dos terrenos. __________________________ 

O Presidente da Câmara esclareceu que os valores em causa já tinham sido acordados no 

Governo anterior e que este Governo soube mantê-los e dar continuidade a este processo. 

Efetivamente lutou pela entrega dos terrenos à Câmara e estes não são os montantes ideais, 

mas o mais importante, é que esta permuta se faça o mais rápido possível, para o 

desenvolvimento da nossa terra. Pois assim resolvemos dois dos problemas que tínhamos: a 

ampliação da zona industrial e a requalificação da zona da antiga fábrica J. Ferreira Custódio.  

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

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 o mesmo 

por unanimidade. _________________________________________________________ 

PONTO 5 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA INTRODUÇÃO DO MAPA DE CONTROLO 

ORÇAMENTAL DA RECEITA DE 2011, NOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2011 

nos termos do disposto na alínea c) do nº 2 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 de 

setembro, na sua redação atual. ______________________________________________ 

�Presente deliberação camarária de 18 de outubro de 2012 com o seguinte teor:  

�Presentes comunicações da CCDRC relativas à prestação de contas de 2011, com registo de entrada E/7034/2012 

de 21 de setembro de 2012 e e-mail datado de 4 de setembro de 2012, nas quais é requerido que seja apreciado 

um eventual desequilíbrio das Contas de 2011 do Município da Marinha Grande considerando que as receitas 

totais são inferiores às despesas totais. 

Analisado o requerido e atentas informações n.ºs SB71/2012 de 5 de setembro de 2012 e SB75/2012 de 26 de 

setembro de 2012, cumpre concluir que o Mapa do Controlo Orçamental da Receita que consta da Prestação de 

Contas 2011 não apresenta a execução do saldo da gerência anterior, ano de 2010, nas colunas das �Receitas 

Liquidadas�, das �Receitas Cobradas Brutas� e �Receita Cobrada Líquida� o que está diretamente relacionado 

com a forma de cálculo do mapa atenta a informação disponível na aplicação informática, a qual permite duas 

formas de cálculo e de apresentação do mesmo. 

Efetivamente atenta a aprovação da 10.ª Modificação, 2.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2011 na sessão 

da Assembleia Municipal de 17 de junho de 2011 foi deliberado integrar o saldo da gerência de 2010, no montante 

de 540.665,16 euros, nas contas de 2011 e este montante foi efetivamente arrecadado e utilizado no pagamento 

das diversas despesas ao longo do ano de 2011 conforme execução orçamental da despesa constante do mapa 

do Controlo Orçamental da Despesa de 2011. 

Face ao exposto a Câmara Municipal, após análise da informação prestada, 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, delibera aprovar a introdução do Mapa do Controlo Orçamental da Receita de 2011, com a 

contabilização do �Saldo da Gerência Anterior� nas colunas das �Receitas Liquidadas�, das �Receitas Cobradas 

Brutas� e �Receita Cobrada Líquida� nos documentos de Prestação de Contas de 2011 e submeter a introdução do 

mesmo à apreciação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea c), do n.º 2, do artigo 53º, do mesmo 

diploma. Esta deliberação foi tomada por unanimidade.� 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 5 e colocou-o à discussão, pelas 21.38h. Deu a 

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

mesmo. ________________________________________________________________ 
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Usou da palavra o Presidente da Câmara que explicou que se tratou de um problema 

informático quando se inseriu os dados nos mapas o programa não aceitou e agora é 

necessário proceder à sua introdução.  

Não havendo lugar a qualquer intervenção, o Presidente da Mesa submeteu à votação o 

ponto cinco, APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA INTRODUÇÃO DO MAPA DE CONTROLO 

ORÇAMENTAL DA RECEITA DE 2011, NOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2011, 

tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. ____________________ 

PONTO 6 - PROPOSTA PARA A ADEQUAÇÃO DOS ESTATUTOS DA EMPRESA MUNICIPAL 

TUMG � TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE AO REGIME JURÍDICO DA 

ATIVIDADE EMPRESARIAL LOCAL nos termos da alínea l), do n.º 2, do artigo 53º, da Lei nº 

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

�Presente deliberação camarária de 18 de outubro de 2012 com o seguinte teor:  

�Presente proposta de adequação dos estatutos da empresa municipal TUMG � Transportes Urbanos da Marinha 

Grande ao Regime jurídico da atividade do empresarial local (Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto. 

Tendo em conta que é obrigatório adequar os estatutos das entidades de natureza empresarial criadas ao abrigo 

de legislação anterior, nos termos do artigo 70.º, n.º 1, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto. 

Tendo em conta que, nos termos da referida lei, o objeto social apenas pode incluir a promoção, gestão e 

fiscalização do estacionamento público urbano e o transporte de passageiros (alíneas b) e f), do artigo 45.º), 

pelo que a gestão de máquinas e viaturas tem de ser reintegrada no âmbito da gestão direta municipal. 

Tendo em conta que as restantes alterações visaram tão-somente assegurar a adequação dos estatutos ao novo 

regime legal. 

Assim, a Câmara Municipal delibera, nos termos do artigo 64.º, n.º 6, alínea a), para os efeitos do artigo 53.º, 

n.º 2, alínea l), ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação da lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, 

aprovar e submeter a deliberação da Assembleia Municipal a proposta de adequação dos estatutos da TUMG � 

Transportes Urbanos da Marinha Grande, que se dá por reproduzida e fica anexa (Anexo 2). 

