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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2012___________________________ 

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro, no Auditório Municipal, sito na Avenida José 

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

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

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

a seguinte ordem de trabalhos: _________________________________________________ 

1. APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2013: 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO, MAPA DE PESSOAL E ORÇAMENTO nos termos do disposto na 

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

2. APROVAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA TOMADA EM 31.10.2012, - 

LANÇAMENTO DA DERRAMA RELATIVA AO ANO 2012 A COBRAR NO ANO 2013, para efeitos do 

disposto na alínea f) do n.º 2 do art.º 53 da Lei n.º 169/99 de 18 Setembro na sua redação atual e ao abrigo do 

artigo 148º do Código de Procedimento Administrativo. ___________________________________ 

3. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA e nos termos do disposto 

no art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de Junho. ___________________________________ 

4. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS- 

SERVIÇOS POSTAIS PARA A ÁREA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXPEDIENTE, 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.____ 

5. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS- 

SERVIÇOS POSTAIS PARA A ÁREA DAS ÁGUAS E SANEAMENTO, PARA O ANO DE 2013, nos 

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

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

6. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS- 

CANDIDATURAS APRESENTADAS NO 1º TRIMESTRE DO ANO 2012, - INCENTIVO À 

NATALIDADE E APOIO À FAMÍLIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE, nos termos do disposto 

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

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

7. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS- 

CANDIDATURAS APRESENTADAS NO 2º TRIMESTRE DO ANO 2012, - INCENTIVO À 

NATALIDADE E APOIO À FAMÍLIA NO CONCELHO 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._________________________________ 

8. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS- 

CANDIDATURAS APRESENTADAS NO 3º TRIMESTRE DO ANO 2012, - INCENTIVO À 

NATALIDADE E APOIO À FAMÍLIA NO CONCELHO 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._________________________________ 

9. APROVAÇÃO DA PROPOSTA PARA DESIGNAÇÃO DE FISCAL ÚNICO. TUMG � TRANSPORTES 

URBANOS DA MARINHA GRANDE, EM., nos termos do disposto na alínea l) do nº 2 do artigo 53.º, da 

Lei nº 169/99 de 18 de setembro na redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro._______________________ 

10. APROVAÇÃO DO PROJETO DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DO 

LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DIVERSAS, nos termos do disposto na alínea a) do nº 2 do artigo 

53.º, da Lei nº 169/99 de 18 de setembro na redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro._________________ 
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11. AUTORIZAÇÃO PARA A ADESÃO FORMAL À REDE DE COOPERAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO E APROVAÇÃO DE ESTATUTOS � nos termos do disposto na alínea m) do nº 2 

do artigo 53.º, da Lei nº 169/99 de 18 de setembro na redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. _________ 

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

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

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

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

Bancada do Partido Socialista (PS): João Paulo Feteira Pedrosa, Isabel Maria Sobreiro Simões 

Ferreira, Aníbal Manuel Curto Ribeiro, Frederico Manuel Gomes Barosa e Augusto Miguel Rosa 

Lopes. ____________________________________________________________________ 

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

Susana Paula Ribeiro Domingues, José Manuel Silva, Fernando Manuel da Conceição Alves e 

Mário João Faustino Pedrosa e Francisco José Duarte. ________________________________ 

Bancada do Partido Social Democrata (PSD): Joaquim Henriques Martins, Maria de Fátima Crespo 

Dias Pedrosa, Joaquim João Pereira e João da Encarnação Cruz. _________________________ 

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

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

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

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

(PS). _____________________________________________________________________ 

Estiveram ainda presentes, o Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Manuel Marques Pereira e 

os seguintes vereadores: Paulo Vicente, Cidália Ferreira, António Santos e Vítor Pereira, cuja 

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

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

admitidas as substituições dos seguintes deputados: José Rodrigues (BE) pela deputada Cristiana 

Sousa (BE), Pedro André (PSD) pelo deputado Joaquim João Pereira (PSD), Daniela Serrano (PSD) 

pelo deputado João Encarnação Cruz (PSD) e Filipe Andrade (CDU) pelo deputado Francisco José 

Duarte (CDU). Os documentos constituem o anexo número III da presente ata. ______________ 

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

da Assembleia Municipal da Marinha Grande, pelas vinte horas e quarenta cinquenta minutos, o 

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

correspondência recebida, e que caso desejassem a mesma estava disponível para consulta. ____ 

ANTES DA ORDEM DO DIA_____________________________________________________ 

O Presidente da Mesa declarou aberto o período antes da ordem do dia pelas 20.50h. ________ 
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Usou da palavra o deputado João Pereira (PSD) que saudou os presentes e referiu que é salutar 

o ambiente sadio e bem disposto que se vive na assembleia, apesar do atraso no início dos 

trabalhos. Disse gostar deste seu regresso à Assembleia, depois de 18 anos de vida autárquica, 

onde fez amigos, apesar das divergências politicas existentes. Apelou ao uso de uma linguagem 

correta e não ofensiva, firmeza na defesa das ideias. Desejou a todos um bom ano 2013 e referiu 

que vai procurar dar o seu contributo no sentido de melhorar o Concelho e a atividade da 

Assembleia. ________________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Saul Fragata (CDU) que desejou a todos boas saídas do ano 2012 e 

um bom ano 2013, pelo menos com saúde e apresentou a seguinte declaração política, intitulada � 

PÔR FIM AO DESASTRE�: 

� O Terreiro do Paço, foi terreiro do povo em luta, no passado dia 29 de setembro na manifestação então ocorrida. 

Eram centenas de milhares � homens, mulheres, jovens, crianças � e vieram de todo o país, numa poderosa 

demonstração de força, de vontade, de confiança no futuro, transformando o imenso terreiro do Paço num amplo 

espaço de determinação e coragem. 

Era uma multidão rejeitando inequivocamente a politica de direita e o pacto das Troikas � estrangeira e portuguesa 

� exigindo o respeito pelos direitos e interesses dos trabalhadores, do povo e do país e erguendo a sua voz contra 

a vaga de terrorismo social em curso. 

Contra a exploração desenfreada, o desemprego, os salários em atraso, os roubos nos salários, pensões e reformas, 

os roubos nos subsídios, o desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde, da Escola Pública, dos Serviços Sociais, 

o ataque ao Poder Local democrático, o desprezo pela independência nacional e pela Constituição República 

Portuguesa. 

A gigantesca manifestação do dia 29 de setembro, pela sua dimensão e pela força combativa que evidenciou, ficará 

na história da luta dos trabalhadores e do povo português como momento marcante e constitui um poderoso impulso 

para o desenvolvimento das necessárias lutas. 

Pelo meio tivemos as grandes manifestações de 15 de setembro por todo o país, a marcha contra o desemprego, 

levada a efeito de 5 a 13 de outubro, que decorreu de norte a sul do país e que contou com grande apoio das 

massas populares das cidades e vilas ao longo do seu percurso, constituiu outra grande luta, culminando com um 

desfile pelas ruas de Lisboa e uma concentração em frente à Assembleia da República, em que estiveram presentes 

largos milhares de pessoas. 

A greve geral de 14 de Novembro, que teve uma grande adesão por todo o país envolvendo todos os setores de 

atividade, foi uma das maiores e mais participada de sempre, com desfiles e concentrações nomeadamente em 

Lisboa, em frente à Assembleia da República (A.R.), constituindo uma inesquecível jornada de luta de massas 

organizada, recusando o caminho para o abismo por onde estão a empurrar Portugal. 

Em 31 de outubro, foi a concentração em frente à A.R. que juntou uma imensa multidão de pessoas em protesto 

contra a aprovação na generalidade do orçamento de Estado e, o agravamento das condições de vida que lhes vão 

ser impostas com o aumento da carga fiscal e outros malefícios que tal orçamento comporta. 

Em 27 de Novembro, a concentração em frente da A.R que juntou novamente milhares de pessoas em protesto contra 

a aprovação do orçamento de Estado bem como as manifestações de 15 e de 22 de Dezembro deixaram mais uma 

vez bem claro que é através da luta de massas que os trabalhadores e o povo abrem caminho à derrota destas 

politicas de direita com que há 36 anos os sucessivos governos têm � desgovernado� o país e ao pacto de agressão 

da TROIKA. 
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É preciso que em 2013, a resistência e a luta se intensifiquem para não deixarmos que empurrem o país e os 

portugueses para o abismo.� 

Usou da palavra a deputada Cristiana Sousa (BE), que manifestou a sua preocupação e apelou a 

todos os deputados no sentido de se elaborar uma moção conjunta para impedir que o Governo 

venha a encerrar o nosso troço da Linha do Oeste, já em março próximo, ficando só ativo o troço 

Caldas da Rainha - Lisboa. _____________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Luis Marques (CDU) que saudou os presentes e desejou a todos um 

bom ano de 2013. Desejou as boas vindas ao Dr. João Pereira, que é um homem de carácter e de 

diálogo, independentemente das divergências políticas. Concordou com a deputada Cristiana e 

convidou-a a tomar a iniciativa de apresentar uma moção sobre este assunto que já várias vezes 

foi trazido pela sua bancada, e que infelizmente se antevê que o pior venha a acontecer com a 

Linha do oeste a norte das Caldas da Rainha. _______________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Curto Ribeiro (PS) que deu as boas vindas ao Dr. João Pereira e 

formulou votos para que as lutas que se têm travado pela população um pouco por todo o país 

afastem o mau augúrio que se prevê para o de ano 2013. Saudou o atleta judoca Marinhense, 

Nuno Saraiva que recentemente se sagrou Campeão Nacional sénior, embora ainda tenha idade 

júnior. Relembrou também que existem outros campeões no Concelho na modalidade de Pesca de 

Mar e o excelente desempenho que a dupla internacional de árbitros de andebol tem levado a 

cabo por esse mundo fora, divulgando o nome da nossa terra. Apelou à Câmara que não se 

esqueça deles, reconheça o seu trabalho e de alguma forma lhes preste homenagem. _________ 

Tomou a palavra o deputado Cristiano Chanoca (MCI) que desejou também as boas vindas ao Dr. 

João Pereira. _______________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD) que apresentou a seguinte declaração:  

� Passado o tempo do Natal e estando no fim de um Ano, é sempre um momento de revermos nossos conceitos e 

refletir sobre os nossos atos. Neste fim de 2012, o que podemos percebe é que Câmara Municipal da Marinha Grande 

está mais acessível à população, será que tem aumentado a credibilidade? Esse é o resultado do trabalho que a casa 

da cidadania tem que auscultar, com a discussão de temas relevantes, tal como, sobre projetos exequíveis, a relação 

das pessoas para com as pessoas, debatendo e deliberar o que deve ser o melhor para o Concelho. 

Estão aqui os representantes legítimos das populações escolhidos democraticamente, é o dever dos deputados, 

denunciar e discutir a fundo assuntos de gestão importante para a população; como está assegurar a satisfação das 

suas necessidades e manter a melhor condição de vida nos locais onde residem, o manter a relação de proximidade 

com o cidadão, a forma como a Câmara mantém paciência para auscultar os Munícipes, como demonstra e gere os 

recursos humanos e financeiros, se se preocupa e sabe qual é a condição primordial para ir ao encontro de mais 

eficácia nos serviços em prol da satisfação do interesse público e direitos dos particulares, se tem sensibilidade para 

manter a política social do Concelho. Sabendo, que não depende muito da boa ou má política da Câmara Municipal, é 

também de todos os Marinhenses, Vieirenses e Moitenses que na democracia significa que o povo é quem tem o 

poder de tomar novas decisões políticas quando os preceitos sufragados referidos são negligenciados. 

Estamos a entrar no último ano deste mandato e ainda a partir de 2013, novos e diferentes mandatos irão surgir. 

Então, nesse momento de mudança no Poder Autárquico, pedimos à população do Concelho que participe dessas 
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decisões e acompanhem o trabalho que o PSD tem vindo exercendo, tendo sempre como objetivo defender o pleno 

direito do cidadão com o compromisso da manutenção da estabilidade política, em respeito aos cidadãos que no PSD 

confiaram. 

Que a ainda magia do Natal contagie a todos. Renovando os sonhos e a fé de todos vós e população do Concelho 

em geral, que o Ano Novo traga a esperança de dias melhores e a força para que façamos disso a nossa realidade. 

Feliz Natal e Próspero Ano Novo! � 

Usou da palavra a deputada Isabel Ferreira (PS) que quis homenagear a memória de um grande 

homem que nos deixou, o médico Dr. José Carlos Telles, que nunca teve grande intervenção 

politica, mas que foi sempre muito coerente com as suas ideias. Não era Marinhense, mas amou 

muito a nossa terra, era um homem bom que ajudou muitos Marinhenses dando consultas 

gratuitamente. ______________________________________________________________ 

Tomou a palavra o Presidente da Mesa que em nome da Assembleia se junta ao voto de pesar 

pelo falecimento do Dr. José Carlos Telles e proferiu a seguinte declaração de votos de Bom Ano 

Novo: 

 � O ano de 2012 que está a terminar, foi para a generalidade dos Marinhenses um ano muito difícil. O ano de 2013, 

que está prestes a iniciar, tudo indica que, será igualmente um ano muito difícil para todos nós. 

Saibamos pois, ser positivos nas nossas acções. Saibamos ser pró-activos e solidários com os que mais precisam de 

nós, sem cairmos na tentação de acções de caridadezinha, mas antes, de acções que defendam a dignidade e o 

respeito pelo ser humano. Saibamos ser empreendedores, respeitando o melhor que há na nossa sociedade, as 

pessoas, os Marinhenses. Saibamos, criar condições, para potenciar e defender o desenvolvimento humano, desde o 

nascimento, até ao fim da vida. 

Saibamos potenciar o que temos de bom, na nossa comunidade e, melhorar o que houver para melhorar, 

aproveitando as melhores ideias, venham de quem vierem, desde que venham por bem. 

Nós, que aqui vivemos Marinhenses das três freguesias, se soubermos olhar para nós, como os de fora nos olham, 

quando nos estudam ou visitam, temos muito mais para nos encher de orgulho do que, para nos mal dizer. 

Isto, só nos deve incentivar a trabalhar, mais se necessário, mas certamente melhor, para resolvermos os pontos 

críticos do nosso desenvolvimento. 

A nossa localização geográfica e as suas condições naturais, são desde logo uma mais valia para nós Marinhenses. 

Saibamos pois, não só defender estas condições com que a natureza nos privilegia, mas também, saber aproveitar 

tais potencialidades, para criar maior riqueza para o Concelho. 

Os dois principais sectores Industriais que aqui, desenvolvem a sua actividade, o sector de produção garrafas em 

vidro e, de moldes para transformação de plásticos, são reconhecidos como dos melhores que existem a nível 

mundial. 

O centro tecnológico da indústria de moldes, CENTIMFE é igualmente reconhecido como uns dos melhores Centros 

Tecnológicos a nível mundial. 

O Pólo de Competitividade, Engineering and Tooling , Associação Pool-Net, criado no âmbito da Cefamol e Centimfe , 

com apoio da Comunidade Europeia, que promove a implementação de estratégias de eficiência colectiva para o 

sector de moldes, foi igualmente, considerado se não o melhor, um dos melhores a nível da Europa e do Mundo. 

A nível do associativismo local, mesmo com as enormes dificuldades financeiras que as afectam, as diversas 

colectividades existentes nas três freguesias, continuam a prestar relevantes serviços à nossa comunidade. É preciso 

saber reconhecer estes serviços comunitários, apoiando os projectos programa destas colectividades dentro de 

princípios bem definidos, protocolados e apoiados dentro do necessário equilíbrio financeiro, da Autarquia. 
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É preciso saber aproveitar as boas vontades de quem se disponibiliza para ajudar os mais carenciados, para que não 

se sintam sós nestas missões de solidariedade social. 

Porque as melhores prestações e melhores valores que vão acontecendo ou despontando na nossa comunidade, 

devem ser devidamente reconhecidos por todos nós, cumpre-nos registar que, mesmo com todas as dificuldades com 

que os clubes do Concelho se confrontam nesta altura há que relevar as boas prestações dos nadadores do Clube 

Náutico, dos Juvenis de Futebol do ACM, dos atletas do Clube de Atletismo, basquetebol e hóquei, do Sporting 

Marinhense, e de maior relevo a nível nacional e internacional, os resultados dos atletas do Judo Clube da Marinha 

Grande, onde o ainda júnior Nuno Saraiva, se sagrou recentemente Campeão Nacional de Seniores. 

Também no andebol, relevamos as prestações da dupla de arbitragem Marinhense, Eurico Nicolau e Ivan Caçador, 

considerada uma das melhores duplas a nível mundial, o que os leva a serem escolhidos para arbitrar os jogos de 

maior responsabilidade a nível Europeu e Mundial. 

Provavelmente, ter-me-ei esquecido de outros nomes, ou Instituições Marinhenses que deveria também relevar nesta 

altura. 

Porém, o que pretendi chamar a atenção de todos, numa altura em que estamos a passar por muitas dificuldades, é 

que, mesmo assim, há sempre bons exemplos de excelência, que nos podem incentivar a sermos mais positivos, mais 

solidários, mais Marinhenses.  

Há motivos na nossa comunidade, que nos devem orgulhar, porque somos melhores do que outros. Mas há também 

muito a melhorar, para que consigamos ser dignos da história deste Concelho. 

Nós, membros dos diversos órgãos Autárquicos, temos responsabilidades acrescidas, porque fomos eleitos para 

ajudar a criar uma comunidade local, melhor para todos, para quem aqui vive, apenas trabalha, ou nos visita. 

