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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 
REALIZADA EM 2 DE SETEMBRO DE 2013_____________________________ 

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

1. APROVAÇÃO DA 16.ª MODIFICAÇÃO - 2.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 
2013, nos termos do disposto na alínea b) do nº 2 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 de 
setembro, na sua redação atual. ______________________________________________________ 

2. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS – INFORMAÇÃO DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS PELA 
CÂMARA MUNICIPAL AO ABRIGO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA CONCEDIDA NA 
SESSÃO ORDINÁRIA DE 28.12.2012 – COMPROMISSOS ASSUMIDOS NOS MESES DE 
JUNHO E JULHO DE 2013, 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. _____________ 

3. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PORTAGENS COM RECURSO AO 
SISTEMA DE “VIA VERDE" PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2013 A SETEMBRO DE 2014, 
nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, 
conjugado com a alínea r) do nº 1 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na sua 
redação atual._______________________________________________________________ 

4. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE RECOLHA DE RESÍDUOS 
HOSPITALARES PERIGOSOS DOS GRUPOS III E IV PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 
2013 A OUTUBRO DE 2014, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 
8/2012 de 21 de fevereiro, conjugado com a alínea r) do nº 1 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 
de setembro, na sua redação atual. ______________________________________________ 

5. 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 Féteira 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, 
Filipe André Cardoso Andrade, José Manuel Silva, Júlio Paiva Deniz Mouco e Francisco José 
Duarte. ________________________________________________________________ 

Bancada do Partido Social Democrata (PSD): Ana Margarida Balseiro de Sousa Lopes, Joaquim 
Henriques Martins, Joaquim João Pereira e Dulce Lopes Neves._______________________ 

Bancada do Bloco de Esquerda (BE): José Joaquim Saraiva Rodrigues__________________ 
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Bancada do Movimento Cívico Independente (MCI): Cristiano João Rodrigues Chanoca _____ 

e ainda os seguintes Presidentes de Junta de Freguesia da Marinha Grande: Francisco Manuel 
de Carvalho Duarte (CDU) e de Vieira de Leiria: Joaquim Vidal Tomé (PS), e o Secretário da 
Freguesia da Moita: António Soares André (PS).__________________________________ 

Estiveram ainda presentes, o Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Pereira e os seguintes 
vereadores: Cidália Ferreira, Paulo Vicente, 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, foi justificada a ausência e 
admitida a substituição da deputada da CDU, Susana Paula Ribeiro Domingues pelo deputado 
Francisco José Duarte e do deputado Mário João Faustino Pedrosa da CDU pelo deputado 
Júlio Deniz Paiva Mouco. Foi aceite ainda a substituição da deputada do PSD, Daniela Carla 
Teixeira Serrano pelo deputado Joaquim João Pereira, bem como a substituição da deputada 
Maria de Fátima Crespo Dias Pedrosa, do PSD pela deputada Dulce Lopes Neves. Os 
documentos constituem o anexo número III da presente ata. _________________________ 

Após a verificação da existência de quórum nos termos do disposto no artigo 11º do 
Regimento da Assembleia Municipal da Marinha Grande, pelas vinte horas e quarenta e dois 
minutos, o Presidente da Mesa, Telmo Ferraz, declarou aberta a sessão, e informou os 
deputados da correspondência recebida, e que caso desejassem a mesma estava disponível 
para consulta. ___________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº4/2013 de 21.06.2013 que foi previamente 
enviada por correio eletrónico (email) para todos os deputados. ______________________ 

Não havendo correções a fazer, o Presidente da Assembleia submeteu a mesma à votação 
tendo a mesma sido aprovada por maioria com dezoito votos a favor e seis abstenções. ____ 

ANTES DA ORDEM DO DIA__________________________________________________ 

O Presidente da Mesa declarou aberto o período antes da ordem do dia pelas 20.49h. _____ 

Usou da palavra, o deputado José Rodrigues (BE), que lamentou que a documentação 
respeitante ao ponto 5 não tivesse sido entregue para que se preparasse para a presente 
sessão contrariando o que está previsto no Regimento da Assembleia. Disse ainda que se 
tratou de uma péssima forma do executivo camarário terminar o presente mandato. _______ 

Tomou a palavra, o deputado Joaquim Martins (PSD), que apresentou um voto de pesar e de 
louvor aos Bombeiros Portugueses: 

“No corrente ano, os Bombeiros Portugueses fizeram um esforço sobre humano para acudirem aos 
inúmeros e gigantescos fogos que assolaram o país, particularmente nas zonas centro e norte. 

A sua atuação pronta e tão dedicada é digna do maior louvor de todos os portugueses. Deram um 
exemplo de coragem e bravura, tanto assim que, cinco deles, acabaram por perder a vida. 
Reconhecendo estes grandes exemplos de solidariedade e dedicação, merecem o nosso maior 
respeito. 



(Mandato 2009/2013)
  ATA NÚMERO CINCO 02/09/2013 

 3 

Um Voto de LOUVOR e reconhecimento a todos os Bombeiros Portugueses e um Voto de PESAR às 
famílias dos falecidos.” 

Usou da palavra, o deputado Luís Guerra Marques (CDU), que lamentou que a última sessão 
do mandato fosse marcada para tão cedo, transmitindo “medo” de enfrentar a discussão mais 
perto do período eleitoral. Referiu que a política nacional continua a atacar as condições de 
vida da população com troikas, baixa de salários, cortes sociais, aumento do desemprego e 
dos impostos, com consequências dramáticas para a economia. Esta política não o surpreende 
pois é alternadamente praticada pelo PS e pelo PSD. Lembrou que o PSD tem estado presente 
na Câmara Municipal nestes últimos 20 anos onde desempenhou um papel de “parceiro” do 
PS, votando ao seu lado em questões muito importantes para o Concelho. Logo não lhe 
parece justo que agora os seus deputados achem que a Assembleia nunca deveria ser só o 
órgão deliberativo, devendo sim aconselhar a Câmara evitando desvios que sirvam os 
interesses de poucos.  