Delibera ainda propor que a alteração produza efeitos reportados ao dia 1 de janeiro de 2013, de acordo com o 

artigo 127.º, n.º 1, do Código do Procedimento Administrativo. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.� 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 6 e colocou-o à discussão, pelas 21.40h. 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 de uma imposição da Lei 

no sentido de se adequar os estatutos da empresa municipal TUMG. ___________________ 
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Usou da palavra o deputado Luis Marques (CDU), que disse que com esta Lei, o Governo vem 

repor a questão das remunerações das administrações das empresas municipais, que na sua 

opinião eram efetivamente demasiado onerosas. __________________________________ 

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

seis, PROPOSTA PARA A ADEQUAÇÃO DOS ESTATUTOS DA EMPRESA MUNICIPAL TUMG � 

TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE AO REGIME JURÍDICO DA ATIVIDADE 

EMPRESARIAL LOCAL, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. ___ 

PONTO 7 - PROPOSTA PARA APROVAÇÃO DO ESTATUTO REMUNERATÓRIO DO ÚNICO 

ADMINISTRADOR REMUNERADO DA EMPRESA MUNICIPAL TUMG � TRANSPORTES URBANOS 

DA MARINHA GRANDE nos termos da alínea l), do n.º 2, do artigo 53º, da Lei nº 169/99 de 18 

de setembro, na sua redação atual. ___________________________________________ 

�Presente deliberação camarária de 31 de outubro de 2012 com o seguinte teor:  

� Tendo em conta que com a entrada em vigor, no próximo dia 1 de janeiro de 2013, dos novos estatutos da 

empresa municipal Transportes Urbanos da Marinha Grande, cessam os mandatos dos titulares dos órgãos 

sociais; 

Tendo em conta que, nos termos do Regime jurídico da Atividade Empresarial Local, aprovado pela Lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto, só um dos membros do órgão de administração pode assumir funções remuneradas 

(artigo 25.º, n.º 3); 

Tendo em conta que essa remuneração tem como limite o valor da remuneração de vereador a tempo inteiro da 

Câmara Municipal, nos termos do artigo 30.º, n.º 2, da Lei n.º 50/2012; 

A Câmara Municipal, nos termos do artigo 64.º, n.º 6, alínea a) e para os efeitos do disposto no artigo 53.º, n.º 

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

delibera propor à Assembleia Municipal a fixação do estatuto remuneratório mensal do único administrador 

remunerado da empresa municipal Transportes Urbanos da Marinha Grande em 2.221,76 euros (dois mil, 

duzentos e vinte e um euros e setenta e seis cêntimos), correspondente a 85 % da remuneração mensal ilíquida 

de um chefe de divisão, a vigorar a partir do dia 1 de janeiro de 2013. 

A presente deliberação foi aprovada por maioria, com 4 votos a favor e 3 abstenções dos Srs. Vereadores da 

CDU.� 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 7 e colocou-o à discussão, pelas 21.44h. 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 os estatutos anteriores previam 

que o administrador poderia auferir de uma remuneração equivalente à de um vereador a 

tempo inteiro, mas a Câmara propõe 85% do vencimento de um chefe de divisão. A TUMG vai 

deixar de prestar alguns serviços tal como o aluguer de viaturas. _____________________ 

Tomou a palavra o deputado Saul Fragata (CDU) que disse quando a TUMG iniciou a sua 

atividade, no tempo da CDU, custava muito menos à Câmara do que quando o PS escolheu 

um administrador fora dos seus quadros, remunerado de forma generosa. Embora agora haja 

uma redução, a filosofia não deixa de ser a mesma, demarcamo-nos da existência de um 

administrador remunerado. __________________________________________________ 
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O Presidente da Câmara lembrou que o conselho de administração era constituído por 3 

pessoas, um vereador, um técnico a meio tempo que recebia mais (2600�) do que o atual 

presidente de administração que também é um técnico especializado e um outro funcionário 

que ainda se mantém, embora a ganhar menos, como acontece com qualquer funcionário 

público, nos dias de hoje. ___________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Luis Marques (CDU) que disse que o técnico em causa, era um 

profissional experiente e qualificado em matéria de transportes que veio organizar os 

serviços e pô-los a funcionar. Naturalmente feito esse trabalho não havia necessidade de o 

manter. Quanto ao administrador, disse ainda que não está em causa a pessoa ou o valor do 

seu vencimento, mas os princípios. ____________________________________________ 

Interveio o deputado Curto Ribeiro (PS) que disse que a Câmara tomou uma atitude ajuizada 

e equilibrada em estabelecer o vencimento do administrador abaixo do teto salarial previsto.  

Tomou a palavra o deputado Cristiano Chanoca (MCI) que disse que a TUMG provavelmente 

nunca precisou de uma administração cara, mas sim funcional. Já houve demasiados anos 

perdidos a gastar muito dinheiro com os vencimentos da administração, mas o mais 

importante é termos hoje, uma TUMG, que está em pleno e é uma mais valia para a 

população. ______________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Frederico Barosa (PS) que disse que acha correto que a Câmara 

tenha indexado a remuneração do técnico especializado em transportes, à de um técnico 

superior camarário e não, como era feito até aqui, ao vencimento de um vereador, que é um 

político. ________________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Cristiano Chanoca (MCI) que questionou se a Câmara, neste 

contexto atual de crise, não poderia ter recorrido a um técnico superior do seu quadro e ter-

lhe dado formação específica. ________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Luis Marques (CDU) que disse que a CDU sempre se debateu 

contra a forma de remuneração do administrador da TUMG. _________________________ 

Não havendo lugar a qualquer intervenção, o Presidente da Mesa submeteu à votação o 

ponto sete, PROPOSTA PARA APROVAÇÃO DO ESTATUTO REMUNERATÓRIO DO ÚNICO 

ADMINISTRADOR REMUNERADO DA EMPRESA MUNICIPAL TUMG � TRANSPORTES URBANOS 

DA MARINHA GRANDE, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por maioria com 

dezasseis votos a favor do PS (10) BE (1), MCI (1), PSD (4), e oito abstenções, CDU (8). ____ 

PONTO 8 - CONTRATO PROGRAMA PARA 2013. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE 

GERAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PELA EMPRESA MUNICIPAL TUMG � 

TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE nos termos  do n.º 5, do artigo 47º, da Lei 

nº 50/12 de 31 de agosto. ___________________________________________________ 

�Presente deliberação camarária de 31 de outubro de 2012 com o seguinte teor:  

� Presente proposta de contrato-programa que tem por objeto a prestação de serviços de interesse geral de 

transporte de passageiros pela empresa municipal Transportes Urbanos da Marinha Grande. 
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Presente Parecer do Revisor Oficial de Contas da empresa municipal, que se dá por reproduzido. 

O contrato-programa deve ser aprovado pela Assembleia Municipal, sob proposta desta Câmara Municipal, nos 

termos do artigo 47.º, n.º 5, da Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto. 

Considerando que integra o objeto social da empresa municipal TUMG a prestação do serviço público de 

transporte coletivo de passageiros, de acordo com a alínea a), do artigo 4.º, dos respetivos estatutos. 