Esse é o nosso dever. Que cada um de nós, cumpra a sua parte, para que, o resultado final, seja a vitória de todos, 

com todos e para todos. QUE O ANO DE 2013, SEJA UM BOM ANO PARA TODOS.� 

_________________________________________________________________________ 

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

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

o Presidente da Mesa declarou aberto o período de INTERVENÇÃO DO PÚBLICO, pelas 21.22h e 

chamou a intervir os munícipes inscritos. __________________________________________ 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ___________________________________________________ 

O Sr. Pedro Correia, morador na Rua Professor Virgílio Morais, nº 4 � 5º dir. 2430 -238 Marinha 

Grande, identificou-se como cidadão marinhense e participante do movimento cívico �Mais 

Concelho� e colocou questões relativas às obras em curso no edifício da Resinagem e no Teatro 

Stephens, bem como relativas ao Plano Diretor Municipal e Plano Geral de Urbanização da 

Marinha Grande. (documento anexo à presente ata). ______________________________________________ 

O Sr. Carlos Logrado, morador na Rua Luis de Camões, nº 1, fração Q, 2430 -292 Marinha 

Grande, que questionou a Câmara sobre critérios de investimento, em particular a obra da �rua 

dos Agostinhos e a utilização frequente de �ajustes diretos� pondo em causa a transparência e o 

rigor no uso de dinheiros públicos. (documento anexo à presente ata). _____________________________ 

O Sr. Jorge Miguel Próspero, morador na Rua Professor Melo Vieira, nº 6, fração Q, 2430 -069 

Marinha Grande, que questionou a Câmara sobre o que pretende fazer no combate ao flagelo 
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social de trafico de estupefacientes nas Ruas de Casal de Malta e solicitou medidas 

compensatórias que façam justiça face à desvalorização patrimonial dos imóveis daquela zona da 

cidade. ___________________________________________________________________ 

O Sr. Bernardino Martins, morador na Rua do Alecrim, nº 9, Comeira, Marinha Grande, que 

questionou a Câmara sobre o atraso no saneamento na Rua onde mora e lamentou que tratando-

se de uma necessidade básica ainda não exista total cobertura no nosso Concelho. Chamou a 

atenção que a Rua António M. da Silva na Comeira está cheia de ervas pois não é limpa há muito 

tempo.  ___________________________________________________________________ 

O Sr. Carlos Manuel Rosa, morador na Rua de Moçambique, nº 38, Ordem, 2430-379 Marinha 

Grande, solicitou que os serviços da Câmara, coloquem mais torneiras de água e as distribuam 

pelo cemitério da Marinha Grande e coloquem regras para o uso de baldes. Chamou ainda a 

atenção para a falta de limpeza e pediu que o despejo dos caixotes com os desperdícios de 

flores seja feito amiúde. Questionou também se não seria vantajoso adquirir um triturador, pois a 

Câmara poderia reaproveitar esses resíduos para os jardins. ___________________________ 

O Sr. Presidente da Câmara saudou também o regresso do Dr. João Pereira e respondeu ao 

público. As obras na Casa da Cultura e no património Stephens foram candidatadas ao QREN e 

obviamente que têm o parecer favorável do IGESPAR - Instituto de Gestão do Património 

Arquitectónico e Arqueológico e estão a ser acompanhadas por arqueólogos credenciados pelo 

instituto. Quanto ao PGU, Plano Geral de Urbanização este nunca chegou a ser feito, quanto ao 

P.D.M., Plano Diretor Municipal, está a decorrer a sua revisão e estão previstos executar todos os 

planos de ordenamento de categoria inferior, pois só agora é que a cartografia está atualizada. _ 

Esclareceu ainda que as obras adjudicadas por ajuste direto, foram sempre a um preço mais 

baixo do que o preço-base, e foram objeto de consulta a várias empresas, num processo 

perfeitamente transparente: 

- Pavimentação da Rua Dinis Parreira (2009), consultadas 9 empresas; 

- Saneamento em Vieira de Leiria (2009), consultadas 5 empresas; 

- O pavilhão municipal em Vieira de Leiria (2010), consultadas 5 empresas; 

Quanto à obra de requalificação da área envolvente à Ribeira das Bernardas (POLIS) foi 

adjudicada à empresa que já tinha ganho a empreitada. A obra do Reservatório e câmara de 

manobras em Vieira de Leiria foi adjudicada a uma empresa especialista na área, pois estávamos 

na iminência de ficar sem água em plena época balnear. A revisão ao projeto das obras da 

Resinagem foi efetuado pelos vencedores do concurso de ideias que esteve na génese da obra, a 

lei não permitia ser de outra forma. Para a obra na Rua dos Agostinhos foram consultadas 6 

empresas e tratou-se de uma obra adjudicada pelo valor de 61 045.61�, muito inferior ao valor 

base. Quando as moradias daquela rua foram licenciadas, os moradores comparticiparam para 

que esta obra fosse executada.   



(Mandato 2009/2013)

  

ATA NÚMERO DEZ 28/12/2012 

 8 

Disse ainda que qualquer procedimento com valor superior a 5000 euros obriga à plataforma de 

contratação pública e que as placas informativas são só obrigatórias nas obras que são objeto de 

candidatura. 

Mostrou a sua preocupação relativamente à questão do tráfico de drogas, e informou que tem 

mantido reuniões com a PSP local e distrital que tem feito já várias operações no terreno e estão 

atentos e atuantes em relação ao problema.   

Relativamente à limpeza urbana, disse ir analisar em conjunto com a junta de freguesia da 

Marinha Grande o que se pode melhorar. Quanto ao saneamento, confirmou que o Concelho a 

Marinha Grande é o que tem mais área executada em relação aos concelhos limítrofes, mas é 

evidente que ainda há muito para fazer até aos 100% de cobertura. A Câmara vai continuar este 

trabalho, e tem esperança de conseguir algum apoio financeiro em termos de candidatura, o que 

tornará este processo muito mais rápido.  

Em relação ao cemitério, mostrou também a sua preocupação e lamentou a falta de respeito dos 

utentes do cemitério. Prometeu ir estudar as sugestões feitas pelo munícipe no sentido de 

melhorar a limpeza e o seu funcionamento. ________________________________________ 

O Presidente da Mesa informou os munícipes inscritos que se pretendessem ainda 

esclarecimentos adicionais poderiam entregar à Mesa os respetivos requerimentos. Terminado o 

período de intervenção do público, o Presidente da Mesa deu conhecimento dos assuntos 

constantes na Ordem do Dia, pelas 21.55h, de acordo com o nº 2 do artigo 19º do Regimento. __ 

ORDEM DO DIA___________________________________________________________ 

PONTO 1  - APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2013: 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO, MAPA DE PESSOAL E ORÇAMENTO nos termos do disposto na 

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

Presente deliberação camarária de 20 de dezembro de 2012 com o seguinte teor: 

 � Nos termos do ponto 2.3 do Plano Oficial das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de 

fevereiro, na sua redação atual, apresenta-se a proposta de Documentos Previsionais do Município da Marinha 

Grande para o ano de 2013, constituída pelas Grandes Opções do Plano, Mapa de Pessoal e Orçamento. 

De acordo com o art. 4.º n.º 2 da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, na sua redação atual, que estabelece os 

regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas, o mapa de 

pessoal deve acompanhar a proposta de orçamento. 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O PERÍODO DE 2013-2016 

Presente proposta das Grandes Opções do Plano, constituída pelo Plano Plurianual de Investimentos e pelo Plano de 

Atividades Municipais. 

Presente proposta do Plano Plurianual de Investimentos do Município da Marinha Grande num total de 38.261.837,55 

(trinta e oito milhões, duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e trinta e sete euros e cinquenta e cinco cêntimos) e 

com um total de financiamento definido para o ano de 2013 de 11.498.053,03� (onze milhões, quatrocentos e noventa 

e oito mil, cinquenta e três euros e três cêntimos); 
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Presente proposta do Plano de Atividades Municipais do Município da Marinha Grande num total de 42.382.600,98 � 

(quarenta e dois milhões, trezentos e oitenta e dois mil, seiscentos euros e noventa e oito cêntimos) com um total de 

financiamento definido para o ano de 2013 de 11.612.256,04� (onze milhões, seiscentos e doze mil, duzentos e 

cinquenta e seis euros e quatro cêntimos) procedendo-se à análise e discussão dos mesmos. 

Colocado o documento a votação, que aqui se dá por integralmente reproduzido e que se anexa à presente acta, foi 

o mesmo aprovado, e nos termos do disposto na alínea c) do nº 2, do art. 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 

na sua redação atual, foi deliberado submetê-los à aprovação da Assembleia Municipal, conforme previsto na alínea 

b) do n.º 2 do art. 53.º, do mesmo diploma. 

MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2013 

Presente proposta de mapa de pessoal da Câmara Municipal da Marinha Grande, elaborada nos termos do artigo 5.º 

da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, na sua redação atual. 

Colocado o documento à votação, que aqui se dá por integralmente reproduzido e que se anexa à presente ata, foi 

deliberado submetê-lo a aprovação da Assembleia Municipal, em cumprimento do disposto no artigo 5.º, n.º 3 da Lei 

n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, na sua redação atual, conjugado com o artigo 3.º, n.º 2, alínea a) do Decreto-Lei 

n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua redação atual, e artigo 64.º, n.º 6 alínea a) da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, na sua redação atual. 

ORÇAMENTO PARA 2013 

Presente proposta do Orçamento do Município da Marinha Grande para o ano de 2013, num total de 30.139.816,63 � 

(trinta milhões, cento e trinta e nove mil, oitocentos e dezasseis euros e sessenta e três cêntimos) procedendo-se à 

sua análise e discussão. 

Colocados os documentos à votação foram os mesmos aprovados, e nos termos do disposto na alínea c) do nº 2, do 

art. 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua redação atual, foi deliberado submetê-los à aprovação da 

Assembleia Municipal, conforme previsto na alínea b) do n.º 2 do art. 53.º, do mesmo diploma. 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 3 votos a favor, 3 votos contra dos Srs. Vereadores da CDU e 1 

abstenção do Sr. Vereador do PSD. 

Os Srs. Vereadores da CDU votaram contra e proferiram uma declaração de voto. O Sr. Vereador Dr. António Santos 

absteve-se e proferiu uma declaração de voto. O Sr. Presidente também proferiu uma a seguinte declaração de 

voto.� 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 1 e colocou-o à discussão, pelas 21.56h. Deu a palavra 

ao Presidente da Câmara, Álvaro Pereira, para prestar os esclarecimentos sobre o mesmo. _____ 

Usou da palavra, o Presidente da Câmara que disse que os documentos previsionais para 2013 

estão claramente condicionados pela conjuntura económica atual e refletem uma diminuição de 

cerca de 8.5% em relação a 2012. Conscientes dos problemas da população, reforçámos as verbas 

nas funções sociais, nomeadamente na educação, na ação social, no desporto, na 

segurança/bombeiros num total de 35,36 %. Também não descurámos o desenvolvimento 

económico, aumento das verbas para os bombeiros e instituições de solidariedade social e 

mantemos as transferências de verbas para as juntas de freguesia. Apesar das dificuldades e da 

conjuntura económica, acreditamos que apresentamos propostas que vão responder às 

necessidades das pessoas e aos anseios do Concelho, tendo em vista o seu desenvolvimento 

sustentável. ________________________________________________________________ 
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Usou da palavra o deputado João Pereira (PSD) que disse que é na atual conjuntura, que se 

vêem a qualidade dos gestores. Disse que os documentos não traduzem uma ideia base de 

projeção para o Concelho a médio prazo, que dêem uma tónica social, cultural ou económica. 

Referiu que o Centro Histórico da Marinha Grande está morto por várias causas, foram saindo 

serviços públicos e lentamente o comércio foi fechando e agora a Câmara tem que procurar fazer 

tudo para inverter essa situação. Pode começar por tentar trazer para o Centro, as conservatórias 

e os registos. Não lhe parece época oportuna para venda de terrenos, por isso trata-se de uma 

receita virtual a que está prevista nos documentos. A Lei dos compromissos carece de alguma 

adaptação, mas o rigor que exige em termos de pagamentos é benéfica para todos e também 

para os fornecedores, trata-se de uma Lei virtuosa. Em época de crise deve fugir-se a grandes 

investimentos. Questionou se a Câmara vai avançar com um serviço em plataforma eletrónica que 

permita ao munícipe consultar a qualquer altura a movimentação dos seus requerimentos. 

Discordou do apoio referente à oferta de manuais escolar, que deveria ser dado só aos mais 

necessitados. _______________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Luis Marques (CDU) que disse que este orçamento não apresenta 

qualquer estratégia para o Concelho. As receitas correntes assentam numa sobrecarga sobre os 

munícipes, em impostos e taxas, o que na conjuntura atual lhe parece uma receita muito difícil de 

arrecadar. Nas receitas de capital, a venda de terrenos na zona desportiva e nas zonas 

industriais, perante as dificuldades que vivemos, é irrealista. Em conclusão, a Câmara tem 6 

milhões de euros para investir, onde se inclui a verba para a casa da Cultura e Resinagem, a que 

não se pode fugir, sobrando assim cerca de 3,3 milhões de euros, logo trata-se de um orçamento 

irrealizável. Lamentou que num Concelho em que a tónica é dada pela indústria, se volte a 

esquecer a zona industrial, exista uma reduzida verba para investir em saneamento e a ausência 

de verba para investir nos reservatórios de água. Questionou o avultado valor inscrito para a 

comparticipação da Simlis, foi mais um contrato desastroso assinado pelo PS, que sempre nos 

manifestámos contra. Terminou dizendo que este orçamento não serve o Concelho, está 

empolado e não se vai cumprir. _________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Cristiano Chanoca (MCI) que disse ter tido pouco tempo para 

analisar os documentos e proferiu a seguinte declaração de voto: �Este executivo foi eleito 

democraticamente pelo povo da Marinha Grande que legitima as eleições. Este orçamento não é mais do que a 

continuação dos orçamentos anteriores. Bom ou mau, é o orçamento que o executivo entendeu por bem apresentar 

considerando como é obvio ser o melhor. Votar contra na prática, mais não seria do que marcar uma posição sem 

efeitos práticos, votar a favor seria concordar com a estagnação a que os políticos andantes nas últimas 4 décadas 

digladiando-se partidariamente, alheando-se dos problemas e das necessidades da cidade e subvertendo-se às 

ordens do comité Central ou do Conselho nacional, alternadamente, colocaram a Marinha Grande como uma das 

cidades dos país em total subdesenvolvimento.  

É vergonhoso e inadmissível aceitar que alguém ouse criticar alguém, quando todos são mais do que responsáveis 

pela degradação a que esta cidade chegou. Sempre imperou a politica do NÃO, numa demonstração cabal de 

acefalia, estupidez, arrogância, pedantismo, vaidade exacerbada, falsa capacidade, mentira ideológica e subserviência 

partidária própria dos incapazes, capazes de tudo fazer para ficar bem na fotografia e quiçá servir interesses 

próprios. Sim, interesses próprios, pedantismo e vontade de agradar a outros! Se assim não fosse, a Marinha Grande 

nunca seria como é hoje, uma cidade a cair de podre, acabada feia, decrépita e sem futuro à vista.  



(Mandato 2009/2013)

  

ATA NÚMERO DEZ 28/12/2012 

 11 

Bens essenciais: piscina Municipal, mercado Municipal, central rodoviária, requalificação urbana, rede viária, 

assistência social, promoção e desenvolvimento de atividades económicas, turismo (uma coisa que não se tem feito 

na Marinha Grande, promoção do turismo devidamente, com o aproveitamento da nossa costa), indústria vidreira, e 

porque não, o artesanato. Tudo caiu no esquecimento e foi votado ao abandono, por ineficácia, inépcia, incapacidade, 

falta de carácter de quem durante 40 anos vendeu uma imagem de glamour, e mais não fez do que paulatinamente 

�não construir� ou melhor destruir uma cidade que no dia 24 de Abril de 1974 era uma das terras mais desenvolvidas 

do país em termos sócio económicos e com melhor rendimento per capita e hoje encontra-se no estado em que 

está?! Pobre e sem futuro.  

Para mim não vale a pena pseudo-intelectuais ou arautos da inteligência virem a terreiro com palavras bonitas, 

ludibriantes e amaciadoras dizerem que não é bem assim, por isto e mais aquilo�Os discursos inócuos sem sentido 

prático conteúdo de valorização pessoal em feiras de vaidades, próprias dos grandes colóquios, organizadas pelos 

mesmos, para mostrar os mesmos, com palmas e ovações para os mesmos, são sempre os mesmos só alternando 

lugares, não é mais do que o mesmo do mesmo! 

O que eu queria e o que o povo da Marinha Grande quer ia e quer é que os vários executivos camarários tivessem 

gerado ou venham a gerar desenvolvimento, riqueza e bem-estar dentro das condições que nos vão sendo 

proporcionadas nos tempos e nos momentos em que vivemos. 