Considerando que constitui atribuição dos municípios o planeamento, a gestão e a realização de investimentos 

em rede de transportes regulares urbanos e em rede de transportes regulares locais que se desenvolvam 

exclusivamente na área do município, de acordo com as alíneas b) e c), do n.º 1, do artigo 18.º, da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro. 

Considerando que o serviço público de transporte coletivo de passageiros constitui um serviço de interesse 

geral. 

Considerando que quando seja atribuída a uma empresa municipal a gestão de um serviço de interesse geral é 

necessária a celebração de um contrato- programa, nos termos do artigo 47.º, n.º 1, da Lei n.º 50/2012, de 31 de 

agosto (regime jurídico da atividade empresarial local).  

A Câmara Municipal, nos termos do artigo 64.º, n.º 6, alínea a), da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na 

redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro e para os efeitos do disposto no artigo 47º, n.º 5, da Lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto, delibera aprovar e propor à Assembleia Municipal a aprovação do contrato-programa a 

celebrar com a empresa municipal TUMG, que tem por objeto a prestação de serviços de interesse geral de 

transporte de passageiros, a vigorar no ano de 2013. 

A presente deliberação foi tomada por maioria, com 3 votos a favor e 3 abstenções dos Srs. Vereadores da CDU. 

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..� 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 8 e colocou-o à discussão, pelas 22.02h. 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 este é o contrato possível, custará 

ainda assim, à Câmara a quantia de 395.000�, mas trata-se de um apoio importante que a 

Câmara pensa que deve continuar a prestar, nomeadamente aos idosos e aos estudantes. 

Disse ainda que o esforço passa também por manter os preços iguais, desde 2009. _______ 

Usou da palavra o deputado Luis Marques (CDU) que disse que a TUMG não adotou ainda a 

contabilidade analítica que é obrigatória e que está prevista no contrato. Assim a 

transferência financeira ainda não está assente nesse princípio. _______________________ 

Usou da palavra, o deputado Curto Ribeiro (PS), que disse compreender a posição do 

deputado Luis Marques. Acrescentou que é louvável a atitude da Câmara pela diferenciação 

positiva que faz ao comparticipar nos passes dos idosos e dos estudantes.  _____________ 

Tomou a palavra, o deputado Augusto Lopes (PS), que sugeriu que a TUMG e a Câmara 

reforcem o número de abrigos, pois há zonas descampadas com espaço para a sua 

construção.  _____________________________________________________________ 
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O Presidente da Mesa reforçou a mesma ideia do deputado Augusto Lopes e sugeriu que 

fossem colocados leds nos abrigos de forma a manter a segurança dos utentes. __________ 

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

oito, CONTRATO PROGRAMA PARA 2013. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE GERAL DE 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PELA EMPRESA MUNICIPAL TUMG � TRANSPORTES 

URBANOS DA MARINHA GRANDE, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por 

maioria com dezasseis votos a favor do PS (10) BE (1), MCI (1), PSD (4), e oito abstenções, 

CDU (8). _______________________________________________________________ 

PONTO 9 - RELATÓRIO E CONTAS DA EMPRESA MUNICIPAL TUMG - TRANSPORTES 

URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2012 nos termos das 

alíneas c) e d), do n.º 1, do artigo 53º, da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na sua redação 

atual. __________________________________________________________________ 

�Presente deliberação camarária de 31 de outubro de 2012 com o seguinte teor:  

�Presente Relatório e Contas relativo ao 1.º semestre de 2012, elaborado pelo Conselho de Administração da 

empresa municipal Transportes Urbanos da Marinha Grande. 

Presente Parecer do Revisor Oficial de Contas da empresa municipal, no qual se conclui que as �demonstrações 

financeiras mencionadas e a informação financeira adicional apresentam de forma verdadeira e apropriada, em 

todos os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira da TUMG � Transportes Urbanos da Marinha 

Grande, EM em 30 de junho de 2012�. 

Assim, a Câmara Municipal toma conhecimento dos documentos presentes e delibera remetê-los, para o mesmo 

efeito, à Assembleia Municipal, de acordo com o artigo 53º, n.º 1, alínea d), da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, na redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. 

Mais delibera determinar ao Conselho de Administração da TUMG que apresente, até ao próximo dia 7 de 

novembro de 2012, uma proposta de reposição do equilíbrio financeiro do contrato, celebrado em 21 de 

dezembro de 2011, que tem por objeto o aluguer de catorze máquinas com características diversas. 

A presente deliberação foi aprovada 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..�. 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 9 que não carece de votação, mas colocou-o à 

discussão, pelas 22.12h. ____________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Luis Marques (CDU) que solicitou esclarecimentos sobre o facto 

de no relatório, a receita dos parquímetros ser arrecadada só em 90%, o que é feito aos 

restantes 10%?!___________________________________________________________ 

Respondeu o Presidente da Câmara que o restante é para pagar a prestação de serviços à 

PSP. __________________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Luis Marques (CDU) que referiu que a contabilidade analítica vai 

permitir compreender melhor o relatório. Questionou sobre a baixa do valor no aluguer de 

máquinas, que contribui para o prejuízo registado. ________________________________ 
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O Vereador Paulo Vicente, explicou que o antigo contrato de aluguer de máquinas era de 365 

dias por ano e que presentemente esse serviço é pago pelos dias que são efetivamente 

usados e por máquina. _____________________________________________________ 

Esclareceu o Presidente da Câmara que a TUMG irá desfazer-se das 14 máquinas que tem, 

pois ao abrigo do novo contrato não pode continuar com elas. Informou que o contrato 

deverá ser revisto no final do próximo ano, uma vez que se praticam preços muito baixos do 

custo real. ______________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Luis Marques (CDU) que congratulou a Câmara pela diminuição 

do estacionamento pago em zonas que não se justificava, o que veio reforçar a posição inicial 

da CDU, que desde a primeira hora sempre defendeu menos lugares pagos. _____________ 

Não havendo lugar a mais intervenções, o Presidente da Mesa, cerca das 22.22h, e com a 

anuência da Assembleia, começou por apresentar individualmente todos os pontos 

respeitantes aos pedidos de autorização prévia, ou seja, desde o ponto 10 até ao ponto 22 da 

ordem do dia. Estes não mereceram qualquer intervenção por parte dos senhores deputados 

e foram votados individualmente. _____________________________________________ 

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

PLURIANUAIS - CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DOS 

ESTALEIROS MUNICIPAIS DA MARINHA GRANDE nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 

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

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

�Presente deliberação camarária de 31 de outubro 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. 



(Mandato 2009/2013)

   

ATA NÚMERO OITO 12.11.2012 

 19 

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

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

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

aprovação das Grandes Opções do Plano. 

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

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

de fevereiro. 

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

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

municipais da Marinha Grande. 

Considerando que por despacho do Sr. Vice-Presidente datado de 28-09-2012 foi determinada a abertura de 

procedimento por concurso público para a �PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DOS ESTALEIROS 

MUNICIPAIS DA MARINHA GRANDE�, atenta deliberação da Assembleia Municipal de 27 de setembro de 2012 

pela qual foi aprovada a autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais, para o período de 12 

meses. 

Considerando que o preço base definido para o P.A. N.º 54/2012-AP/DOEM foi de 54.432,00 euros, preço mensal 

de 4.536,00 euros, acrescido de IVA à taxa de 23%, e que o mesmo respeitou a redução remuneratória de 10%, 

atento contrato celebrado em 2011, em cumprimento do preceituado no n.º1 do art.º26º da Lei n.º 64-B/2011, de 

30 de dezembro. 

Considerando que atentas as propostas apresentadas pelos concorrentes, em sede de concurso público 

publicado no DRE com o n.º 189 a 28 de Setembro de 2012, foi elaborado o relatório preliminar publicado pelo 

júri do procedimento a 09-10-2012, no qual se propõe a exclusão de todas as propostas apresentadas por estas 

terem ultrapassado o preço base definido de 54.432,00�, acrescido de IVA à taxa de 23%, tendo decorrido o 

período de audiência prévia até ao dia 16-10-2012. 

Considerando que das propostas apresentadas no âmbito do P.A. N.º 54/2012-AP/DOEM a do concorrente 

RONSEGUR, RONDAS E SEGURANÇA, LDA apresenta o valor mais baixo e ascende a 65.640,00 euros, acrescidos 

de IVA à taxa de 23%, valor acima do preço base do procedimento. 

Considerando que o júri do procedimento do PA n.º 54/2012-AP/DOEM a 17-10-2012 elaborou o relatório final e 

propôs manter a exclusão de todas as propostas e a não adjudicação do P.A. N.º 54/2012-AP/DOEM. 

Considerando que por despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande de 17-10-2012 foi 

determinada a não adjudicação do P.A. N.º 54/2012-AP/DOEM, com o objeto �PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

VIGILÂNCIA DOS ESTALEIROS MUNICIPAIS DA MARINHA GRANDE�. 

Considerando que atenta informação da DOEM de 15-10-2012 se confirma a manutenção da necessidade de 

contratualização da �PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DOS ESTALEIROS MUNICIPAIS DA MARINHA 

GRANDE� considerando que a autarquia não possui recursos humanos para a prestação do serviço, 24 horas por 

dia, 7 dias por semana. 

Considerando que a A.C.T. (Autoridade para as Condições do Trabalho) emitiu um comunicado, recebido na 

CMMG a 29-08-2012, em que recomenda às empresas de segurança privada que não pratiquem preços finais 

inferiores aos custos descritos no quadro 1 do Anexo I, 6.019,68�/mês, acrescido de IVA à taxa de 23%, bem 

como às entidades utilizadoras de serviços de vigilância privada que não negociem preços inferiores ao supra 

enunciado. 

Considerando que o preço recomendado pela A.C.T., 72.236,16 � acrescidos de IVA à taxa de 23%, é superior ao 

preço base de 54.432,00� acrescido de IVA à taxa de 23%, estabelecido no Processo de Aquisição n.º 54/2012-

AP/DOEM - �PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DOS ESTALEIROS MUNICIPAIS DA MARINHA GRANDE�. 
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Considerando que face ao exposto foram requeridos esclarecimentos à A.C.T. por parte da CMMG através do 

nosso ofício S/4096/2012 de 17/09/2012, Anexo II, nomeadamente que fosse esclarecido se a recomendação da 

A.C.T. prevalece sobre o teor das normas legais preceituadas no n.º1 do art.º 26.º da LOE de 2012, em 

cumprimento do disposto no art.º19.º da LOE 2011. 

Em resposta ao requerido pela CMMG foi recebida resposta pela A.C.T., através de ofício datado de 08-10-2012, 

recebido na CMMG com data de 10-10-2012 com registo de entrada E/7544/2012, Anexo III, no qual se alude ao 

que de seguida se menciona: 

 �(�) A Recomendação elaborada pela ACT às empresas de segurança privada, empresas ou entidades públicas 

ou privadas utilizadoras destes serviços e informação aos trabalhadores, na sequência de afirmação conjunta 

dos parceiros sociais no âmbito do projeto de auto regulação do setor de atividade, não reveste caracter de ato 

legislativo nos termos em que os diplomas acima indicados o fazem. 

Portanto, não se tratando de uma norma jurídica em sentido estrito, não se integrará em qualquer esquema de 

hierarquia normativo ou legislativo formal. 

Configurar-se-à, no limite, como um comando administrativo que se convencionou designar de recomendação, 

conformado quer pelo princípio da concorrência leal entre as empresas, quer pela prestação de um serviço de 

qualidade aos utilizadores, de serviços de segurança privada, por se considerar que a adjudicação dos mesmos 

a preços anormalmente baixos, se reflete de um modo claro no incumprimento da legislação laboral. 

Na verdade, foi este o sentido da emissão de tal comando pela ACT, enquanto serviço de promoção da melhoria 

das condições de trabalho, prosseguindo entre outras a atribuição de promoção, controlo e fiscalização do 

cumprimento de disposições legais, regulamentares e convencionais respeitantes às relações e condições de 

trabalho, de acordo com os princípios vertidos nas Convenções da OIT ratificadas pelo Estado Português. 