Este orçamento, na minha qualidade, em primeiro lugar de cidadão Marinhense, limita-se a ser um simples 

documento igual aos anteriores, trinta e oito apresentados pelos sucessivos executivos, tão simples quanto isto! Se 

os outros anteriores orçamentos nos colocaram na situação degradante em que estamos, não espero deste a solução 

para todos os nossos problemas, ou muito menos, que venha a acontecer um grande milagre. Espero sim, que todos 

aqueles que detiveram, detêm ou venham a deter o poder, numa atitude de auto penitência se dignem a olhar para o 

espelho e digam a si próprios, quando optaram por liderar, tenham consciência que os grandes lideres não são 

aqueles que mandam, mas sim, os que lideram bem, com dignidade carácter e princípios, pois só assim poderão 

decidir para impulsionar o bem comum através do poder que detêm nas mãos. Pelo que atrás ficou exposto, votarei 

pela abstenção em função de todos os considerandos.� 

_______________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Augusto Lopes (PS) que saudou os presentes e desejou a todos um 

bom ano. Em relação aos documentos previsionais para 2013 fez a seguinte declaração: Em 

primeiro lugar é preciso contextualizar estes documentos; vivemos uma das crises económicas e sociais mais graves 

de sempre, há muitas restrições impostas legalmente à contração de despesas por parte dos municípios e, 

simultaneamente, há uma quebra muito significativa da receita. Esta é a realidade, inegável por todos, que está em 

cima da mesa quando a câmara que se preparou para elaborar os documentos que agora nos apresenta. 

Face a esta conjuntura, quando se pega na receita realisticamente previsível e se retiram todos os custos fixos a que 

o município obrigatoriamente não pode fugir (custos com pessoal e com as prestações de serviço a que está 

obrigado, ex. SIMLIS) e depois os custos inerentes aos compromissos já assumidos e que se pretendem honrar, não 

sobra efetivamente espaço para grandes estratégias governativas. 

No entanto, graças à criatividade, ao dinamismo e à boa gestão do atual executivo, foi ainda possível manter nos 

documentos que nos são apresentados a estratégia definida pelo partido socialista para a gestão do município, que 

está e tem estado aos olhos de todos e só não vê quem não quer ver � Em primeiro lugar as pessoas. Esta tem sido 

a estratégia e continua bem patente nos documentos apresentados. 

A prova disso é o reforço das verbas nas funções sociais, que englobam educação, cultura, desporto, segurança / 

bombeiros e ação social, que representam 33,75% das verbas inscritas. Face à grave crise económica e social da 

nossa população que o executivo tinha em cima da mesa quando começou a elaborar o orçamento, não será a será 
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esta a melhor estratégia? Não é esta a resposta que todos os marinhenses, vieirenses e moitenses esperam deste 

executivo? Claro que sim, pelo menos para o partido socialista, claramente sim. 

Esta não é de facto uma medida avulsa nem uma política do momento, é e tem sido a nossa identidade, a nossa 

marca de referência. É exemplo desta estratégia governativa a política de educação que tem sido seguida pelo 

executivo, com o fornecimentos gratuito dos livros escolares a todas as crianças do 1º ciclo, a criação e manutenção 

de boas condições para todas as crianças das nossas escolas, condições físicas, fornecimento de refeições, 

transportes, atividades extra curriculares, pessoal auxiliar e acompanhamento presente e atendo do executivo. 

Muitas outras medidas e políticas podiam aqui ser referenciadas que marcam claramente esta estratégia, esta forma 

de fazer política, esta identidade socialista, como sejam, a título de exemplo, a discriminação positiva para os mais 

carenciados em diversos setores (na água, na TUMG, �), o incentivo à natalidade, as atividades educativas que 

semanalmente são realizadas no museu Joaquim Correia, a prioridade que foi dada ao diagnóstico social do 

Concelho, a abertura de uma loja social, a cantina social, a criação de um serviço camarário para apoio aos idosos, o 

apoio e o reforço das condições e dos meios que tem sido dado à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, a 

reabilitação e entrega de habitação social (entrega a curto prazo de 37 habitações sociais no Camarnal e no Casal de 

Malta), etc., etc. 

Obviamente que a preocupação com as pessoas não se esgota com ação social, a desertificação do centro tradicional 

da MG é também uma questão muito importante que afeta muita gente e muito preocupa este executivo. Infelizmente, 

este problema não é um problema exclusivo do nosso concelho, é um problema transversal a praticamente todos os 

concelhos do nosso país e não é um problema fácil de resolver, senão há muito que estava resolvido. Na minha 

opinião não cabe à Câmara resolver o problema mas sim contribuir para a sua resolução, criando condições para 

isso e facilitando por todos os mecanismos possíveis o caminho para a inversão da atual situação. 

Este executivo deu prioridade ao investimento público no centro tradicional com a reabilitação do teatro Stephens e 

da Resinagem, procurando assim atrair a população para esta zona da nossa cidade. Com a política de incentivo à 

natalidade, em que o cheque bebé tem de ser gasto no comércio local, o executivo deu mais um passo no sentido 

certo, a isenção de taxas nas obras dos edifícios degradados do centro tradicional é mais um bom exemplo, neste 

momento o executivo está a estudar a possibilidade de colocar internet sem fios grátis em toda a zona do centro 

tradicional � outra boa medida, mas de facto praticamente tudo o que foi ou que está a ser feito para combater a 

desertificação do centro tradicional, está a ser feito pela câmara e assim não me parece que seja suficiente para 

inverter a atual situação. 

É preciso que os próprios comerciantes se modernizarem, empreendam novas formas de atrair a população, de 

dinamizarem os seus negócios, de incentivarem a população a consumir nos seus estabelecimentos, que a própria 

comunidade seja sensibilizada para o problema e se envolva ativamente na solução, individualmente ou através das 

associações e coletividades. 

Talvez se a câmara criasse um gabinete para apoio no desenvolvimento e modernização do centro tradicional da MG, 

conseguisse ser o foco dinamizador de todos estes atores, procurando assim criar uma dinâmica para a resolução do 

problema � fica a sugestão. 

É também estratégia e aposta clara deste executivo o desenvolvimento das infraestruturas básicas, nas redes de 

água, saneamento, ambiente e vias de comunicação, que representam cerca de 35,36% da despesa inscrita, com 

especial destaque para a candidatura recentemente apresentada a fundos comunitários para redes de saneamento no 

valor de 2,9 milhões de euros. 

É claro que se for feito mais saneamento básico, a fatura da SIMLIS vai aumentar, mas esse é o custo que temos de 

pagar, pois independentemente do modelo de gestão que seja adotado, o tratamento dos efluentes tem sempre um 

custo associado e quanto maior for a rede de saneamento existente no concelho, maior será esse custo. Questione-se 
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ou não, é um facto provado que este modelo multimunicipal é o que acarreta menores custos para os Municípios e 

dá maiores garantidas de tratamento adequado para as águas residuais. 

A este respeito é de salientar a incoerência da crítica que é feita pela CDU porque, por um lado pede mais e mais 

saneamento básico e, por outro, critica o elevado valor que a câmara paga à SIMLIS, até aprece que há forma de 

tratar eficazmente os efluentes e salvaguardar o meio ambiente sem custos. A Câmara paga agora mais à SIMLIS 

porque aumentou a rede de saneamento, porque de facto fez obra! _____________________________________ 

Usou da palavra o deputado Saul Fragata (CDU) que disse ter ficado chocado com a declaração 

do MCI, e que achou muito grave aquilo que foi dito. Tratou-se de uma intervenção saudosista, 

que ignorou por completo o que é e tem sido o poder local. O poder que está mais próximo das 

populações e aquele que mudou efetivamente o dia a dia das pessoas e mudou a qualidade de 

vida dos Marinhenses. Disse ainda que o MCI deriva do PSD e esqueceu-se que também passou 

pelo poder local e com pelouros importantes. Não é admissível, dizer que a Marinha Grande é 

hoje a pior das misérias em relação a outras terras. Está a faltar ao rigor, à realidade e à 

verdade, basta ler as estatísticas e perceber o que a iniciativa privada nos trouxe em 

empreendedorismo e capacidade criativa, mas também traduzem o trabalho das pessoas que 

deram muito de si próprias. Mostrou a sua indignação perante a intervenção do MCI, pois parece 

que antigamente vivíamos no paraíso e depois do 25 de Abril passámos a viver no terceiro 

mundo. Também a intervenção do PSD refere que estamos num marasmo há 40 anos, mas faltam 

à verdade, porque o poder local democrático realizou obras notáveis e se assim não fosse o 

povo Português viveria muito pior. _______________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Cristiano Chanoca (MCI) que disse que tem direito a expressar a 

sua opinião. A Marinha Grande, durante 4 décadas, dividiu o poder entre dois partidos e 

comparando com outras cidades, a nossa terra está debilitada. __________________________ 

Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que disse que não comunga da má ideia 

sobre a Marinha Grande, muito pelo contrário. Nos últimos 40 anos, a Câmara foi gerida por 3 

partidos, o que é um facto quase inédito no panorama nacional. Reconheceu que a Marinha 

Grande mudou muito e para melhor e as pessoas e os partidos contribuíram muito para isso, e é 

muito fácil avaliar esse desenvolvimento no terreno. Realçou ainda o trabalho de engenharia 

financeira que foi feito também ao longo dos anos pelos diferentes executivos camarários, pois 

hoje a grande parte dos Municípios do nosso distrito estão completamente falidos, sem dinheiro 

para realizar obra, investir ou até pagar aos seus funcionários, e que oneram brutalmente aquilo 

que são os serviços mínimos a prestar à população. Felizmente a Marinha Grande não se 

encontra nesta situação, não precisa de recorrer a financiamentos, paga a tempo e horas aos 

fornecedores e honra os seus compromissos, tem uma rede de equipamentos e de apoio social 

ímpar e tem as mais baixas taxas e tarifas do distrito. Deu exemplo de que em Peniche, a Câmara 

CDU pratica quase o dobro do preço por m3 no primeiro escalão da água em relação a nós. 

Concluiu que na Marinha Grande, temos uma poupança corrente de 2,6 milhões de euros, temos 

as taxas e tarifas mais baixas, os impostos mais baixos e a maior capacidade para realizar obra. 

Não estamos no mundo perfeito e é evidente que não está tudo feito, mas temos que ter orgulho 
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nesta situação. Salientou o contributo dos cidadãos na intervenção do público, para que os 

nossos problemas se resolvam e tenhamos um melhor Concelho. ________________________ 

Usou da palavra o deputado Luis Marques (CDU) que disse que percebe a explicação do 

deputado Augusto relativamente à SIMLIS, mas continua a achar que o aumento de preços em 

130% em 4 anos é um exagero, algo não está bem no contrato. Em relação ao preço das tarifas 

da água em Peniche, este é mais caro porque a têm que importar e comprar, nós temos água, 

logo não pode ter o mesmo custo. _______________________________________________ 

Respondeu o Presidente da Câmara que disse que a atual conjuntura condicionou todos os 

municípios, mas felizmente nós estamos numa situação mais favorável devido à boa gestão que 

os autarcas Marinhenses que passaram pela Câmara têm praticado. Informou que a Câmara 

mantém negociações com o Ministério da Justiça para a mudança das instalações das 

conservatórias para o Atrium e também a mudança do Tribunal. A Lei dos compromissos é 

demasiado restritiva, se a Câmara lançar uma obra por exemplo em janeiro que tenha a duração 

de 2 anos, ao fim de 3 meses, a Câmara é obrigada a provar que tem dinheiro para pagar o valor 

total dessa. Todos os autarcas estão contra esta Lei. 

Informou que o edifício da Ivima foi dado à população Marinhense e que em relação à J. Ferreira 

Custódio, esperam ganhar a candidatura para fazer a obra no próximo ano. Disse ainda que na 

Resinagem, vão passar a funcionar os serviços de atendimento ao público da Câmara, que em 

conjunto com a sede da TUMG já instalada no antigo edifício da EDP, constituem o ponto de 

viragem para que o Centro Tradicional comece a ter mais movimento. Referiu que enquanto for 

Presidente vai continuar a dar os manuais escolares ao 1º ciclo do ensino público. A oficina da 

música vai funcionar como sede do Tocándar no Parque dos Mártires.  

Continua a debater-se para que as tarifas da SIMLIS não sejam tão elevadas. Vai avançar-se com 

um plano de pormenor para a zona industrial da Marinha Grande e construir uma outra 

entrada/saída para ligar à rotunda a sul da zona industrial e vamos continuar a insistir com a 

hasta pública de lotes. Discordou também da opinião do deputado Cristiano em relação à 

�paragem no tempo�, pois continuamos a esforçarmo-nos por uma melhor cidade e melhor 

Concelho. _________________________________________________________________ 

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

APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2013: GRANDES 

OPÇÕES DO PLANO, MAPA DE PESSOAL E ORÇAMENTO, tendo a Assembleia deliberado aprovar 

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

votos contra da CDU(8). ______________________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado João Pereira (PSD), que proferiu a seguinte declaração de voto: � O 

PSD entendeu abster-se neste ponto por considerar que o orçamento deveria definir uma estratégia clara, não só 

para 2013 como para anos subsequentes e para que a Câmara não invocasse a falta de investimento para gerir 

serviços, abstivemo-nos.� ____________________________________________________________________ 
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Usou da palavra, o deputado Luis Marques (CDU), que proferiu a seguinte declaração de voto: 

�Entendemos que os Documentos Previsionais são instrumentos fundamentais e decisivos para uma correta definição 

estratégica da política autárquica. Infelizmente, o executivo permanente brinda de novo o Concelho com uma 

proposta sem estratégia, inexequível e totalmente incongruente no que diz respeito à definição de linhas 

orientadoras que satisfaçam as necessidades de desenvolvimento e melhoria de qualidade de vida dos Marinhenses, 

Vieirenses e Moitenses. Não podemos também deixar de sublinhar, condenar e repudiar o atraso na apresentação 

destes documentos. Novamente tudo foi feito em cima do joelho e nos prazos limites para a sua apresentação e 

discussão. Na realidade, quando se entregam estes documentos com uma antecedência de 48 horas não se pretende 

qualquer contributo da oposição, levando-nos inclusivamente a pensar que se pretende impedir até a sua análise. 

A política concelhia seguida pelo executivo do Partido Socialista nos últimos três anos foi desastrosa. Este executivo 

nunca foi capaz de implementar uma estratégia, nunca existiu qualquer planeamento e a gestão pública foi feita sem 

rumo e agravada por uma inércia que a todos impressiona pela negativa. Uma iniciativa aqui, uma iniciativa ali, mil 

desculpas por tudo e por nada e a estafada e esfarrapada desresponsabilização em que a culpa é sempre dos outros 

ou de uma qualquer lei. A política de desculpabilização e o sacudir da água do capote, foram o sinal de referência 

do executivo do Partido Socialista. Além da continuação dos projectos deixados pela CDU, nada mais se vislumbra 

de positivo na actuação do Partido Socialista. Mas mesmo estes, inquinados com conhecidos problemas criados pelo 

PS, nomeadamente os verificados com a adjudicação do Edifício da Resinagem. De polémica em polémica, criando 

problemas uns atrás dos outros, a incapacidade foi total para enfrentar as dificuldades e sem ideias para resolver os 

grandes problemas do Município. É esta a gestão do PS na nossa Câmara. Praticamente, tudo o que o PS prometeu 

na campanha eleitoral ficará por cumprir. Seria exaustivo mencionar aqui todas as promessas não cumpridas mas os 

eleitores não têm a memória curta e saberão penalizar este executivo por tudo o que não fez mas também pelo 

atabalhoamento naquilo (pouco) que tem feito. 

O presente Orçamento ronda os 30 M �, sendo que que cerca de 17 M� em despesas correntes e 13 M � em 

despesas de capital. Assinala-se que na previsão da receita 4,6 M � estão inseridos na rúbrica relativa a venda de 

bens de investimento, sabendo-se que esta arrecadação de receitas é praticamente irrealizável, facilmente se percebe 

que a verba disponível para investimento real não ultrapassará os 5,5 M�. A conclusão inevitável é que a proposta 

apresentada é completamente irrealizável e não constitui outra coisa a não ser atirar areia para os olhos dos 

munícipes. É de perguntar agora ao executivo PS, onde está o Orçamento de verdade que prometeram ao 

eleitorado? 

Na rubrica das despesas correntes, nomeadamente no que concerne a aquisição de bens e serviços no valor de 9,4 

M � (31,3% das despesas correntes), é de sublinhar a impressionante verba de mais de 2,3 M � relativa a 

pagamentos à SIMLIS, resultado negativo e altamente lesivo dos munícipes, da total responsabilidade dos executivos 

do Partido Socialista. Conhecida que é a nossa proposta estratégica em termos de desenvolvimento económico, é 

deveras preocupante a verba de 200.000 � para a expansão da Zona Industrial. A definição deste valor para 2013, 

significa que a intervenção vai ser pouco mais que nula e mais um ano vai passar sem nada se fazer para consolidar 

e aumentar a competitividade do Concelho. As grandes opções da CDU são conhecidas. Passam essencialmente pelo 

desenvolvimento económico; pelo alargamento significativo da rede de Saneamento Básico, pois é uma das mais 

sentidas necessidades das pessoas; pela construção dum novo depósito de águas para consumo doméstico, pois o 

único existente no Alto dos Picotes é manifestamente insuficiente e necessita de cuidados imediatos que não se 

podem realizar em virtude de não existir alternativa. Esta obra implicará igualmente a reparação da actual adutora 

onde se perde cerca de 40% da água retirada dos Picotes; pela intervenção nos diversos lugares do Concelho, 

nomeadamente na reparação de inúmeras vias de comunicação de forma a uma melhor qualidade de vida das 

populações. Analisados os Documentos Previsionais, constatamos que em termos de Saneamento Básico, estão 

somente definidos 123.000 �. Em termos de reservatórios nada está previsto a não ser uma pequena verba para a 

elaboração de (mais) um estudo. Preocupantes são igualmente as verbas destinadas à cultura de 303.000 � e ao 

Desporto de 294.000 �. Caricata é a verba de 1.000 � destinada ao Desenvolvimento Turístico. Outra das grandes 

preocupações da CDU diz respeito ao investimento nos diversos lugares do concelho concretamente a rede viária. 
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Em termos de investimentos definidos, somos confrontados com uma verba de cerca de 780.000 �, manifestamente 

insuficiente para as reais necessidades das populações. 