(�) No contexto legal acima mencionado não poderia esta ACT deixar de promover o processo de auto 

regulação setorial em causa que culminou com a adoção da Recomendação já mencionada e que teve como 

finalidade precisamente assegurar o cumprimento das disposições legais a que se encontra vinculada. 

E não o poderia deixar de fazer, inclusivamente atento o contexto social e económico que o país atravessa, que 

potência, através de práticas generalizadas de incumprimento de obrigações legais (fiscais, parafiscais e 

laborais) a prestação de serviços de vigilância a preços abaixo do custo mínimo do serviço, constituindo desse 

modo um fator de concorrência desleal entre empresas e amiúde a prestação de serviços de vigilância em más 

condições, que não só se repercutem na imagem do setor e respetivos atores sociais, como sobretudo nas 

condições de trabalho dos trabalhadores a eles afetos.(�).� 

Considerando que a A.E.S., Associação de Empresas de Segurança, remeteu a esta autarquia uma comunicação 

recebida na CMMG a 10-10-2012, com o registo de entrada E/7535/2012, Anexo IV, em que recomenda que em 

quaisquer procedimentos pré-contratuais abertos pela CMMG seja adequado o valor base do concurso de molde 

que este abarque o custo dos serviços que pretendam contratar e ainda uma margem de lucro para as empresas 

que o prestem e rejeitar sempre as quaisquer propostas que apresentem um preço abaixo do valor mensal de 

6.519,31 �, correspondente ao custo de referência de um serviço de vigilância 24h TDA (24 horas todos os dias 

do ano) ou que no limite seja solicitado às proponentes os esclarecimentos necessários para a justificação do 

preço proposto nos termos do disposto no art.º 70.º, n.º2, alíneas e), f) e g) do Código dos Contratos Públicos. 

Considerando que as comunicações supra referidas se consubstanciam em meras recomendações e que a 

autarquia desconhece o tipo de contrato que celebrado entre as empresas e os trabalhadores. 

Considerando que face ao exposto se pretende celebrar contrato para o período de 10 meses, com início previsto 

a 1 de dezembro de 2012 e que apesar de todas as tentativas já realizadas a autarquia não gorou resultados, 

considerando que nenhuma das propostas apresentadas se confinou ao preço base com redução remuneratória. 
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Considerando que se encontra inscrito em Plano de Atividades Municipais de 2012 a dotação para a assunção de 

despesa nos anos de 2012 e 2013 relativa à �Prestação de serviços de vigilância dos estaleiros municipais da 

Marinha Grande�, na classificação orgânica/económica 10/020218 e ação do PAM 2012/A/2. 

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

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

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

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

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

assunção de compromissos plurianuais. 

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

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

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

compromissos plurianuais relativos à contratação da �Prestação de serviços de vigilância dos estaleiros 

municipais da Marinha Grande� para efeitos do cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da 

Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, propondo como preço base do procedimento o montante de 54.700,00 euros 

acrescido de IVA à taxa de 23%, para o período de 10 meses. 

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 - CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DOS 

ESTALEIROS MUNICIPAIS DA MARINHA GRANDE, tendo a Assembleia deliberado aprovar o 

mesmo por unanimidade. ___________________________________________________ 

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

PLURIANUAIS - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÁS NATURAL AOS BALNEÁRIOS DO 

RELVADO Nº 2 DO ESTÁDIO 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. 

� Presente deliberação camarária de 18 de outubro 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 contratualização do fornecimento de gás natural aos 

balneários do relvado n.º 2 do estádio municipal da Marinha Grande para o mês de dezembro de 2012. 

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

despesa relativa ao fornecimento de gás natural aos balneários do relvado n.º 2 do estádio municipal da 

Marinha Grande na classificação orgânica/económica 0103/02010299 e ação do PAM 2011/A/115, sendo o valor da 

despesa estimado em 230,11� acrescido 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 contratualização do fornecimento de gás natural aos balneários do relvado n.º 2 do 

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

de compromissos plurianuais relativos à contratação do �Fornecimento de gás natural aos balneários do relvado 

n.º 2 do estádio 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. 

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 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÁS NATURAL AOS BALNEÁRIOS DO 

RELVADO Nº 2 DO ESTÁDIO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE , tendo a Assembleia 

deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. ___________________________________ 

PONTO 12 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÁS NATURAL À PISCINA MUNICIPAL DA 

MARINHA GRANDE E PISCINA MUNICIPAL DE VIEIRA DE LEIRIA nos termos do disposto na 

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

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

�Presente deliberação camarária de 18 de outubro 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 artigo 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 contínuo de gás 

natural à piscina Municipal da Marinha Grande e Piscina Municipal de Vieira de Leiria, para o período de 1 de 

janeiro a 31 de dezembro de 2013. 

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

despesa relativa ao �Fornecimento contínuo de gás natural à piscina Municipal da Marinha Grande e Piscina 

Municipal de Vieira de Leiria�, na classificação orgânica/económica 07/02010299 e ação do PAM 2012/A/134. 

Considerando que o preço base a aplicar é de 76.278,00 euros, a acrescer de IVA à taxa 23%, sendo este o 

preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução da globalidade do fornecimento 

objecto do contrato a celebrar. 

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

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

conceito que se aplica à contratualização do fornecimento contínuo de gás natural à piscina Municipal da 

Marinha Grande e Piscina Municipal de Vieira de Leiria. 

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

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

assunção de compromissos plurianuais. 

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

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

na sua redação actual, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção 
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de compromissos plurianuais relativos à contratação do �Fornecimento contínuo de gás natural à piscina 

Municipal da Marinha Grande e Piscina Municipal de Vieira de Leiria�, 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 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÁS NATURAL À PISCINA MUNICIPAL DA 

MARINHA GRANDE E PISCINA MUNICIPAL DE VIEIRA DE LEIRIA , tendo a Assembleia 

deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. ___________________________________ 

PONTO 13 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "COMUNICAÇÕES PARA O 

N.ºS 707*, 808*, 809*, 1* PARA O PERÍODO DE 1 DE DEZEMBRO DE 2012 A 30 DE JUNHO DE 

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 18 de outubro 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 artigo 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. 
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Considerando a informação do serviço da DCCM � Divisão de Cooperação, comunicação e modernização na qual 

se manifesta a necessidade imprescindível e inadiável da contratualização de Comunicações 707*, 808*, 809*, 1* 

para o período de 1 de dezembro de 2012 a 30 de junho de 2014. 

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

despesa relativa às �Comunicações 707*, 808*, 809*, 1* para o período de 1 de dezembro de 2012 a 30 de junho 

de 2014�, na classificação orgânica/económica 0103/020209 e ação do PAM 2011/A/114, sendo o valor da despesa 

estimado em 1.390,24 euros, acrescidos de IVA à taxa de 23%. 

Considerando que o preço base a aplicar é de 1.390,24 euros, acrescidos de IVA à taxa de 23%, sendo este o 

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

objecto do contrato. 

Considerando que os serviços a contratar de �Comunicações 707*, 808*, 809*, 1* para o período de 1 de 

dezembro de 2012 a 30 de junho de 2014� consubstanciam um serviço essencial previsto no n.º2 do art.º 1.º da 

Lei n.º 23/96, de 26 de Julho, alterada pelas Leis n.ºs 12/2008 de 26 de Fevereiro e 24/2008 de 2 de Junho, por 

se tratar de um serviço de comunicações electrónicas, pelo que nos termos do disposto na alínea a) do n.º 6 do 

art.º 26.º da Lei n.º 64-B/2011 de 1 de Março não está sujeito ao disposto nos n.ºs 1 e 4 do mesmo artigo, a 

saber redução remuneratória e parecer prévio vinculativo. 

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 às �Comunicações 707*, 808*, 809*, 1* para o período de 1 de dezembro de 2012 a 30 de 

junho de 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 actual, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção 

de compromissos plurianuais relativos às �Comunicações 707*, 808*, 809*, 1* para o período de 1 de dezembro 

de 2012 a 30 de junho de 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 treze, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "COMUNICAÇÕES PARA O 

N.ºS 707*, 808*, 809*, 1* PARA O PERÍODO DE 1 DE DEZEMBRO DE 2012 A 30 DE JUNHO DE 

2014", tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. _______________ 

PONTO 14 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "PAGAMENTO POR 

MULTIBANCO NOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE, PARA O 

PERÍODO DE 1 DE DEZEMBRO DE 2012 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013" nos termos do disposto 

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

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

� Presente deliberação camarária de 18 de outubro 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, 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 DGF � Divisão de Gestão Financeira na qual se manifesta a 

necessidade imprescindível e inadiável da contratualização da prestação de serviços de �Pagamento por 

multibanco nos serviços da Câmara Municipal da Marinha Grande para o período de 1 de dezembro de 2012 a 31 

de dezembro de 2013�. 

Considerando que se encontra inscrito no Orçamento da Despesa de 2012 a dotação para a assunção de despesa 

relativa à contratação da prestação de serviços de �Pagamento por multibanco nos serviços da Câmara 

Municipal da Marinha Grande para o período de 1 de dezembro de 2012 a 31 de dezembro de 2013� nas 

classificações orgânica/económica 0103/020220 e 0103/030601. 

Considerando que o preço base a aplicar é de 4.901,00 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, 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% 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 �Pagamento por multibanco nos serviços 

da Câmara Municipal da Marinha Grande para o período de 1 de dezembro de 2012 a 31 de dezembro 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, 

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

compromissos plurianuais relativos à contratação da prestação de serviços de �Pagamento por multibanco nos 

serviços da Câmara Municipal da Marinha Grande para o período de 1 de dezembro de 2012 a 31 de dezembro 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.� 

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 - CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "PAGAMENTO POR MULTIBANCO 

NOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE, PARA O PERÍODO DE 1 DE 

DEZEMBRO DE 2012 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013", tendo a Assembleia deliberado aprovar o 

mesmo por unanimidade. ___________________________________________________ 

PONTO 15 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS � CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS PARA 

15 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. 

� Presente deliberação camarária de 18 de outubro 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 artigo 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 do serviço da DGR � Divisão administrativa de gestão de recursos humanos na qual 

se manifesta a necessidade imprescindível e inadiável da contratualização de seguros de acidentes pessoais para 

15 beneficiários de �contrato emprego-inserção� e �contrato emprego-inserção+� integrados na Câmara 

Municipal da Marinha Grande para o período de dezembro de 2012 a julho de 2013. 

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

despesa relativa à �Contratação de seguros de acidentes pessoais para beneficiários de �contrato emprego-

inserção� e �contrato emprego-inserção+� integrados na Câmara Municipal da Marinha Grande�, na classificação 

orgânica/económica 0103/0103090103 e ação do PAM 2012/A/135, sendo o valor da despesa estimado em 618,31�, 

isento de IVA ao abrigo do artigo 9.º do CIVA. 

Considerando que o preço base a aplicar é de 618,31�, isento de IVA ao abrigo do artigo 9.º do CIVA, sendo 

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

serviços objecto do contrato. 

Considerando que os serviços objecto do contrato a celebrar não estão sujeitos a redução remuneratória, nos 

termos do n.º 1 do artigo 26.º da LOE para 2012, por o valor do contrato a celebrar ser inferior a 1500� e 

também não estão sujeitos a redução remuneratória por agregação, nos termos do n.º 3 do artigo 26.º da LOE 

para 2012, por os contratos em vigor com a entidade a convidar não terem objecto distinto do processo de 

contratação que se pretende iniciar. 

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 sua redação actual, 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. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.� 

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 - CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS PARA 

15 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 16 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS � FASE 1, SERVIÇOS 

EDUCATIVOS, GALERIA MUNICIPAL E CAFETARIA. TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE ERROS E 
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OMISSÕES E TRABALHOS A MAIS, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º 

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

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

�Presente deliberação camarária de 18 de outubro 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 artigo 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 DGR � Divisão administrativa de gestão de recursos humanos na qual 

se manifesta a necessidade imprescindível e inadiável da contratualização de seguros de acidentes pessoais para 

15 beneficiários de �contrato emprego-inserção� e �contrato emprego-inserção+� integrados na Câmara 

Municipal da Marinha Grande para o período de dezembro de 2012 a julho de 2013. 

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

despesa relativa à �Contratação de seguros de acidentes pessoais para beneficiários de �contrato emprego-

inserção� e �contrato emprego-inserção+� integrados na Câmara Municipal da Marinha Grande�, na classificação 

orgânica/económica 0103/0103090103 e ação do PAM 2012/A/135, sendo o valor da despesa estimado em 618,31�, 

isento de IVA ao abrigo do artigo 9.º do CIVA. 