Concluindo. Estamos perante um Orçamento de mera gestão corrente e completamente inexequível atendendo a que 

as receitas de capital não suportam as anunciadas despesas de investimento. Estamos perante um Orçamento que 

não consubstancia qualquer estratégia de desenvolvimento para o concelho. Estamos perante um Orçamento que não 

responde à satisfação das necessidades mais sentidas pelas populações.  

Gostaríamos que nos tivessem apresentado uma proposta que merecesse a nossa aprovação. Isso era sinal que o 

nosso concelho sairia a ganhar. Infelizmente não é essa a realidade. Não nos resta outra alternativa a não ser a 

expressão do nosso voto contra.� ______________________________________________________________ 

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

orçamento representa uma estratégica da Câmara na salvaguarda dos interesses dos mais desfavorecidos do 

Concelho na sua atividade social, não descurando o investimento em infra-estruturas que melhoram a qualidade de 

vida dos Marinhenses.� ______________________________________________________________________ 

PONTO 2 - APROVAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA TOMADA EM 31.10.2012, 

- LANÇAMENTO DA DERRAMA RELATIVA AO ANO 2012 A COBRAR NO ANO 2013, para efeitos do 

disposto na alínea f) do n.º 2 do art.º 53 da Lei n.º 169/99 de 18 Setembro na sua redação atual 

e ao abrigo do artigo 148º do Código de Procedimento Administrativo. 

 

Presente deliberação camarária, de 20 de dezembro de 2012, com o seguinte teor: 

�Por deliberação camarária de 31 de Outubro 2012 foi aprovado submeter proposta a apreciação e votação pela 

Assembleia Municipal para que este órgão deliberativo autorizasse 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. 

Na sessão extraordinária da Assembleia Municipal de 12 de Novembro de 2012, foi aprovada favoravelmente a 

proposta apresentada, por maioria. 

Considerando que se verifica uma incorreção na identificação da norma legal, no que respeita à isenção de derrama 

às empresas com lucro tributável sujeito e não isento de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) 

que no ano anterior registem um volume de negócios inferior a 75.000 euros. 

Assim, a Câmara Municipal delibera, ao abrigo do art.º 148.º do Código do Procedimento Administrativo retificar a 

deliberação tomada na sua reunião de 31 de Outubro de 2012 relativa ao �LANÇAMENTO DA DERRAMA RELATIVA AO 

ANO DE 2012 A COBRAR NO ANO DE 2013� nos seguintes termos: 

Onde se lê � (�) 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  

Deve passar a ler-se �(�) 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 12.º, n.º 2 da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro (�)� 

Mais delibera submeter a presente proposta de retificação a apreciação e votação pela Assembleia Municipal. Esta 

deliberação foi tomada por unanimidade.� 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 2 e não havendo lugar a intervenções, pelas 23.23h, 

submeteu à votação o ponto dois, APROVAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA 
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TOMADA EM 31.10.2012, - LANÇAMENTO DA DERRAMA RELATIVA AO ANO 2012 A COBRAR NO 

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

Cerca das 23.24h, o Presidente da Mesa, e com a anuência da Assembleia, começou por 

apresentar individualmente todos os pontos respeitantes aos pedidos de autorização prévia, ou 

seja, desde o ponto 3 até ao ponto 8 da ordem do dia. Estes não mereceram qualquer 

intervenção por parte dos senhores deputados e foram votados individualmente. ____________ 

PONTO 3  - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE 

COMPROMISSOS PLURIANUAIS para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da 

LCPA e nos termos do disposto no art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de Junho.  

 

Presente deliberação camarária, de 20 de dezembro de 2012, com o seguinte teor: 

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

despesas que dêem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua 

realização, não pode ser efetivada sem prévia autorização da Assembleia Municipal, salvo quando estas: 

a) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 

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

sua contração e o prazo de execução de três anos. 

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

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

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

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

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

Assembleia Municipal. 

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

em atraso, adiante designada por LCPA, foi estabelecido que os procedimentos necessários à aplicação desta lei e à 

operacionalização da prestação de informação constante do artigo 10.º seriam regulados por decreto �lei, o que se 

veio a verificar com a publicação do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de Junho. 

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

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

compromissos plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 

Opções do Plano. 

Considerando que 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. 

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

da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade da assunção de compromissos 

plurianuais. 

Considerando que o Município da Marinha Grande tem que garantir que são criadas as ferramentas destinadas a 

assegurar a eficiência e eficácia na gestão em matéria de contratação pública, o que não se obterá sem que, entre 

outras medidas, se estabeleça uma autorização prévia genérica da Assembleia Municipal para a assunção de 

compromissos plurianuais pela Câmara Municipal, aquando da aprovação das Grandes Opções do Plano. 

A Câmara Municipal propõe que a Assembleia Municipal da Marinha Grande delibere, relativamente à Câmara 

Municipal, para cumprimento 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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emitir autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais por esta Câmara Municipal, 

nos seguintes casos: 

a) Resultem de projetos, ações ou de outra natureza constantes da Grandes Opções do Plano; 

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. 

Mais se propõe que: 

1. A assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização prévia que ora se propõe, só poderá fazer-se 

quando, para além das condições previstas no n.º anterior, sejam respeitadas as regras e procedimentos previstos na 

Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, e uma vez cumpridos os demais requisitos legais de execução de despesas. 

2. A Câmara Municipal poderá delegar no Presidente da Câmara Municipal a assunção de compromissos plurianuais, 

relativa a despesas de funcionamento de carácter continuado e repetitivo desde que previamente dotada a rubrica da 

despesa prevista no orçamento, nos termos do n.º 1, até ao montante permitido por Lei, no âmbito do regime da 

Contratação Pública. 

3. Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal deverá ser presente uma informação da qual constem os 

compromissos plurianuais assumidos, ao abrigo da autorização prévia genérica que ora se propõe. 

A Câmara Municipal 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, na sua redação atual, para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA e nos termos 

do disposto no art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de Junho, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha 

Grande autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais por esta Câmara Municipal. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.� 

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

três, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. ___________ 

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

PLURIANUAIS- SERVIÇOS POSTAIS PARA A ÁREA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E 

EXPEDIENTE, 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 20 de dezembro 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 
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público- privadas, está sujeita, no que respeita às entidades da administração local, a autorização prévia da 

Assembleia Municipal. 

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

em atraso, adiante designada por LCPA, foi estabelecido que os procedimentos necessários à aplicação desta lei e à 

operacionalização da prestação de informação constante do artigo 10.º seriam regulados por decreto �lei, o que se 

veio a verificar com a publicação do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de Junho. 

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

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

compromissos plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 

Opções do Plano. 

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

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

Considerando a informação e requisição interna n.º 3891 da área de serviços administrativos e expediente 

pertencentes à DGR � Divisão Administrativa e de Gestão de Recursos Humanos na qual se manifesta a necessidade 

imprescindível e inadiável da contratualização de serviços postais para a área de serviços administrativos e 

expediente, para o ano de 2013. 

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

despesa no ano de 2013 para a contratação da �PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A ÁREA DE SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS E EXPEDIENTE�, na classificação orgânica/económica 0103/020209 e ação do PAM 2012/A/20. 

Considerando que o valor estimado para serviços postais, para o ano de 2013, pela Área de Serviços Administrativos 

e Expediente é de 14.500,00 euros. 

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 postais para a área de serviços administrativos e expediente, 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 atual, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 

compromissos plurianuais relativos a �Serviços Postais para a Área de Serviços Administrativos e Expediente, para o 

ano de 2013� para efeitos do cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 

fevereiro. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.� 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 4 e não havendo lugar a qualquer intervenção, o 

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

A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - SERVIÇOS POSTAIS PARA A ÁREA DE 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXPEDIENTE, PARA O ANO DE 2013, tendo a Assembleia 

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

PLURIANUAIS- SERVIÇOS POSTAIS PARA A ÁREA DAS ÁGUAS E SANEAMENTO, 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 20 de dezembro de 2012, com o seguinte teor: 

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

despesas que dêem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua 

realização, não pode ser efetivada sem prévia autorização da Assembleia Municipal, salvo quando estas: 

a) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 

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

sua contração e o prazo de execução de três anos. 

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

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

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

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

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

Assembleia Municipal. 

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

em atraso, adiante designada por LCPA, foi estabelecido que os procedimentos necessários à aplicação desta lei e à 

operacionalização da prestação de informação constante do artigo 10.º seriam regulados por decreto �lei, o que se 

veio a verificar com a publicação do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de Junho. 

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

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

compromissos plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 

Opções do Plano. 

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

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

Considerando a informação e requisição interna n.º 9388 do serviço da DASUP na qual se manifesta a necessidade 

imprescindível e inadiável da contratualização de serviços postais para a Área das Águas e Saneamento, para o ano 

de 2013. 

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

despesa no ano de 2013 da despesa relativa aos serviços postais da área de águas e saneamento na ação do PAM 

2011/A/5 �CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA GESTÃO COMERCIAL DO SERVIÇO DE ÁGUAS, 

SANEAMENTO E RESÍDUOS�, classificação orgânica/económica 11/020209. 

Considerando que o valor estimado desta despesa, para o ano de 2013, é de 65.000,00 euros. 

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 postais para a Área das Águas e Saneamento, 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 atual, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
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compromissos plurianuais relativos a �Serviços Postais para a Área das Águas e Saneamento, para o ano de 2013� 

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

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.� 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 5 e não havendo lugar a qualquer intervenção, 

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

COMPROMISSOS PLURIANUAIS- SERVIÇOS POSTAIS PARA A ÁREA DAS ÁGUAS E SANEAMENTO, 

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

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

PLURIANUAIS- CANDIDATURAS APRESENTADAS NO 1º TRIMESTRE DO ANO 2012, - INCENTIVO À 

NATALIDADE E APOIO À FAMÍLIA NO CONCELHO 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 29 de novembro de 2012, com o seguinte teor: 

�Presente informação n.º 1321, datada de 26/11/2012 da Divisão de Educação, Desporto e Intervenção Social, dando 

conta da apreciação das candidaturas relativas ao 1.º trimestre do ano de 2012 do Incentivo à Natalidade e Apoio à 

Família no concelho da Marinha Grande, conforme estabelece o regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio à 

Família, aprovado na reunião de câmara de 16 de junho de 2010, retificado/clarificado na reunião realizada em 24 de 

junho de 2010, e aprovado na segunda reunião da sessão da Assembleia Municipal do dia 25 de junho de 2010, 

realizada no dia 13 de julho do mesmo ano, com as alterações introduzidas e aprovadas em Assembleia Municipal de 

24 de fevereiro de 2012. 

Considerando que durante o primeiro trimestre de 2012 foram apresentadas 41 (quarenta e uma) candidaturas a este 

incentivo; 

Considerando que as condições de atribuição do incentivo estão consagradas no artigo 3.º do regulamento; 

Considerando que o valor do incentivo é definido pela aplicação dos critérios constantes no artigo 4.º do 

regulamento; 

Considerando que a candidatura, contendo todos os documentos obrigatórios, deverá ser entregue até 3 (três) meses 

após o nascimento da criança, conforme disposto no n.º1 do artigo 6.º do regulamento. 

Considerando que a análise das candidaturas deve obedecer ao disposto no n.º1 do artigo 9.º do referido 

regulamento: �as candidaturas serão apreciadas no final de cada trimestre e deverão ser alvo de deliberação da 

autarquia no mês seguinte (�)�. 

Considerando que por efeito da entrada em vigor da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova as regras 

aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, foram introduzidas 

alterações muito significativas em matéria de realização de despesas públicas, condicionando desta forma a 

apreciação e deliberação das candidaturas em reunião de câmara, tal como previsto no artigo 9.º. 

Considerando que a alteração ao regulamento, aprovada em Assembleia Municipal de 24 de fevereiro de 2012, entrou 

em vigor a 10 de março de 2012. 

Considerando que os anexos constantes na informação condensam os processos originais que se encontram 

arquivados na Divisão de Educação, Desporto e Intervenção Social. 
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Considerando que existe dotação disponível na ação 2010/A/46 do Plano de Atividades Municipal. 

A Câmara Municipal analisou a presente informação e delibera ao abrigo da alínea c), do nº 4, do artigo 64.º da Lei 

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

disposto no artigo 9.º do regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio à Família no concelho da Marinha Grande, 

deferir 38 (trinta e oito) candidaturas, constantes no anexo 1, rececionadas antes da entrada em vigor da alteração ao 

regulamento, e deferir 03 (três) candidaturas, constantes no anexo 2, rececionadas após a entrada em vigor das 

alterações ao regulamento, bem como deliberar proceder ao pagamento relativo à 1.ª tranche do incentivo aos 

requerentes constantes no quadro infra definindo como data limite para a entrega dos documentos comprovativos de 

despesa relativos o dia 14 de dezembro de 2012. 

Nº Nome do Requerente NIF Morada Cod. Postal 

Estimativa 

Pagamento 2012 

ANTES DA ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO 

1 
Liliana Maria Cruz de 

Matos Rodrigues 

218357010 
Rua do Rosmaninho nº 173 - Bico da 

Garcia 2430-049 Marinha Grande 250,00� 

2 

Ana Lúcia da Silva 

Augusto 
228880432 Rua do Mato da Santa nº 3 - Garcia  2430-017 Marinha Grande 

250,00� 

3 
Elisabete Gaspar Pedro 

Duarte 
206004362 Rua do Boco nº 43 - Boco 2430-615 Vieira de Leiria 

350,00� 

4 Jacinta Rodrigues Valério 229988385 Rua do Caminho Velho nº 10 2445-599 Moita MGR 
250,00� 

5 
Débora Brites Pereira da 

Silva 
206507801 Avenida 1º de Maio nº 43, 4º Esqº 2430-411 Marinha Grande 

250,00� 

6 Mónica Sofia Alves Lopes 225607794 
Rua Cavadinhas nº 31, Bloco B, R/C 

Esqº - Tojeira de Picassinos 
2430-119 Marinha Grande 

250,00� 

7 
Susana Patrícia Pedrosa 

Miguel 
220720754 

Rua dos Poços nº 79, 2º Drt, Bloco A, 

Fracção E - Lameira da Embra 
2430-123 Marinha Grande 

250,00� 

8 
Márcia Margarida Martins 

Marques do Nascimento 
224902440 Travessa do Lameiro º 18, 1º Frente 2430-304 Marinha Grande 

250,00� 

9 
Carlos Alberto Ribeiro 

Coelho 
221210768 

Rua das Figueiras nº 73, R/C, Fracção 

D - Figueiras 
2430-187 Marinha Grande 

250,00� 

10 
Carlos Manuel Lourenço 

de Oliveira 
192818368 Rua da Fonte Santa nº 21, 2ºC 2430-747 Vieira de Leiria 

250,00� 

11 
Nuno Miguel Duarte 

Gomes 
206654936 Avenida Vitor Gallo 129, Casa P 2430-172 Marinha Grande 

250,00� 

12 
Ana Cristina Carvalho 

Amado 
197370144 

Rua António Maria da Silva nº 19, casa 

5 - Comeira 
2430-181 Marinha Grande 

250,00� 

13 Delfina de Bastos Sousa  214099016 Rua Central nº 149 A - Garcia 2430-138 Marinha Grande 
250,00� 

14 
Rita Alexandra Batista 

Póvoa 
226673871 

Rua da Cidade do Fundão nº 46, lte 

11, R/C Esqº 
2430-525 Marinha Grande 

250,00� 
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15 
Catarina Isabel Subtil 

Raimundo 
165718862 

Rua das Cavadinhas nº 31, R/C Drt - 

Tojeira de Picassinos 
2430-119 Marinha Grande 

250,00� 

16 
Cláudia Catarina de 

Almeida Mota Martins Dias 
173538401 

Rua da Esperança nº 11, Bloco A, R/C 

Drt 
2430-082 Marinha Grande 

250,00� 

17 
Gonçalo Ricardo 

Rodrigues Carvalheiro 
230052363 Rua da Azinheira nº 60 - Figueiras 2430-049 Marinha Grande 

250,00� 

18 
Joana Leandra Ferreira 

Marques Duarte de Sousa 
209339438 Rua Joaquim Matias 11, 2º Dtº 2430-261 Marinha Grande 