Considerando que o preço base a aplicar é de 618,31�, isento de IVA ao abrigo do artigo 9.º do CIVA, sendo 

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

serviços objecto do contrato. 

Considerando que os serviços objecto do contrato a celebrar não estão sujeitos a redução remuneratória, nos 

termos do n.º 1 do artigo 26.º da LOE para 2012, por o valor do contrato a celebrar ser inferior a 1500� e 

também não estão sujeitos a redução remuneratória por agregação, nos termos do n.º 3 do artigo 26.º da LOE 
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para 2012, por os contratos em vigor com a entidade a convidar não terem objecto distinto do processo de 

contratação que se pretende iniciar. 

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 sua redação actual, 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. 

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 - REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS � FASE 1, SERVIÇOS 

EDUCATIVOS, GALERIA MUNICIPAL E CAFETARIA. TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE ERROS E 

OMISSÕES E TRABALHOS A MAIS, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por 

unanimidade.  

PONTO 17  - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - PAGAMENTO DE PORTAGENS COM RECURSO AO SISTEMA DE �VIA VERDE" 

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 31 de outubro 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 artigo 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. 



(Mandato 2009/2013)

   

ATA NÚMERO OITO 12.11.2012 

 31 

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 AS/14/2012 e requisição interna n.º 11504 do serviço da DOEM na qual se manifesta a 

necessidade imprescindível e inadiável da contratualização do pagamento de portagens com recurso ao sistema 

de �VIA VERDE" para o ano 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 �Pagamento de portagens com recurso ao sistema de VIA VERDE para o 

ano de 2013� na classificação orgânica/económica 0103/020210, sendo o valor da despesa estimado em 1.490,00 

euros acrescido de IVA à taxa de 23%, sendo este o preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar 

pela execução de todas as prestações de serviços objecto do contrato a celebrar. 

Considerando que os serviços objecto do contrato a celebrar não estão sujeitos a redução remuneratória, nos 

termos do n.º 1 do artigo 26.º da LOE para 2012, por o valor do contrato a celebrar ser inferior a 1500� e 

também não estão sujeitos a redução remuneratória por agregação, nos termos do n.º 3 do artigo 26.º da LOE 

para 2012, por os contratos em vigor com a entidade a convidar não terem objecto distinto do processo de 

contratação que se pretende iniciar. 

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 de �Pagamento de portagens com recurso ao 

sistema de VIA VERDE para o ano de 2013�. 

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

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

assunção de compromissos plurianuais. 

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

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

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

de compromissos plurianuais relativos ao �Pagamento de portagens com recurso ao sistema de VIA VERDE 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 maioria, com 4 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. Vereadores Dr. Vítor 

Pereira e Sr. José Luís Sousa, devido ao facto de não ter sido distribuído o texto da proposta com a ordem do 

dia.� 

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 - PAGAMENTO DE PORTAGENS COM RECURSO AO SISTEMA DE �VIA VERDE" 

PARA O ANO DE 2013, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. __ 
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PONTO 18  - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA AUTOMÓVEL AFETA A 

VIEIRA DE LEIRIA PARA O PERÍODO DE 1 DE DEZEMBRO DE 2012 A 28 FEVEREIRO DE 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 31 de outubro 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 artigo 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova 

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

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

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

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

prévia da Assembleia Municipal. 

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

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

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

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

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

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

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

aprovação das Grandes Opções do Plano. 

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

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

de fevereiro. 

Considerando a informação do serviço da DOEM AS/12/2012, de 26 de outubro, na qual se manifesta a 

necessidade imprescindível e inadiável da contratualização do fornecimento de combustíveis para a frota 

automóvel afeta a Vieira de Leiria para o período de 1 de Dezembro de 2012 a 28 Fevereiro de 2014, com o preço 

base de 9.733,00 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 

Considerando que se encontra inscrito em Plano de Atividades Municipais de 2012, ação do PAM 2012/A/16 

relativa ao �FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS PARA FROTA AUTOMÓVEL DO MMG�, 

classificação orgânica/económica 0103/02010202, dotação para a assunção de despesa nos anos de 2013 e 2014. 

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 de fornecimento de combustíveis para a frota 

automóvel afeta a Vieira de Leiria para o período de 1 de Dezembro de 2012 a 28 Fevereiro de 2014. 
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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 combustíveis para a frota automóvel afeta a Vieira de 

Leiria para o período de 1 de Dezembro de 2012 a 28 Fevereiro de 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 maioria, com 4 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. Vereadores Dr. Vítor 

Pereira e Sr. José Luís Sousa, devido ao facto de não ter sido distribuído o texto da proposta com a ordem do 

dia.� 

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 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA AUTOMÓVEL AFETA A 

VIEIRA DE LEIRIA PARA O PERÍODO DE 1 DE DEZEMBRO DE 2012 A 28 FEVEREIRO DE 2014 

tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. ____________________ 

PONTO 19  - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - MANUTENÇÃO DE MEIOS DE ELEVAÇÃO INSTALADOS EM DIVERSOS 

EDIFÍCIOS MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE 1 DE JANEIRO DE 2013 A 31 DE DEZEMBRO DE 

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 31 de outubro 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 artigo 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 a informação SS.304.2012 de 29-10-2012 do serviço da DOEM, na qual se manifesta a necessidade 

imprescindível e inadiável da contratualização da manutenção de meios de elevação instalados em diversos 

edifícios municipais para o período de 1 de Janeiro de 2013 a 31de Dezembro de 2014. 

Considerando que se encontra inscrito em Plano de Atividades Municipais de 2012, de acordo com a descrição 

seguinte, dotação para a assunção de despesa nos anos de 2013 e 2014: 

�ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DO ARQUIVO MUNICIPAL� na classificação orgânica/económica 

08/020219 e ação do PAM 2012/A/84; 

�ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL� na classificação orgânica/económica 

08/020219 e ação do PAM 2012/A/69; 

�ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DO CENTRO EMPRESARIAL� na classificação orgânica/económica 

10/020219 e ação do PAM 2012/A/12; 

�ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DO CINE-TEATRO ACTOR ÁLVARO� na classificação orgânica/económica 

08/020219 e ação do PAM 2012/A/64. 