250,00� 

19 
Gustavo José da Costa 

Frade 
213803259 

Travessa da Rua do Corgo Sul nº 17 - 

Comeira 
2430-072 Marinha Grande 

250,00� 

20 
Octávio dos Santos 

Botelho 
228166004 Rua 10 de Junho, 64 A - Picassinos 2430-418 Marinha Grande 

250,00� 

21 
Fabiana dos Santos 

Guarda 
202422267 Rua da Fábrica nº 16 A, Pilado 2430-131 Marinha Grande 

250,00� 

22 

Mariana Lobo Tavares de 

Abranches de Figueirôa 

Martinho Gonçalves 

216317240 
Avenida das Piscinas nº 34 D - 

S.Pedro de Moel 
2430-498 Marinha Grande 

250,00� 

23 
Filipe Alexandre Soares 

Luís 
221816313 

Rua das Andorinhas nº 36 - Lameira 

de Picassinos 
2430-320 Marinha Grande 

350,00� 

24 
Nuno Miguel Gomes 

Ferreira Norte de Jesus 
225217058 

Rua Cravos de Abril 27 B, 2º Frente - 

Casal Galego 
2430-085 Marinha Grande 

250,00� 

25 
Marco Filipe Santos 

Barros 
201880415 Rua das Forcadas nº 167 - Figueiras 2430-014 Marinha Grande 

250,00� 

26 
Ana Filipa Tenório de 

Abreu e Sousa  
199152985 

Rua da Indústria Vidreira n.º 68, 2º 

Esqº, Fracção E - Casal da Formiga 
2430-148 Marinha Grande 

250,00� 

27 
Sandra Sofia Mourinho 

Pereira 
223065455 Rua dos Rolhistas nº 17 - Embra 2430-099 Marinha Grande 

250,00� 

28 Alice Sofia Sousa Santos 213675994 Rua do Tojal n.º 15, 1º D - Camarnal 2430-066 Marinha Grande 
350,00� 

29 
Ricardo José Lourenço 

Mendes 
206167598 Rua Sombras do Poente nº 20, R/C Drt  2430-812 Vieira de Leiria 

250,00� 

30 
João Luís Martins 

Salgueiro 
197905714 Travessa da Cancela nº 12 2430-131 Marinha Grande 

250,00� 

31 Ana Sofia da Silva Vitorino 220747644 
Praceta da Liberdade Bloco 2, 3ºEsqº - 

Casal do Malta 
2430-069 Marinha Grande 

350,00� 

32 
Nélia Alexandra Dias 

Salvador 
204889286 

Rua das Campaínhas nº 5, R/C Esqº - 

Embra 
2430-118 Marinha Grande 

250,00� 

33 
Sofia Catarina de 

Carvalho Sanches Lopes 
219712409 

Rua Cidade do Fundão Lote 50, 2º Drt 

- Embra 
2430-525 Marinha Grande 

350,00� 

34 Elsa Sofia Martinho Ruivo 214184242 
Rua Cidade do Fundão nº 359, 1º Drt, 

Urb.Vergieiras - Embra 
2430-525 Marinha Grande 

250,00� 
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35 
Filipe Emanuel Correia 

Cambiais Valente  
242446582 Rua Doutor Pedro Viana n.º 9, 1º Drt 2430-253 Marinha Grande 

250,00� 

36 
Rute Alexandra dos 

Santos Soares Ferreira 
215571177 Quinta das Nespereiras n.º 15, 2ºB 2430-290 Marinha Grande 

250,00� 

37 
Joana Rita Ferreira de 

Oliveira Gomes 
205902090 Rua Luciano Migueis n.º 29 2430-284 Marinha Grande 

250,00� 

38 
Ana Marta Guerra Mendes 

Fernandes Duarte 
230794718 

Rua das Andorinhas nº 7 - Lameira da 

Embra 
2430-320 Marinha Grande 

250,00� 

APÓS A ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO 

39 
Pedro Alexandre Mendes 

Morais 
169385922 

Rua Manuel Francisco nº 17, 2º Drt - 

Boavista 
2430-059 Marinha Grande 

500,00� 

40 
Liliana Cristina Coutinho 

Matias Carlos 
215976827 Rua dos Agriões nº 53 - Pilado 2430-322 Marinha Grande 

125,00� 

41 Melanie Eheleben 231423896 Sítio Brejo das Trutas nº 19 - Trutas 2430-520 Marinha Grande 
500,00� 

TOTAL GERAL 
11.125,00� 

Delibera ainda que, a não apresentação dos referidos documentos dentro do prazo estabelecido, determina a 

caducidade automática da presente deliberação na componente dos pagamentos a efetuar em 2012. 

Por último e considerando que: 

- nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º 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; 

- a alínea c) do n.º 1 do artigo 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 das candidaturas, delibera ainda, nos termos do disposto na alínea 

a) do n.º 6 do artigo 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 Incentivo à Natalidade e Apoio à Família no concelho 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, aos seguintes requerentes: 

Nº Nome do Requerente NIF Morada Cod. Postal 

Estimativa 

Pagamento 2013 

ANTES DA ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO 

1 
Liliana Maria Cruz de 

Matos Rodrigues 

218357010 
Rua do Rosmaninho nº 173 - Bico 

da Garcia 2430-049 Marinha Grande 250,00� 
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2 

Ana Lúcia da Silva 

Augusto 
228880432 Rua do Mato da Santa nº 3 - Garcia  2430-017 Marinha Grande 

250,00� 

3 
Elisabete Gaspar Pedro 

Duarte 
206004362 Rua do Boco nº 43 - Boco 2430-615 Vieira de Leiria 

350,00� 

4 Jacinta Rodrigues Valério 229988385 Rua do Caminho Velho nº 10 2445-599 Moita MGR 
250,00� 

5 
Débora Brites Pereira da 

Silva 
206507801 Avenida 1º de Maio nº 43, 4º Esqº 2430-411 Marinha Grande 

250,00� 

6 Mónica Sofia Alves Lopes 225607794 
Rua Cavadinhas nº 31, Bloco B, 

R/C Esqº - Tojeira de Picassinos 
2430-119 Marinha Grande 

250,00� 

7 
Susana Patrícia Pedrosa 

Miguel 
220720754 

Rua dos Poços nº 79, 2º Drt, Bloco 

A, Fracção E - Lameira da Embra 
2430-123 Marinha Grande 

250,00� 

8 
Márcia Margarida Martins 

Marques do Nascimento 
224902440 Travessa do Lameiro º 18, 1º Frente 2430-304 Marinha Grande 

250,00� 

9 
Carlos Alberto Ribeiro 

Coelho 
221210768 

Rua das Figueiras nº 73, R/C, 

Fracção D - Figueiras 
2430-187 Marinha Grande 

250,00� 

10 
Carlos Manuel Lourenço 

de Oliveira 
192818368 Rua da Fonte Santa nº 21, 2ºC 2430-747 Vieira de Leiria 

250,00� 

11 
Nuno Miguel Duarte 

Gomes 
206654936 Avenida Vitor Gallo 129, Casa P 2430-172 Marinha Grande 

250,00� 

12 
Ana Cristina Carvalho 

Amado 
197370144 

Rua António Maria da Silva nº 19, 

casa 5 - Comeira 
2430-181 Marinha Grande 

250,00� 

13 Delfina de Bastos Sousa  214099016 Rua Central nº 149 A - Garcia 2430-138 Marinha Grande 
250,00� 

14 
Rita Alexandra Batista 

Póvoa 
226673871 

Rua da Cidade do Fundão nº 46, lte 

11, R/C Esqº 
2430-525 Marinha Grande 

250,00� 

15 
Catarina Isabel Subtil 

Raimundo 
165718862 

Rua das Cavadinhas nº 31, R/C Drt 

- Tojeira de Picassinos 
2430-119 Marinha Grande 

250,00� 

16 
Cláudia Catarina de 

Almeida Mota Martins Dias 
173538401 

Rua da Esperança nº 11, Bloco A, 

R/C Drt 
2430-082 Marinha Grande 

250,00� 

17 
Gonçalo Ricardo 

Rodrigues Carvalheiro 
230052363 Rua da Azinheira nº 60 - Figueiras 2430-049 Marinha Grande 

250,00� 

18 
Joana Leandra Ferreira 

Marques Duarte de Sousa 
209339438 Rua Joaquim Matias 11, 2º Dtº 2430-261 Marinha Grande 

250,00� 

19 
Gustavo José da Costa 

Frade 
213803259 

Travessa da Rua do Corgo Sul nº 

17 - Comeira 
2430-072 Marinha Grande 

250,00� 

20 
Octávio dos Santos 

Botelho 
228166004 Rua 10 de Junho, 64 A - Picassinos 2430-418 Marinha Grande 

250,00� 

21 
Fabiana dos Santos 

Guarda 
202422267 Rua da Fábrica nº 16 A, Pilado 2430-131 Marinha Grande 

250,00� 

22 Mariana Lobo Tavares de 

Abranches de Figueirôa 

216317240 
Avenida das Piscinas nº 34 D - 

2430-498 Marinha Grande 
250,00� 
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Martinho Gonçalves S.Pedro de Moel 

23 
Filipe Alexandre Soares 

Luís 
221816313 

Rua das Andorinhas nº 36 - 

Lameira de Picassinos 
2430-320 Marinha Grande 

350,00� 

24 
Nuno Miguel Gomes 

Ferreira Norte de Jesus 
225217058 

Rua Cravos de Abril 27 B, 2º Frente 

- Casal Galego 
2430-085 Marinha Grande 

250,00� 

25 Marco Filipe Santos Barros 201880415 
Rua das Forcadas nº 167 - 

Figueiras 
2430-014 Marinha Grande 

250,00� 

26 
Ana Filipa Tenório de 

Abreu e Sousa  
199152985 

Rua da Indústria Vidreira n.º 68, 2º 

Esqº, Fracção E - Casal da Formiga 
2430-148 Marinha Grande 

250,00� 

27 
Sandra Sofia Mourinho 

Pereira 
223065455 Rua dos Rolhistas nº 17 - Embra 2430-099 Marinha Grande 

250,00� 

28 Alice Sofia Sousa Santos 213675994 
Rua do Tojal n.º 15, 1º D - 

Camarnal 
2430-066 Marinha Grande 

350,00� 

29 
Ricardo José Lourenço 

Mendes 
206167598 

Rua Sombras do Poente nº 20, R/C 

Drt  
2430-812 Vieira de Leiria 

250,00� 

30 
João Luís Martins 

Salgueiro 
197905714 Travessa da Cancela nº 12 2430-131 Marinha Grande 

250,00� 

31 Ana Sofia da Silva Vitorino 220747644 
Praceta da Liberdade Bloco 2, 

3ºEsqº - Casal do Malta 
2430-069 Marinha Grande 

350,00� 

32 
Nélia Alexandra Dias 

Salvador 
204889286 

Rua das Campaínhas nº 5, R/C 

Esqº - Embra 
2430-118 Marinha Grande 

250,00� 

33 
Sofia Catarina de Carvalho 

Sanches Lopes 
219712409 

Rua Cidade do Fundão Lote 50, 2º 

Drt - Embra 
2430-525 Marinha Grande 

350,00� 

34 Elsa Sofia Martinho Ruivo 214184242 
Rua Cidade do Fundão nº 359, 1º 

Drt, Urb.Vergieiras - Embra 
2430-525 Marinha Grande 

250,00� 

35 
Filipe Emanuel Correia 

Cambiais Valente  
242446582 

Rua Doutor Pedro Viana n.º 9, 1º 

Drt 
2430-253 Marinha Grande 

250,00� 

36 
Rute Alexandra dos Santos 

Soares Ferreira 
215571177 Quinta das Nespereiras n.º 15, 2ºB 2430-290 Marinha Grande 

250,00� 

37 
Joana Rita Ferreira de 

Oliveira Gomes 
205902090 Rua Luciano Migueis n.º 29 2430-284 Marinha Grande 

250,00� 

38 
Ana Marta Guerra Mendes 

Fernandes Duarte 
230794718 

Rua das Andorinhas nº 7 - Lameira 

da Embra 
2430-320 Marinha Grande 

250,00� 

APÓS A ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO 

39 
Pedro Alexandre Mendes 

Morais 
169385922 

Rua Manuel Francisco nº 17, 2º Drt - 

Boavista 
2430-059 Marinha Grande 

500,00� 

40 
Liliana Cristina Coutinho Matias 

Carlos 
215976827 Rua dos Agriões nº 53 - Pilado 2430-322 Marinha Grande 

125,00� 

41 Melanie Eheleben 231423896 Sítio Brejo das Trutas nº 19 - Trutas 2430-520 Marinha Grande 
500,00� 
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TOTAL GERAL 
11.125,00� 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.� 

Alguns deputados pediram que a Câmara Municipal analisasse da possibilidade de omitir os 

nomes nas candidaturas referentes ao incentivo à natalidade, caso a Lei assim o permitisse. 

Respondeu o Presidente da Câmara que iria analisar a questão, e caso fosse possível passariam 

os serviços a proceder de tal forma.  _____________________________________________ 

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

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS- CANDIDATURAS 

APRESENTADAS NO 1º TRIMESTRE DO ANO 2012, - INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À 

FAMÍLIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo 

por unanimidade. ____________________________________________________________ 

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

PLURIANUAIS- CANDIDATURAS APRESENTADAS NO 2º TRIMESTRE DO ANO 2012, - INCENTIVO À 

NATALIDADE E APOIO À FAMÍLIA NO CONCELHO 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 29 de novembro de 2012, com o seguinte teor: 

�Presente informação n.º 1320, datada de 26/11/2012 da Divisão de Educação, Desporto e Intervenção Social, dando 

conta da apreciação das candidaturas relativas ao 1.º trimestre do ano de 2012 do Incentivo à Natalidade e Apoio à 

Família no concelho da Marinha Grande, conforme estabelece o regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio à 

Família, aprovado na reunião de câmara de 16 de junho de 2010, retificado/clarificado na reunião realizada em 24 de 

junho de 2010, e aprovado na segunda reunião da sessão da Assembleia Municipal do dia 25 de junho de 2010, 

realizada no dia 13 de julho do mesmo ano, com as alterações introduzidas e aprovadas em Assembleia Municipal de 

24 de fevereiro de 2012. 

Considerando que durante o segundo trimestre de 2012 foram apresentadas 31 (trinta e uma) candidaturas a este 

incentivo; 

Considerando que as condições de atribuição do incentivo estão consagradas no artigo 3.º do regulamento; 

Considerando que o valor do incentivo é definido pela aplicação dos critérios constantes no artigo 4.º do 

regulamento; 

Considerando que a candidatura, contendo todos os documentos obrigatórios, deverá ser entregue até 3 (três) meses 

após o nascimento da criança, conforme disposto no n.º1 do artigo 6.º do regulamento. 

Considerando que a análise das candidaturas deve obedecer ao disposto no n.º1 do artigo 9.º do referido 

regulamento: �as candidaturas serão apreciadas no final de cada trimestre e deverão ser alvo de deliberação da 

autarquia no mês seguinte (�)�. 

Considerando que por efeito da entrada em vigor da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova as regras 

aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, foram introduzidas 
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alterações muito significativas em matéria de realização de despesas públicas, condicionando desta forma a 

apreciação e deliberação das candidaturas em reunião de câmara, tal como previsto no artigo 9.º. 

Considerando que a alteração ao regulamento, aprovada em Assembleia Municipal de 24 de fevereiro de 2012, entrou 

em vigor a 10 de março de 2012. 

Considerando que os anexos constantes na informação condensam os processos originais que se encontram 

arquivados na Divisão de Educação, Desporto e Intervenção Social. 

Considerando que existe dotação disponível na ação 2010/A/46 do Plano de Atividades Municipal. 

A Câmara Municipal analisou a presente informação e delibera ao abrigo da alínea c), do nº 4, do artigo 64.º da Lei 

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

disposto no artigo 9.º do regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio à Família no concelho da Marinha Grande, 

deferir 30 (trinta) candidaturas, constantes no anexo 1, bem como deliberar proceder ao pagamento relativo à 1.ª 

tranche do incentivo aos requerentes constantes no quadro infra definindo como data limite para a entrega dos 

documentos comprovativos de despesa relativos o dia 14 de dezembro de 2012. 

Nº Nome do Requerente NIF Morada Cod. Postal 

Estimativa 

Pagamento 

2012 

1 

Virgínia Alexandra dos 

Santos Almeida Vilas Boas  
228129800 

Rua do Lamarão n.º 30-D - 

Camarnal 

2430-060 Marinha 

Grande 
125,00� 

2 

David João Marques dos 

Santos Soares 
208217266 

Travessa Manuel Laranjeira 

Guerra n.º 46 - Lameira de 

Picassinos 

2430-048 Marinha 

Grande 
125,00� 

3 Liliana Marisa Gomes Ribeiro 211079960 
Rua Casal da Formiga Lote 3, 

1º E 

2430-068 Marinha 

Grande 
125,00� 

4* 
Sebastian Marcelino 

Gonçalves 
220477558 Rua dos Agriões, n.º 1 - Pilado 

2430-322 Marinha 

Grande 
250,00�* 

5 Daniel Francisco Lourenço 209039213 
Rua Principal n.º 12, R/C Dto, 

Rapadoiro - Garcia 

2430-138 Marinha 

Grande 
125,00� 

6 Mara Andrea Bordalo Barata 217693547 
Rua Rui Couceiro Neto da Silva 

n.º 3, 1º Drt 

2430-207 Marinha 

Grande 
125,00� 

7 Ricardo Augusto Morais Galo 166360546 
Rua Aquilino Ribeiro n.º 38 - 

Guarda Nova 

2430-472 Marinha 

Grande 500,00� 

8 
Vânia Patrícia Simão 

Ferreira Santos 
227117441 

Rua do Outeiro n.º 34 - 

Amieira 

2430-012 Marinha 

Grande 
125,00� 

9 
Sandra Cristina Silvestre 

Alves  
214339696 

Rua da Panificadora n.º 5 - 

Embra 

2430-097 Marinha 

Grande 
125,00� 

10 
José Miguel Gonçalves 

Afonso 
228544173 

Rua Salvaterra de Magos n.º 

40, 1º Esqº - Embra 

2430-526 Marinha 

Grande 
125,00� 

11 
Valéria Batista Gonçalves 

Leal 
202968782 Travessa 1º de Maio n.º 13 

2430-225 Marinha 

Grande 
125,00� 
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12 
Fátima Alexandra Pereira 

Pinto 
261201930 

Rua da Fé n.º 15 - Pedra de 

Cima 

2430-400 Marinha 

Grande 500,00� 

13 Júlio Miguel Simões Ribeiro 199274886 
Rua das Rosas da Pedra de 

Cima n.º 16 

2430-153 Marinha 

Grande 
125,00� 

14 Nuno Miguel Lopes Machado 205231705 

Rua dos Pintores de Vidro n.º 

95, R/C, TZ, Fração B, Lte 3 - 

Lameiro 

2430-102 Marinha 

Grande 
125,00� 

15 Jasvir Singh 232632375 
Rua do Tecelão n.º 7 - 

Amieirinha 

2430-030 Marinha 

Grande 500,00� 

16 
Pedro Miguel Mendes Guerra 

Marques Cortez 
207816433 

Rua da Agroeira n.º 136-E - 

Amieira 

2430-012 Marinha 

Grande 
125,00� 

17 
Vânia Alexandra da Silva 

Sousa  
214390497 

Avenida 1º de Maio n.º 189-A 

1º Dto 

2430-210 Marinha 

Grande 
125,00� 

18 
João António de Paiva 

Mascarenhas 
229278728 

Avenida Vitor Gallo n.º 66, 1º 

Dto 

2430-174 Marinha 

Grande 
125,00� 

19 Alexandru Pricop 232930961 
Rua Professor Virgilio Morais 

n.º 4, 2º Esqº 

2430-238 Marinha 

Grande 500,00� 

20 
Sandra Cristina Gomes 

Carqueijeiro  
204602351 

Rua do Covão n.º 4-A - Vieira 

de Leiria 

2430-816 Vieira de 

Leiria 
125,00� 

21 Paulo José Guerra Duarte 205005454 
Rua Cravos de Abril n.º 23, 

R/C Esqº - Casal Galego 

2430-085 Marinha 

Grande 
125,00� 

22 Elsa Sónia da Rocha Tarelho 206193521 Beco das Chedas n.º 4-A - Boco 
2430-615 Vieira de 

Leiria 
125,00� 

23 Dora Isabel Assunção Ribeiro 219983828 
Rua António Matos Bonita n.º 

8, 1.º Esqº - H - Ordem 

2430-377 Marinha 

Grande 
125,00� 

24 António Leonel Filipe 182593355 
Rua da Azambuza n.º 24, 1º 

Dto 

2430-228 Marinha 

Grande 500,00� 

25 
Vânia Cristina da Silva Matos 253453569 Rua do Pontel n.º 12 - Amieira 

2430-012 Marinha 

Grande 
125,00� 

26 
Dália Maria Pedrosa Duarte 186904975 Lugar da Galiota n.º 11 

2430-631 Vieira de 

Leiria 500,00� 

27 
António Jorge Mendes 

Comenda 
221500570 Rua das Figueiras n.º 73 

2430-631 Vieira de 

Leiria 
125,00� 

28 
Sérgio Martinho Coelho 

Marques 
153884428 

Rua Soldado Adriano 

Alexandre n.º 3-A - Moita 

2445-613 Moita 

MGR 
125,00� 

29 Rui Pedro de Sousa Rocha 200433180 

Rua Professor Doutor José 

Custódio de Morais n.º 531 - 

Gaeiras 

2430-012 Marinha 

Grande 
125,00� 

30 
Sónia Maria de Amorim 

Pereira 
210771518 

Rua dos Rolhistas n.º 18 - 

Embra 

2430-101 Marinha 

Grande 
125,00� 
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TOTAL GERAL 
6,125,00� 

* 
Candidatura de gémeos 

 

 Delibera ainda que, a não apresentação dos referidos documentos dentro do prazo estabelecido, determina a 

caducidade automática da presente deliberação na componente dos pagamentos a efetuar em 2012. 

Por último e considerando que: 

- nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º 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; 

- a alínea c) do n.º 1 do artigo 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 das candidaturas, delibera ainda, nos termos do disposto na alínea 

a) do n.º 6 do artigo 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 Incentivo à Natalidade e Apoio à Família no concelho 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, aos seguintes requerentes: 

Nº Nome do Requerente NIF Morada Cod. Postal 

Estimativa 

Pagamento 

2013 

1 

Virgínia Alexandra dos Santos 

Almeida Vilas Boas  
228129800 

Rua do Lamarão n.º 30-D - 

Camarnal 

2430-060 Marinha 

Grande 
125,00� 

2 

David João Marques dos 

Santos Soares 
208217266 

Travessa Manuel Laranjeira 

Guerra n.º 46 - Lameira de 

Picassinos 

2430-048 Marinha 

Grande 
125,00� 

3 Liliana Marisa Gomes Ribeiro 211079960 
Rua Casal da Formiga Lote 3, 

1º E 

2430-068 Marinha 

Grande 
125,00� 

4* 
Sebastian Marcelino 

Gonçalves 
220477558 Rua dos Agriões, n.º 1 - Pilado 

2430-322 Marinha 

Grande 
250,00�* 

5 Daniel Francisco Lourenço 209039213 
Rua Principal n.º 12, R/C Dto, 

Rapadoiro - Garcia 

2430-138 Marinha 

Grande 
125,00� 

6 Mara Andrea Bordalo Barata 217693547 
Rua Rui Couceiro Neto da Silva 

n.º 3, 1º Drt 

2430-207 Marinha 

Grande 
125,00� 

7 Ricardo Augusto Morais Galo 166360546 
Rua Aquilino Ribeiro n.º 38 - 

Guarda Nova 

2430-472 Marinha 

Grande 500,00� 
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8 
Vânia Patrícia Simão Ferreira 

Santos 
227117441 Rua do Outeiro n.º 34 - Amieira 

2430-012 Marinha 

Grande 
125,00� 

9 
Sandra Cristina Silvestre 

Alves  
214339696 

Rua da Panificadora n.º 5 - 

Embra 

2430-097 Marinha 

Grande 
125,00� 

10 José Miguel Gonçalves Afonso 228544173 
Rua Salvaterra de Magos n.º 

40, 1º Esqº - Embra 

2430-526 Marinha 

Grande 
125,00� 

11 
Valéria Batista Gonçalves 

Leal 
202968782 Travessa 1º de Maio n.º 13 

2430-225 Marinha 

Grande 
125,00� 

12 
Fátima Alexandra Pereira 

Pinto 
261201930 

Rua da Fé n.º 15 - Pedra de 

Cima 

2430-400 Marinha 

Grande 500,00� 

13 Júlio Miguel Simões Ribeiro 199274886 
Rua das Rosas da Pedra de 

Cima n.º 16 

2430-153 Marinha 

Grande 
125,00� 

14 Nuno Miguel Lopes Machado 205231705 

Rua dos Pintores de Vidro n.º 

95, R/C, TZ, Fração B, Lte 3 - 

Lameiro 

2430-102 Marinha 

Grande 
125,00� 

15 Jasvir Singh 232632375 
Rua do Tecelão n.º 7 - 

Amieirinha 

2430-030 Marinha 

Grande 500,00� 

16 
Pedro Miguel Mendes Guerra 

Marques Cortez 
207816433 

Rua da Agroeira n.º 136-E - 

Amieira 

2430-012 Marinha 

Grande 
125,00� 

17 
Vânia Alexandra da Silva 

Sousa  
214390497 

Avenida 1º de Maio n.º 189-A 1º 

Dto 

2430-210 Marinha 

Grande 
125,00� 

18 
João António de Paiva 

Mascarenhas 
229278728 

Avenida Vitor Gallo n.º 66, 1º 

Dto 

2430-174 Marinha 

Grande 
125,00� 

19 Alexandru Pricop 232930961 
Rua Professor Virgilio Morais 

n.º 4, 2º Esqº 

2430-238 Marinha 

Grande 500,00� 

20 
Sandra Cristina Gomes 

Carqueijeiro  
204602351 

Rua do Covão n.º 4-A - Vieira 

de Leiria 

2430-816 Vieira de 

Leiria 
125,00� 

21 Paulo José Guerra Duarte 205005454 
Rua Cravos de Abril n.º 23, R/C 

Esqº - Casal Galego 

2430-085 Marinha 

Grande 
125,00� 

22 Elsa Sónia da Rocha Tarelho 206193521 Beco das Chedas n.º 4-A - Boco 
2430-615 Vieira de 

Leiria 
125,00� 

23 Dora Isabel Assunção Ribeiro 219983828 
Rua António Matos Bonita n.º 

8, 1.º Esqº - H - Ordem 

2430-377 Marinha 

Grande 
125,00� 

24 António Leonel Filipe 182593355 
Rua da Azambuza n.º 24, 1º 

Dto 

2430-228 Marinha 

Grande 500,00� 

25 
Vânia Cristina da Silva Matos 253453569 Rua do Pontel n.º 12 - Amieira 

2430-012 Marinha 

Grande 
125,00� 

26 
Dália Maria Pedrosa Duarte 186904975 Lugar da Galiota n.º 11 

2430-631 Vieira de 

Leiria 500,00� 

27 
António Jorge Mendes 

Comenda 
221500570 Rua das Figueiras n.º 73 

2430-631 Vieira de 

Leiria 
125,00� 
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28 
Sérgio Martinho Coelho 

Marques 
153884428 

Rua Soldado Adriano Alexandre 

n.º 3-A - Moita 

2445-613 Moita 

MGR 
125,00� 

29 Rui Pedro de Sousa Rocha 200433180 

Rua Professor Doutor José 

Custódio de Morais n.º 531 - 

Gaeiras 

2430-012 Marinha 

Grande 
125,00� 

30 
Sónia Maria de Amorim 

Pereira 
210771518 

Rua dos Rolhistas n.º 18 - 

Embra 

2430-101 Marinha 

Grande 
125,00� 

TOTAL GERAL 
6,125,00� 

* 
Candidatura de gémeos 

 
Delibera também propor o indeferimento de 01 (uma) candidatura, constante no anexo 2, pelos motivos aí referidos, 

concedendo ao requerente o prazo de 10 (dez) dias úteis para se pronunciar sobre o mesmo, nos termos do artigo 

100.º do Código do Procedimento Administrativo. 

 

Nome do Requerente NIF Motivo de Indeferimento 

Oleksandr Korniychuk 237631512 Não estar recenseado no concelho há pelo menos 6 meses, antes da 

data da candidatura. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.� 

Não havendo intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto sete, PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS- CANDIDATURAS 

APRESENTADAS NO 2º TRIMESTRE DO ANO 2012, - INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À 

FAMÍLIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo 

por unanimidade. ____________________________________________________________ 

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

PLURIANUAIS- CANDIDATURAS APRESENTADAS NO 3º TRIMESTRE DO ANO 2012, - INCENTIVO À 

NATALIDADE E APOIO À FAMÍLIA NO CONCELHO 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 29 de novembro de 2012, com o seguinte teor: 

�Presente informação n.º 1320, datada de 26/11/2012 da Divisão de Educação, Desporto e Intervenção Social, dando 

conta da apreciação das candidaturas relativas ao 1.º trimestre do ano de 2012 do Incentivo à Natalidade e Apoio à 

Família no concelho da Marinha Grande, conforme estabelece o regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio à 

Família, aprovado na reunião de câmara de 16 de junho de 2010, retificado/clarificado na reunião realizada em 24 de 

junho de 2010, e aprovado na segunda reunião da sessão da Assembleia Municipal do dia 25 de junho de 2010, 

realizada no dia 13 de julho do mesmo ano, com as alterações introduzidas e aprovadas em Assembleia Municipal de 

24 de fevereiro de 2012. 

Considerando que durante o terceiro trimestre de 2012 foram apresentadas 50 (cinquenta) candidaturas a este 

incentivo; 
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Considerando que as condições de atribuição do incentivo estão consagradas no artigo 3.º do regulamento; 

Considerando que o valor do incentivo é definido pela aplicação dos critérios constantes no artigo 4.º do 

regulamento; 

Considerando que a candidatura, contendo todos os documentos obrigatórios, deverá ser entregue até 3 (três) meses 

após o nascimento da criança, conforme disposto no n.º1 do artigo 6.º do regulamento. 

Considerando que a análise das candidaturas deve obedecer ao disposto no n.º1 do artigo 9.º do referido 

regulamento: �as candidaturas serão apreciadas no final de cada trimestre e deverão ser alvo de deliberação da 

autarquia no mês seguinte (�)�. 

Considerando que por efeito da entrada em vigor da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova as regras 

aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, foram introduzidas 

alterações muito significativas em matéria de realização de despesas públicas, condicionando desta forma a 

apreciação e deliberação das candidaturas em reunião de câmara, tal como previsto no artigo 9.º. 

Considerando que a alteração ao regulamento, aprovada em Assembleia Municipal de 24 de fevereiro de 2012, entrou 

em vigor a 10 de março de 2012. 

Considerando que os anexos constantes na informação condensam os processos originais que se encontram 

arquivados na Divisão de Educação, Desporto e Intervenção Social. 

Considerando que existe dotação disponível na ação 2010/A/46 do Plano de Atividades Municipal. 

A Câmara Municipal analisou a presente informação e delibera ao abrigo da alínea d), do nº 7, do artigo 64º da Lei 

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

disposto no artigo 9º do regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio à Família no concelho da Marinha Grande, 

deferir 44 (quarenta e quatro) candidaturas, constantes no anexo 1, bem como deliberar proceder ao pagamento 

relativo à 1.ª tranche do incentivo aos requerentes constantes no quadro infra definindo como data limite para a 

entrega dos documentos comprovativos de despesa relativos o dia 14 de dezembro de 2012. 