Considerando a informação de cabimento emitida pela Divisão de Gestão Financeira. 

Considerando que o preço base a aplicar é de 3.244,00 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, 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 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 �Manutenção de meios de elevação instalados em diversos edifícios municipais para o 

período de 1 de Janeiro de 2013 a 31 de Dezembro de 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 actual, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção 

de compromissos plurianuais relativos à �Manutenção de meios de elevação instalados em diversos edifícios 

municipais para o período de 1 de Janeiro de 2013 a 31 de Dezembro de 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 maioria, com 4 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. Vereadores Dr. Vítor 

Pereira e Sr. José Luís Sousa, devido ao facto de não ter sido distribuído o texto da proposta com a ordem do 

dia.� 

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 -  MANUTENÇÃO DE MEIOS DE ELEVAÇÃO INSTALADOS EM DIVERSOS 
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EDIFÍCIOS MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE 1 DE JANEIRO DE 2013 A 31 DE DEZEMBRO DE 

2014, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. 

PONTO 20  - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - CONTROLO DA QUALIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA O 

ANO 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 31 de outubro 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 artigo 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 EM/16/2012 e requisição interna n.º 11366 do serviço da DOEM � Divisão de 

obras e equipamentos municipais na qual se manifesta a necessidade imprescindível e inadiável da 

contratualização de serviços para o controlo da qualidade de água para consumo humano 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 �Controlo da qualidade de água para consumo 

humano para o ano 2013�, na classificação orgânica/económica 10/020220 e ação do PAM 2010/A/179. 

Considerando que o preço base a aplicar é de 5.818,00 euros, a acrescer de IVA à taxa 23%, sendo este o preço 

máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as prestações de serviços 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 controlo da qualidade de água para consumo humano. 

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 �Controlo da qualidade de água para consumo 

humano 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 maioria, com 4 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. Vereadores Dr. Vítor 

Pereira e Sr. José Luís Sousa, devido ao facto de não ter sido distribuído o texto da proposta com a ordem do 

dia.� 

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 - CONTROLO DA QUALIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA O 

ANO 2013, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. 

PONTO 21  - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS � FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÁS NATURAL A DIVERSAS INSTALAÇÕES 

MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE 1 DE JANEIRO DE 2013 A 31 DE MAIO DE 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 31 de outubro 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. 

Considerando a informação n.º LF/18/2012 e requisição interna n.º 9973 do serviço da DOEM na qual se 

manifesta a necessidade imprescindível e inadiável da contratualização do fornecimento contínuo de gás natural 

a diversas instalações municipais para o período de 1 de Janeiro de 2013 a 31 de Maio de 2014, com o preço base 

de 52.860,00 euros, acrescidos de IVA à taxa de 23%. 

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

despesa nos anos de 2013 e 2014 na ação do PAM 2011/A/115 relativa ao �FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL A 

DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS TIPO ESTÁDIO, ESCOLAS E PAVILHÕES (EXCLUINDO PISCINAS)�, 

classificação orgânica/económica 0103/ 02010299. 

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

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

conceito que se aplica à contratualização do fornecimento contínuo de gás natural a diversas instalações 

municipais para o período de 1 de Janeiro de 2013 a 31 de Maio de 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, 

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

plurianuais relativos à contratação de �Fornecimento contínuo de gás natural a diversas instalações municipais 

para o período de 1 de Janeiro de 2013 a 31 de Maio de 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 maioria, com 4 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. Vereadores Dr. Vítor 

Pereira e Sr. José Luís Sousa, devido ao facto de não ter sido distribuído o texto da proposta com a ordem do 

dia.� 

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 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÁS NATURAL A DIVERSAS 

INSTALAÇÕES MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE 1 DE JANEIRO DE 2013 A 31 DE MAIO DE 

2014 tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. ________________ 

PONTO 22  - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS � FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO E EM BAIXA 

TENSÃO ESPECIAL PARA O PERÍODO DE 12 MESES COM INÍCIO PREVISTO A 1 DE FEVEREIRO 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 31 de outubro 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 artigo 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 TF/11/2012 e requisição interna n.º 9984, do serviço da DOEM � Divisão de obras 

e equipamentos municipais, na qual se manifesta a necessidade imprescindível e inadiável da contratualização do 

fornecimento de energia elétrica em média tensão e em baixa tensão especial para o período de 12 meses com 

início previsto a 1 de fevereiro de 2013. 

Considerando que se encontra inscrito em Plano de Atividades Municipais de 2012, ação do PAM 2011/A/109, 

dotação para a assunção de despesa nos anos de 2013 e 2014 relativa ao fornecimento de energia elétrica em 

média tensão e em baixa tensão especial, nas classificações orgânica/económica 0103/ 020201 e 0103/ 06020399. 

Considerando que o preço base a aplicar terá como limite o montante máximo de 432.278,73 euros, a acrescer 

de IVA à taxa legal em vigor, sendo este o preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela 

execução do fornecimento objeto do contrato a celebrar. 

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 energia elétrica em média tensão e em baixa 

tensão especial� para o período de 12 meses com início previsto a 1 de fevereiro de 2013. 

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

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

assunção de compromissos plurianuais. 

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

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

na sua redação atual, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
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compromissos plurianuais relativos à contratação do �Fornecimento de energia elétrica em média tensão e em 

baixa tensão especial� para o período de 12 meses com início previsto a 1 de fevereiro 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 maioria, com 4 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. Vereadores Dr. Vítor 

Pereira e Sr. José Luís Sousa, devido ao facto de não ter sido distribuído o texto da proposta com a ordem do 

dia.� 

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 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO E 

EM BAIXA TENSÃO ESPECIAL PARA O PERÍODO DE 12 MESES COM INÍCIO PREVISTO A 1 DE 

FEVEREIRO 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, pelas vinte e três horas da 

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

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

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

______________________________________________________________________ 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

Telmo Lopes da Silva Ferraz 

A Primeira Secretária  

 

Ana Patrícia Quintanilha Nobre 

O Segundo Secretário 

 

Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes 

 

 

 

 

O conteúdo da presente sessão fica registado em suporte digital.. 