Nº Nome do Requerente NIF Morada Cod. Postal 

Estimativa 

Pagamento 

2012 

1 
Paulo César da Silva Serra  195424077 

Rua Central das Figueiras n.º 

150-A 

2430-133 Marinha 

Grande 
     500,00 �  

2 
Tânia Marina Ferreira Guerra 218136013 

Travessa da Rua 1, n.º5, 1.º 

Esqº Frt - Lameira da Embra 

2430-124 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

3 
Rui Acácio Grangeiro da Silva  210517573 

Rua das Samouqueiras n.º 16, 

R/C-A, Casal das Raposas 

2430-735 Vieira de 

Leiria 
     125,00 �  

4 
Tânia Filipa Nunes Faustino 229123287 

Rua Brejo do Olho, Vivenda F - 

Vale de Picassinos 

2430-448 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

5 

Lúcio José Gonçalves de 

Sousa Gomes 
212102702 

Travessa Joaquim Matias n.º 1 - 

2.º Esqº 

2430-140 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

6 

Carla Susana Rodrigues do 

Vale 
218443960 

Rua do Montepio n.º 14, 2.º 

Esqº 

2430-258 Marinha 

Grande 
     125,00 �  
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7 

Marco Aurélio Ramos 

Francisco 
224292242 Rua 43 n.º 11, Lote 8 - Trutas 

2430-520 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

8 

Cristiana Sofia Neto de 

Oliveira 
222156775 Rua Machado Santos n.º 20 

2430-250 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

9 
Marlene da Silva Costa 228457874 

Rua da Juventude n.º 55, Casa 

B - Picassinos 

2430-454 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

10 
Liliana Alexandre de Jesus  222590939 

Rua Vila Real de Sto António 

n.º 45-E - Embra 

2430-115 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

11 
Vânia Vieira de Faria Patrício 204811015 

Rua Manuel Baridó n.º 2, 2º 

andar - Casal Galego 

2430-082 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

12 

Cátia Sofia Ascensão Pereira 

da Silva 
245419063 

Rua da Indústria n.º 35 - Casal 

das Raposas 

2430-172 Marinha 

Grande 
     500,00 �  

13 

Filipe José Rodrigues de 

Barros 
214693341 

Rua de Moçambique n.º 27, 

Bloco C, R/C Drt - Ordem 

2430-379 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

14 
Dulce Leal Roque 212347144 

Rua 1.º Dezembro n.º 71, Bloco 

1, R/C Esqº 

2430-036 Marinha 

Grande 
     500,00 �  

15 

Sónia Paula Marques Teixeira 

Correia Lourenço  
208824502 Rua de Oeiras n.º 165, 1.º Drt 

2430-524 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

16 
Pascoal Carlos Lopes  212609335 

Rua Vila Marinha n.º 46 - 

Picassinos 

2430-418 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

17 
Cláudia Pereira Fonseca 219986762 Rua Fonte Velha n.º 26 - Embra 

2430-128 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

18 

Célia Patrício Valente de 

Oliveira 
211796751 

Rua das Saudades n.º 12, 1.º A 

- S. Pedro de Muel  

2430-492 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

19 

Débora Sofia Gil Ferreira 

Ribeiro 
224013890 

Travessa Vale de Picassinos n.º 

16 - Picassinos 

2430-440 Marinha 

Grande 
     500,00 �  

20 

Paula Cristina Gonçalves 

Lemos 
195142640 

Rua da Vitória n.º 36, Bl.C, 

Fração Q, R/C Esqº - Ordem 

2430-366 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

21 

Célia Cristina Guilherme 

Rodrigues 
205469078 

Rua de Gôa n.º 27, R/C Dto - 

Casal dos Ossos 

2430-221 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

22 

Bruno Miguel dos Santos 

Jordão 
229908861 Travessa da Paz n.º 13 - Garcia 

2430-018 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

23 

Juliana Isabel Ferreira dos 

Santos 
256835772 Avenida Vitor Gallo, 39, 1.º Dto 

2430-171 Marinha 

Grande 
     500,00 �  

24 
Sónia Alexandra Ladeira Belo 221645900 

Avenida dos Pescadores Lote 

11, 3.º A - Praia da Vieira 

2430-672 Vieira de 

Leiria 
     125,00 �  

25 
Anabela Coelho Pereira 210630027 

Rua Brejo do Olho, Fração G - 

Vale de Picassinos 

2430-448 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

26 
Paulo José Antunes Soares 203933303 Rua Circular n.º 67 - Trutas 

2430-520 Marinha 

Grande 
     125,00 �  
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27 

Catarina Alexandra Dias 

Prates 
212762508 

Beco da Agroeira n.º 1 - 

Amieira 

2430-012 Marinha 

Grande 
     500,00 �  

28 
Nuno Filipe Santos Salgueiro 216673305 

Rua da Ponte a Pedreanes n.º 2 

- 1.º Frt - Engenho 

2430-130 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

29 

Susana Cristina Monteiro 

Guerra Pereira 
194348369 

Rua da Lagoa n.º 20 - Praia da 

Vieira 

2430-676 Vieira de 

Leiria 
     500,00 �  

30 
David Nuno Filipe Augusto  236783505 

Rua D. Dinis n.º 38-B - Praia da 

Vieira 

2430-671 Vieira de 

Leiria 
     125,00 �  

31 

Flávia Catarina Amorim da 

Costa 
228978076 

Rua do Clube Recreativo 

Amieirinhense n.º 27 - 

Amieirinha  

2430-038 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

32 
Elsa Marisa Abreu Francisco  219888779 

Rua do Cais n.º 53 - Casal das 

Raposas 

2430-738 Vieira de 

Leiria 
     125,00 �  

33 

Helena Margarida Cotovio 

Fernandes 
227764986 Rua do Carvalho n.º 7 - Moita 

2445-601 Moita 

MGR 
     125,00 �  

34 

António Manuel de Castro 

Araújo 
217788262 

Travessa dos Cedros n.º 12 - 

Forno da Telha 

2430-071 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

35 

Márcio Alexandre Oliveira 

Dias 
219402477 Rua da Embra n.º 135 - Embra 

2430-108 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

36 

Pedro Daniel Paulo Campos 

Claro 
207423202 

Rua da Juventude n.º 57, Casa 

H - Picassinos 

2430-454 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

37 
Tiago Noel Duarte Ventura 217896111 Rua do Olheirão n.º 8 - Moita 

2445-605 Moita 

MGR 
     125,00 �  

38 

Mariana do Carmo Correia 

Marques 
221975292 

Urbanização da Portela, Lote C 

- 2 

2430-472 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

39 

Pedro Alexandre da Silva 

Cordeiro 
222854910 

Rua João Miller n.º 2, Bloco 3, 

R/C Dto - Amieirnha 

2430-043 Marinha 

Grande 
     500,00 �  

40 
Inês Pereira Martins 243073500 

Rua Cidade do Fundão, Lote 

50, 1.º Esqº - Embra 

2430-525 Marinha 

Grande 
     500,00 �  

41 

Filipe Manuel Marques 

Carvalho 
200121251 Rua 46, n.º 24-A - Trutas 

2430-520 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

42 
Lisete Sousa Santos 212012568 

Rua Aquilino Ribeiro n.º 25 - 

Portela 

2430-472 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

43 
Isa Adriana Rocha Paixão 245087010 

Rua da Agroeira n.º 16 - Pero 

Neto 

2430-403 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

44 

Cristiano Rafael da Silva 

Florêncio 
218220570 

Rua da Fonte Velha n.º 32, 1.º 

C - Embra 

2430-128 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

TOTAL GERAL 
8.875,00� 
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 Delibera ainda que, a não apresentação dos referidos documentos dentro do prazo estabelecido, determina a 

caducidade automática da presente deliberação na componente dos pagamentos a efetuar em 2012. 

Por último e considerando que: 

- nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º 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; 

- a alínea c) do n.º 1 do artigo 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 das candidaturas, delibera ainda, nos termos do disposto na alínea 

a) do n.º 6 do artigo 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 Incentivo à Natalidade e Apoio à Família no concelho 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, aos seguintes requerentes: 

Nome do Requerente NIF Morada Cod. Postal 
Estimativa 

Pagamento 2012 

Paulo César da Silva Serra  195424077 
Rua Central das Figueiras n.º 

150-A 

2430-133 Marinha 

Grande 
     500,00 �  

Tânia Marina Ferreira 

Guerra 
218136013 

Travessa da Rua 1, n.º5, 1.º 

Esqº Frt - Lameira da Embra 

2430-124 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

Rui Acácio Grangeiro da 

Silva  
210517573 

Rua das Samouqueiras n.º 16, 

R/C-A, Casal das Raposas 

2430-735 Vieira de 

Leiria 
     125,00 �  

Tânia Filipa Nunes 

Faustino 
229123287 

Rua Brejo do Olho, Vivenda F - 

Vale de Picassinos 

2430-448 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

Lúcio José Gonçalves de 

Sousa Gomes 
212102702 

Travessa Joaquim Matias n.º 1 - 

2.º Esqº 

2430-140 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

Carla Susana Rodrigues do 

Vale 
218443960 

Rua do Montepio n.º 14, 2.º 

Esqº 

2430-258 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

Marco Aurélio Ramos 

Francisco 
224292242 Rua 43 n.º 11, Lote 8 - Trutas 

2430-520 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

Cristiana Sofia Neto de 

Oliveira 
222156775 Rua Machado Santos n.º 20 

2430-250 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

Marlene da Silva Costa 228457874 
Rua da Juventude n.º 55, Casa 

B - Picassinos 

2430-454 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

Liliana Alexandre de Jesus  222590939 
Rua Vila Real de Sto António 

n.º 45-E - Embra 

2430-115 Marinha 

Grande 
     125,00 �  
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Vânia Vieira de Faria 

Patrício 
204811015 

Rua Manuel Baridó n.º 2, 2º 

andar - Casal Galego 

2430-082 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

Cátia Sofia Ascensão 

Pereira da Silva 
245419063 

Rua da Indústria n.º 35 - Casal 

das Raposas 

2430-172 Marinha 

Grande 
     500,00 �  

Filipe José Rodrigues de 

Barros 
214693341 

Rua de Moçambique n.º 27, 

Bloco C, R/C Drt - Ordem 

2430-379 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

Dulce Leal Roque 212347144 
Rua 1.º Dezembro n.º 71, Bloco 

1, R/C Esqº 

2430-036 Marinha 

Grande 
     500,00 �  

Sónia Paula Marques 

Teixeira Correia Lourenço  
208824502 Rua de Oeiras n.º 165, 1.º Drt 

2430-524 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

Pascoal Carlos Lopes  212609335 
Rua Vila Marinha n.º 46 - 

Picassinos 

2430-418 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

Cláudia Pereira Fonseca 219986762 Rua Fonte Velha n.º 26 - Embra 
2430-128 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

Célia Patrício Valente de 

Oliveira 
211796751 

Rua das Saudades n.º 12, 1.º A 

- S. Pedro de Muel  

2430-492 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

Débora Sofia Gil Ferreira 

Ribeiro 
224013890 

Travessa Vale de Picassinos n.º 

16 - Picassinos 

2430-440 Marinha 

Grande 
     500,00 �  

Paula Cristina Gonçalves 

Lemos 
195142640 

Rua da Vitória n.º 36, Bl.C, 

Fração Q, R/C Esqº - Ordem 

2430-366 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

Célia Cristina Guilherme 

Rodrigues 
205469078 

Rua de Gôa n.º 27, R/C Dto - 

Casal dos Ossos 

2430-221 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

Bruno Miguel dos Santos 

Jordão 
229908861 Travessa da Paz n.º 13 - Garcia 

2430-018 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

Juliana Isabel Ferreira dos 

Santos 
256835772 Avenida Vitor Gallo, 39, 1.º Dto 

2430-171 Marinha 

Grande 
     500,00 �  

Sónia Alexandra Ladeira 

Belo 
221645900 

Avenida dos Pescadores Lote 

11, 3.º A - Praia da Vieira 

2430-672 Vieira de 

Leiria 
     125,00 �  

Anabela Coelho Pereira 210630027 
Rua Brejo do Olho, Fração G - 

Vale de Picassinos 

2430-448 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

Paulo José Antunes Soares 203933303 Rua Circular n.º 67 - Trutas 
2430-520 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

Catarina Alexandra Dias 

Prates 
212762508 

Beco da Agroeira n.º 1 - 

Amieira 

2430-012 Marinha 

Grande 
     500,00 �  

Nuno Filipe Santos 

Salgueiro 
216673305 

Rua da Ponte a Pedreanes n.º 2 

- 1.º Frt - Engenho 

2430-130 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

Susana Cristina Monteiro 

Guerra Pereira 
194348369 

Rua da Lagoa n.º 20 - Praia da 

Vieira 

2430-676 Vieira de 

Leiria 
     500,00 �  

David Nuno Filipe Augusto  236783505 
Rua D. Dinis n.º 38-B - Praia da 

Vieira 

2430-671 Vieira de 

Leiria 
     125,00 �  
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Flávia Catarina Amorim da 

Costa 
228978076 

Rua do Clube Recreativo 

Amieirinhense n.º 27 - 

Amieirinha  

2430-038 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

Elsa Marisa Abreu 

Francisco  
219888779 

Rua do Cais n.º 53 - Casal das 

Raposas 

2430-738 Vieira de 

Leiria 
     125,00 �  

Helena Margarida Cotovio 

Fernandes 
227764986 Rua do Carvalho n.º 7 - Moita 

2445-601 Moita 

MGR 
     125,00 �  

António Manuel de Castro 

Araújo 
217788262 

Travessa dos Cedros n.º 12 - 

Forno da Telha 

2430-071 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

Márcio Alexandre Oliveira 

Dias 
219402477 Rua da Embra n.º 135 - Embra 

2430-108 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

Pedro Daniel Paulo 

Campos Claro 
207423202 

Rua da Juventude n.º 57, Casa 

H - Picassinos 

2430-454 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

Tiago Noel Duarte Ventura 217896111 Rua do Olheirão n.º 8 - Moita 
2445-605 Moita 

MGR 
     125,00 �  

Mariana do Carmo Correia 

Marques 
221975292 

Urbanização da Portela, Lote C 

- 2 

2430-472 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

Pedro Alexandre da Silva 

Cordeiro 
222854910 

Rua João Miller n.º 2, Bloco 3, 

R/C Dto - Amieirnha 

2430-043 Marinha 

Grande 
     500,00 �  

Inês Pereira Martins 243073500 
Rua Cidade do Fundão, Lote 

50, 1.º Esqº - Embra 

2430-525 Marinha 

Grande 
     500,00 �  

Filipe Manuel Marques 

Carvalho 
200121251 Rua 46, n.º 24-A - Trutas 

2430-520 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

Lisete Sousa Santos 212012568 
Rua Aquilino Ribeiro n.º 25 - 

Portela 

2430-472 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

Isa Adriana Rocha Paixão 245087010 
Rua da Agroeira n.º 16 - Pero 

Neto 

2430-403 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

Cristiano Rafael da Silva 

Florêncio 
218220570 

Rua da Fonte Velha n.º 32, 1.º 

C - Embra 

2430-128 Marinha 

Grande 
     125,00 �  

TOTAL GERAL 
8.875,00� 

 
Delibera também propor o indeferimento de 06 (seis) candidatura, constante no anexo 2, pelos motivos aí referidos, 

concedendo ao requerente o prazo de 10 (dez) dias úteis para se pronunciar sobre o mesmo, nos termos do artigo 

100.º do Código do Procedimento Administrativo. 

 

Nome do 

Requerente 
NIF Motivo de Indeferimento 

Stepan Tomashchuk 239031610 
O requerente não estar recenseado no concelho, nos 6 meses anteriores à data 

da candidatura. 

Fernanda João Vale 

da Silva 
202437566 Candidatura entregue fora de prazo. 

Ana Margarida 

Rodrigues Morgado 

Jesus 

237639084 Candidatura entregue fora de prazo. 
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Sónia Patrícia Santos 

Pereira 
242941451 Existência de dívidas para com o Município 

Margarida Alexandra 

Pereira Silva 
216119049 Existência de dívidas para com o Município 

Liliana Sofia Romão 

dos Santos 
226677168 Existência de dívidas para com o Município 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.� 

Não havendo intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto oito, PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS- CANDIDATURAS 

APRESENTADAS NO 3º TRIMESTRE DO ANO 2012, - INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À 

FAMÍLIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo 

por unanimidade. ____________________________________________________________ 

PONTO 9 � APROVAÇÃO DA PROPOSTA PARA DESIGNAÇÃO DE FISCAL ÚNICO. TUMG � 

TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, EM., nos termos do disposto na alínea l) do nº 

2 do artigo 53.º, da Lei nº 169/99 de 18 de setembro na redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

janeiro.  

 

Presente deliberação camarária de 13 de dezembro de 2012 com o seguinte teor: 

�Considerando que, por efeito da adequação dos estatutos da empresa municipal Transportes Urbanos da Marinha 

Grande, o mandato dos atuais titulares dos órgãos sociais cessa a 31 de dezembro de 2012. 

Considerando que o mandato dos órgãos sociais deve coincidir com o mandato autárquico. 

Considerando que compete à Assembleia Municipal, por proposta desta Câmara Municipal, designar o fiscal único da 

TUMG, de acordo com o artigo 26.º, n.º 3, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto. 

Considerando que deve, de igual modo, ser designado o suplente do fiscal único, nos termos do Código das 

Sociedades Comerciais. 

Considerando que o fiscal único deve ser obrigatoriamente um revisor oficial de contas ou uma sociedade de 

revisores oficiais de contas, de acordo com o artigo 25.º, n.º 5, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto. 

Considerando que é aconselhável manter a estabilidade no exercício do mandato do fiscal único da empresa 

municipal, pelo que se revela ajustado designar para completar o mandato o atual fiscal único. 

Considerando que compete à Assembleia Municipal fixar a remuneração dos membros dos corpos sociais das 

empresas municipais, de acordo com o artigo 53.º, n.º 2, alínea l), da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação 

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

Considerando que se deve manter a remuneração anual praticada nos anos anteriores, que ascende a 6.000,00 euros, 

a que acresce IVA à taxa legal. 

Considerando que a sociedade João Cruz, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Unipessoal Lda., se encontra 

registada sob o n.º 231, na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, e que o Dr.º João Carlos Cunha da Cruz e o 

Dr.º Fernando de Jesus Amado dos Santos são revisores oficiais de contas. 

Assim, a Câmara Municipal delibera, nos termos do artigo 26.º, n.º 3, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto e 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, propor à Assembleia Municipal: 
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A designação como fiscal único efetivo da TUMG � Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM a sociedade João 

Cruz, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Unipessoal, Lda. (n.º de registo 231), representada pelo Dr. João 

Carlos Cunha da Cruz (revisor oficial de contas n.º 1228) e, como suplente, o Dr.º Fernando de Jesus Amado dos 

Santos (revisor oficial de contas n.º 853). 

A fixação da remuneração anual, do fiscal único efetivo, em 6.000,00 euros (seis mil euros), a que acresce IVA à taxa 

legal. 

Que a designação produza efeitos reportados a 1 de janeiro de 2013 e cesse nos termos previstos no artigo 8.º, dos 

estatutos da empresa. 

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, pelas 23.33h, que foi colocado à discussão e deu a 

palavra ao Presidente da Câmara para prestar esclarecimentos. _________________________ 

Tomou a palavra o Presidente da Câmara que referiu que os estatutos da TUMG foram 

recentemente alterados e que se trata de uma proposta para manter o mesmo fiscal único até ao 

final do mandato. ____________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado João Pereira (PSD) que questionou se o técnico em causa tinha 

alguma ligação à Câmara. Respondeu o Presidente da Câmara que não. ___________________ 

Usou da palavra o deputado Luis Marques (CDU) que disse ser natural que se mantenha o 

mesmo fiscal, veria inconveniente é se alterassem o técnico nesta altura. __________________ 

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

APROVAÇÃO DA PROPOSTA PARA DESIGNAÇÃO DE FISCAL ÚNICO. TUMG � TRANSPORTES 

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

unanimidade. _______________________________________________________________ 

PONTO 10 � APROVAÇÃO DO PROJETO DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DO 

LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DIVERSAS, nos termos do disposto na alínea a) do nº 2 do 

artigo 53.º, da Lei nº 169/99 de 18 de setembro na redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. 

 

Presente deliberação camarária de 13 de dezembro de 2012 com o seguinte teor: 

�Presente projeto de alteração do �Regulamento sobre o Licenciamento de Acesso a Atividades Diversas previstas no 

Decreto-Lei nº 264/2002, de 25 de novembro, e no Decreto-Lei nº 310/2002, de 18 de dezembro - Transferência para 

as câmaras municipais de competências dos governos civis�. 

- Considerando que o Regulamento sobre o Licenciamento de Acesso a Atividades Diversas previstas no Decreto-Lei 

nº 264/2002, de 25 de novembro, e no Decreto-Lei nº 310/2002, de 18 de dezembro - Transferência para as câmaras 

municipais de competências dos governos civis�, publicado em 15 de Julho de 2003, na II série do Diário da 

República, adaptou à realidade local o Decreto-Lei nº 310/2002, de 18 de dezembro, que regula o regime jurídico de 

acesso, exercício e fiscalização de diversas atividades; 

- Considerando que este diploma sofreu diversas alterações, operadas pelos Decretos-Leis nº 114/2008, de 1 de julho, 

48/2011, de 1 de Abril e 204/2012, de 29 de agosto. 
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- Considerando que as mencionadas alterações se repercutem substancialmente em alguns procedimentos, não tendo, 

ainda, sido contempladas no referido Regulamento; 

- Considerando que o exercício da atividade das agências de venda de bilhetes para espetáculos públicos e o 

licenciamento da atividade de realização de leilões deixou de estar sujeito a licenciamento municipal; 

- Considerando que se agilizou o exercício da atividade de exploração de máquinas de diversão, bastando que o 

proprietário da máquina proceda ao seu registo no balcão único eletrónico; 

- Considerando que se eliminou o licenciamento municipal da exploração de máquinas de diversão eletrónicas, 

mantendo-se a obrigatoriedade do seu registo e da classificação de temas de jogo; 

A Câmara Municipal no uso da competência conferida pela alínea a) do nº 6 do artigo 64º, para efeitos da alínea da 

alínea a) do nº 2 do artigo 53º, ambos da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 

janeiro que a republicou, delibera apresentar à Assembleia Municipal o projeto de alteração ao �Regulamento sobre o 

Licenciamento de Acesso a Atividades Diversas previstas no Decreto-Lei nº 264/2002, de 25 de novembro, e no 

Decreto-Lei nº 310/2002, de 18 de dezembro - Transferência para as câmaras municipais de competências dos 

governos civis� (Anexo 2). 

Mais delibera, com os mesmos fundamentos legais, propor à aprovação da Assembleia Municipal a seguinte proposta 

de retificação ao referido Regulamento: 

- Na alínea d) do nº 2 do artigo 7º, onde se lê �afixados�, deve ler-se �afixadas�. 

- Na alínea b) do nº 1 do artigo 8.º, onde se lê �artigo 8º�, deve ler-se �artigo 9º�. 

- No artigo 13.º onde se lê �município� deve ler-se �Município�. 

- No capítulo referente ao �Regime de exercício da atividade de exploração de máquinas de diversão� onde se lê � 

IV� deve ler-se �VI�. 

- No número 2 do artigo 41.º onde se lê �Portaria nº 144/2003, de 14 de fevereiro� deve ler-se �Portaria nº 144/2003, 

de 10 de fevereiro �. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.� 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 10, pelas 23.35h, que foi colocado à discussão e deu a 

palavra ao Presidente da Câmara para prestar esclarecimentos. _________________________ 

Tomou a palavra o Presidente da Câmara que referiu tratar-se da adequação ao nosso 

regulamento de todas as atribuições que eram dos governos civis e passaram agora para as 

Câmaras Municipais. _________________________________________________________ 

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

dez, APROVAÇÃO DO PROJETO DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DO 

LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DIVERSAS, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo 

por unanimidade. ____________________________________________________________ 

PONTO 11 � AUTORIZAÇÃO PARA A ADESÃO FORMAL À REDE DE COOPERAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO E APROVAÇÃO DE ESTATUTOS � nos termos do disposto na alínea m) do 

nº 2 do artigo 53.º, da Lei nº 169/99 de 18 de setembro na redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

janeiro. 

 

Presente deliberação camarária de 13 de dezembro de 2012 com o seguinte teor: 
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� Presente o projeto de estatutos da futura �Associação Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento�, que 

esclarece e determina os fins últimos desta associação, os direitos e deveres dos associados, os seus órgãos de 

gestão e as competências que lhes serão atribuídas, na sequência de deliberação de Câmara, datada de 26 de Março 

de 2009, que decidiu a participação da autarquia no projeto �Rede de Cooperação para o Desenvolvimento�, 

financiado pela Comissão Europeia, em parceria com o Município de Loures e com o Instituto Marquês de Valle Flor. 

Presente informação da DCCM � Divisão de Cooperação, Comunicação e Modernização, Área de Relações 

Institucionais e de Cooperação, contextualizando e descrevendo a evolução deste projeto, propondo a aprovação 

destes estatutos e a adesão formal à Rede de Cooperação para o Desenvolvimento -�Associação Intermunicipal de 

Cooperação para o Desenvolvimento�, cuja instalação deverá ocorrer em data a determinar, logo que se mostrem 

cumpridos todos os procedimentos legais e materiais aplicáveis. 

Propõe-se, ainda, que esta deliberação seja submetida a autorização da Assembleia Municipal. 

A Câmara Municipal, apreciou a informação supra citada, da Divisão de Cooperação, Comunicação e Modernização e 

revendo-se no projeto de estatutos da futura �Associação Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento�, 

cujos objetivos coincidem com o desejo da Câmara Municipal de participar �numa estratégia eficaz de luta contra a 

pobreza�, de uma forma global, em particular, nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, adotada em 

Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2000, a que se atribuiu a designação de ODM � Objetivos de 

Desenvolvimento do Milénio, delibera, ao abrigo da competência conferida pelo art.º 64.º n.º 4 alínea f) da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, aprovar o projeto de 

estatutos (Anexo 3) e a adesão formal a esta associação, logo que se mostrem cumpridos todos os procedimentos 

legais e materiais necessários à sua instalação. 

Mais deliberou solicitar a devida autorização da Assembleia Municipal, nos termos do previsto no art.º 53.º, n.º 2, 

alínea m), do mesmo diploma citado. 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade.� 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 11, pelas 23.38h, que foi colocado à discussão e deu a 

palavra ao Presidente da Câmara para prestar esclarecimentos. _________________________ 

Tomou a palavra o Presidente da Câmara que explicou que se trata de uma rede de cooperação 

com vários municípios com o Instituto Marquês de Valle Flor, já tem garantido financiamentos e 

pretende desenvolver relações institucionais essencialmente com os Países Africanos de Língua 

Oficial Portuguesa. É um projeto importante de solidariedade com os outros. _______________ 

Usou da palavra o deputado João Pereira (PSD) que questionou se a adesão tem custos para o 

Município e se vamos integrar os órgãos de Direção do projeto. _________________________ 

Usou da palavra o deputado Luis Marques (CDU) que questionou se já existem projetos em curso 

e se o Tarrafal também está nessa rede. __________________________________________ 

Tomou a palavra o Presidente da Câmara que explicou que não há custos na adesão à rede e que 

em relação à Direção, é uma possibilidade em cima da mesa uma vez que somos um dos mais 

dinâmicos no projeto. O grande impulsionador do projeto é o Instituto, os Municípios vieram 

depois, Loures, Moita, num total de 15. Com o Tarrafal, temos projetos no âmbito da geminação, 

embora esta rede também venha a ser útil para o município cabo-verdiano. ________________ 

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

AUTORIZAÇÃO PARA A ADESÃO FORMAL À REDE DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
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E APROVAÇÃO DE ESTATUTOS, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por 

unanimidade. _______________________________________________________________ 

PONTO 12 - APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA, nos termos do 

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

atual. _________________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 12, APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E 

SITUAÇÃO FINANCEIRA, pelas 23.42h, que foi colocado à discussão e deu a palavra ao Presidente 

da Câmara para prestar esclarecimentos. __________________________________________ 

Tomou a palavra o Presidente da Câmara que disse estar orgulhoso do trabalho de todos, por ter 

conseguido mais de 80% de execução no orçamento para este ano. ______________________ 

Tomou a palavra o deputado João Pereira (PSD) que questionou sobre a utilização que a Câmara 

vai dar ao Atrium e se pretende fazer algumas obras no reservatório do Alto dos Picotes. 

Tomou a palavra o deputado Luis Marques (CDU) que disse para a Câmara se queixa que não 

tem dinheiro para nada, mas afinal tem cerca de 3.5 milhões em caixa. Registou que os impostos 

diretos estão a decrescer, houve também um acréscimo nas transferências de capital e uma baixa 

nas despesas com pessoal, devido aos cortes impostos aos trabalhadores pelo governo. Ficou 

agradado que a boa prática da CDU, no respeitante ao pagamento a fornecedores a tempo e 

horas, venha sendo seguida pelo PS. Chamou a atenção que é preciso a Proteção Civil intervir 

nos muros degradados da Angolana e da Manuel Pereira Roldão. Solicitou que se procedesse à 

limpeza dos vidros no espaço do mercado no Atrium. ________________________________ 

Tomou a palavra, o deputado Fernando Alves (CDU) que apresentou, na qualidade de 

representante da Assembleia no Conselho da Comunidade do ACES (agrupamento de centros de 

saúde do Pinhal Litoral), o seguinte relatório:  

� Presidida pelo Dr. Raul Castro, Presidente do Conselho da Comunidade, reuniu no passado dia 28 de setembro, na 

biblioteca do centro de saúde Dr. Gorjão Henriques em Leiria, o Conselho da Comunidade dos ACES Pinhal Litoral. 

A iniciar os trabalhos a diretora clínica, Dra. Isabel Poças, apresentou uma caracterização do agrupamento. Em 

relação à unidade de saúde familiar que era prevista estar já em funcionamento no centro de saúde da Marinha 

Grande � U.S.F. In Vitro� (que iria melhorar a situação dos utentes sem médico de família) a Dra. Isabel Poças 

informou não haver previsão para o inicio de atividade, devido ao pedido de demissão da sua coordenadora e ao 

atraso na realização das obras necessárias, estando agora em fase de reorganização.  

Interrogado sobre o motivo que levou a que desde Junho de 2010 não tivesse sido efetuada qualquer reunião deste 

Conselho, o Dr. Raul Castro informou que isso de deveu ao facto de ter estado a aguardar a nomeação de novo 

diretor executivo para preencher a vaga verificada com a aposentação do Dr. Isidro Costa. (situação que até ao 

momento se mantém inalterável) 

Questionada sobre atual inferior qualidade dos produtos utilizados em cuidados de enfermagem, a presidente do 

Conselho Clínico disse que o facto é infundado, afirmando que � o principio da qualidade está sempre presente, no 

entanto face à situação económica vivida o binómio preço/qualidade é tido em conta�. 
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Solicitou ainda que fosse reparada a rede de vedação dos campos no Parque dos Mártires e a 

calçada na maioria dos passeios na Av. Vítor Gallo. __________________________________ 

Tomou a palavra o deputado João Cruz (PSD) que chamou a atenção para o risco que os peões 

correm com a ausência de passeio motivado pelas obras da resinagem, pediu que fosse vista a 

possibilidade de assim que a obra permitir fosse melhorada esta questão.  

Questionou se já foi feita a vistoria das obras na rua em frente à escola Calazans Duarte e qual a 

razão para terem sido cortadas as árvores lá existentes. ______________________________ 

Usou da palavra, o deputado Curto Ribeiro (PS) que solicitou esclarecimentos sobre a notícia 

trazida a público, de que o remanescente relativo à arrecadação de receita do IMI por parte das 

Câmaras, vai ser retida pelo governo para financiar as Câmaras falidas. Mostrou a sua indignação 

perante este roubo do Estado, de uma receita que é própria do Município. _________________ 

Tomou a palavra o deputado João Pereira (PSD) que disse tratar-se de um fundo de 

solidariedade e não de roubo. __________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Cristiano Chanoca (MCI) que solicitou explicações sobre o facto da 

brecha que abriu na fachada da Casa da Cultura e que obrigou a mesma a ser deitada abaixo, vai 

ou não obrigar a indemnizações do empreiteiro à Câmara, uma vez que a empresa terá poupado 

cerca de 20 a 30 mil euros com a referida situação. __________________________________ 

Interveio, o deputado Saul Fragata (CDU), que questionou para que foram gastos cerca de 18000 

euros em prestação de serviços com juristas, quando o Município tem uma avença com uma 

empresa e tem gabinete de juristas seu serviço. Pediu para a Câmara colocar pequenas lombas 

na estrada Pilado-Garcia, desde o Pinhal manso até à capela para tentar refrear o excesso de 

velocidade. ________________________________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Curto Ribeiro (PS) que disse que o Governo chama-lhe fundo, mas 

o dinheiro é das Câmaras. A ajuda financeira às Câmaras deveria sair do Orçamento de Estado, 

tal como o Governo fez quando quis ajudar a Madeira. ________________________________ 

Tomou a palavra, a deputada Susana Domingues (CDU) que lembrou novamente que é importante 

criar um Regulamento municipal sobre a atribuição de subsídios ou outros apoios às entidades de 

solidariedade social do Concelho. Questionou ainda a Câmara sobre se está estabelecido algum 

critério para a atribuição dos espaços na antiga Ivima e quem vai suportar os custos de utilização 

e manutenção desses espaços, se as associações ou a Câmara, ou eventualmente outra opção. 

Perguntou também se o referido edifício da antiga Ivima cumpre com a legislação de acesso a 

deficientes físicos e motores, pois especula-se que existe uma área de dois pisos que não tem 

elevador e outras áreas com acesso demasiado estreito. _______________________________ 

De seguida interveio, o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que elogiou a Câmara por ter 

autorizado a abertura do comércio até às 06.00h sem cobrar taxas adicionais. Solicitou ao 

deputado Fernando Alves que faça chegar os relatórios da ACES aos deputados, antes da 



(Mandato 2009/2013)

  

ATA NÚMERO DEZ 28/12/2012 

 45 

realização das assembleias municipais. Disse já ter colocado o problema à Ministra do Ambiente 

sobre o estado gravíssimo em que se encontra o paredão da marginal da Praia da Vieira e pediu 

que a Câmara também intervenha e pressione. ______________________________________ 

Informou ainda que o Governo acabou com os governadores civis com o objetivo claro de acabar 

com os Distritos, e está a tentar reorganizar o território tendo por base as Comunidades 

Intermunicipais. Apelou aos deputados da CDU e do PSD, que façam um esforço junto dos seus 

pares nos concelhos de Alcobaça e Nazaré para os trazermos para a nossa Comunidade, a NUT 3 

do Pinhal Litoral. Pois assim teríamos uma comunidade com cerca de 350 mil habitantes e uma 

das maiores e mais influentes áreas do país. _______________________________________ 

Interveio, o Presidente da Câmara, Álvaro Pereira, que esclareceu que as negociações com o 

ministério da Justiça para a mudança dos serviços de Registo e Notariado para o Atrium estavam 

bem encaminhadas, mas que agora com a mudança de ministro, voltámos ao princípio. Também 

sugerimos que a Junta de freguesia da Marinha Grande se mudasse para aquele local, mas tal 

não foi aceite. Neste momento, o espaço é utilizado pela Conferência de S. Vicente de Paulo para 

a recolha de alimentos no âmbito do Banco Alimentar. ________________________________ 

Disse estar atento ao desenrolar dos acontecimentos nos tribunais com a SAD da U.D.L., mas a 

Câmara não tem que pagar nenhum relvado. Há investimento previsto para os depósitos de água 

da Marinha Grande e da Moita, mas também é nossa intenção avançar para o reservatório do 

Alto dos Picotes. Quanto ao IMI, as reavaliações foram pagas pela Câmara, pois foram 

descontadas à cabeça 300.000 mil euros para a realização desse trabalho. Compreende a situação 

difícil que o país atravessa, mas lamentou que tenha sido criado um fundo para ajudar para as 

Câmaras falidas que não souberam gerir da melhor maneira os dinheiros públicos. Quem geriu 

melhor, sai duplamente penalizado. ______________________________________________ 

Quanto à Angolana, trata-se de património classificado e de uma propriedade privada, cujo 

proprietário que já alertámos para os perigos lá iminentes. Em relação à Manuel Pereira Roldão, 

também é uma propriedade privada e já tem um projeto aprovado para o local. Quanto ao bairro 

do Camarnal estamos a efetuar melhoramentos nas habitações e vamos melhorar toda a 

envolvente. ________________________________________________________________ 

Concordou com a sugestão do deputado João Paulo Pedrosa relativamente ao crescimento da 

Comunidade Intermunicipal com os concelhos de Alcobaça e Nazaré, pois seria importante para a 

região. Quanto ao projeto da casa da Cultura Stephens mantém-se inalterado, o único problema 

que se registou foi naquela parede da fachada, que teve que ser deitada abaixo e construída de 

novo. ____________________________________________________________________  

Para que a obra da Resinagem não parasse, a Câmara achou por bem, contratar um especialista 

em Direito e pedir um parecer jurídico, uma vez que os nossos serviços tinham algumas dúvidas 

sobre a matéria. ____________________________________________________________ 
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Confirmou que a antiga Ivima tem de facto uma zona de r/c e 1º andar onde era impossível 

instalar um elevador, mas está lá uma boa obra totalmente doada à Marinha Grande. A 

manutenção do espaço deve, em principio ser responsabilidade partilhada com Câmara e as 

associações que vierem a funcionar naquele espaço. _________________________________ 

Disse estar também muito preocupado com a marginal da Praia da Vieira e informou que a 

construção do esporão está em plano para 2014, mas que vão tentar pressionar a Sra. Ministra 

do Ambiente para antecipar a obra. ______________________________________________ 

Tomou a palavra a Vereadora Cidália Ferreira, que informou que está a ser feita uma avaliação 

dos pedidos das associações para o espaço da Ivima. Alguns dos critérios já estudados para 

fazer a atribuição dos espaços, prendem-se com as associações que não têm sede própria, que 

não são proprietárias do espaço onde têm a sua sede ou ainda tendo espaço próprio, este está 

desajustado aos fins a que se destinam. ___________________________________________ 

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

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

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

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

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

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

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

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

____ 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

Telmo Lopes da Silva Ferraz 

A Primeira Secretária  

 

Ana Patrícia Quintanilha Nobre 

O Segundo Secretário 

 

Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes 

O conteúdo da presente sessão fica registado em suporte digital. 