Da sua parte, sempre defendeu aqui os interesses da população de acordo com a sua opinião 
e votou as propostas dando sempre o seu contributo. Nesta Assembleia sempre se discutiu 
politicamente as propostas e sempre pôde dizer o que pensa e se debateu pelo que acredita, 
bem como a sua bancada. Ao fim de 24 anos, vai despedir-se desta “casa” e apela para que 
esta nunca deixe de ser um espaço de discussão colectivo para todos os assuntos 
importantes para a nossa vida em comunidade. Teve um prazer enorme em ter servido o seu 
Concelho e os seus habitantes, sai de consciência tranquila, pois no seu entendimento fez 
sempre o que devia. _______________________________________________________ 

O Presidente da Mesa esclareceu que por motivos de agenda e depois de ponderadas várias 
datas com os líderes de bancada, não foi possível conciliar outra data para a realização desta 
sessão ordinária. _________________________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Joaquim João Pereira (PSD), que disse que quase a terminar 
mais uma legislatura autárquica é importante refletir em conjunto sobre o trabalho desta 
assembleia na vida democrática. Saudou e agradeceu todo o trabalho da Mesa e também o 
esforço demonstrado pela Câmara na resposta às solicitações e críticas dos deputados. As 
críticas construtivas permitem a quem gere, que não se acomode e caia na rotina. De uma 
maneira geral foi evidente que ao longo deste mandato todos os deputados desempenharam 
um papel ativo, tendo como meta a defesa dos interesses do Concelho, divergindo apenas nos 
meios para os atingir. Disse ainda que é normal que o PSD tenha linha divergentes da CDU, 
mas que não recebe lições de outros partidos, mas respeita-os. ______________________ 

Para terminar e com a aproximação da campanha eleitoral, formulou votos que a mesma 
decorra com elevação expondo cada um o seu programa com toda a liberdade numa 
linguagem correta e respeitadora e sem ofensas, deixando a última palavra ao povo. ______ 

Usou da palavra, o deputado José Rodrigues (BE), que referiu ter estado ausente devido a 
problemas particulares, mas que lhe coube a si estar presente no encerramento dos trabalhos 
deste mandato. Desejou a todos as maiores felicidades na vida política e particular. 
Agradeceu ao presidente da Mesa todo o apoio dado e mostrou-se honrado por ter 
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pertencido à assembleia. Que deseja que se mantenha um local digno para a discussão dos 
problemas do Concelho. ____________________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Saúl Fragata (CDU), que questionou o PS sobre a desagradável 
imagem, sob o ponto de vista estético e ambiental que estão a dar com a excessiva dimensão 
dos seus cartazes. ________________________________________________________ 

Tomou a palavra, o deputado Curto Ribeiro (PS), que esclareceu que em campanha eleitoral 
os partidos são livres de colocar a publicidade que entendem e no local que querem e 
lembrou que a CDU usa os seus “muppies” durante todo o ano para fazer propaganda e não 
apenas em tempo de campanhas. _____________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Filipe Andrade (CDU), que questionou o deputado Curto Ribeiro 
sobre a autoria do projeto da casa mortuária da freguesia da Moita, uma vez que entendeu 
ser o senhor deputado candidato àquela freguesia, aparentemente agora a representar a Junta 
da Moita. Disse ser inaceitável que, passados tantos meses, ninguém, nem o Governo nem a 
Câmara, ter conseguido encontrar uma solução para as estradas das matas, que continuam 
intransitáveis, impedindo assim que os munícipes usufruam daquele bem comum. Repudiou o 
início da pré-campanha eleitoral, uma vez que a propaganda da CDU tem sido alvo de 
destruição em todas as freguesias do Concelho. __________________________________ 

Tomou a palavra, o deputado Augusto Lopes (PS), que esclareceu que o PS tem meia dúzia 
de cartazes espalhados por todo o concelho e a CDU continua a fazer o mesmo tipo de 
campanha desde há 30 anos, ou seja espalha plásticos em todos os postes de electricidade o 
que do ponto de vista ambiental é muito nocivo e vão gerar resíduos. _________________ 

Usou da palavra, o deputado José Manuel Silva (CDU), que pediu desculpa por uma ou outra 
atitude menos elegante que teve ao longo do mandato, pois nunca foi sua intenção. Disse 
estar desiludido com a forma de fazer política naquele órgão e lamentou que o relvado 
sintético para o campo da Moita não ter sido executado ao longo de 10 anos de promessas.   

Exerceu direito de resposta, o deputado Curto Ribeiro (PS), que esclareceu ter ido a um 
debate na rádio em representação do Sr. Presidente da Junta da Moita e que aqui não está 
em sua representação. A pergunta colocada pelo deputado Filipe Andrade, deve ser posta na 
assembleia de freguesia da Moita. ____________________________________________ 

O Presidente da Mesa, colocou à votação o Voto de Louvor e de Reconhecimento aos 
Bombeiros Portuguesas, bem como o Voto de Pesar às famílias enlutadas do Bombeiros, e 
ambos foram aprovados por unanimidade. ______________________________________ 

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 21.33h e chamou a intervir os munícipes inscritos. ________________________ 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO _________________________________________________ 
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O Sr. Carlos de Oliveira Vicente, morador na Rua dos Cordeiros, nº 15, na Amieira, Marinha 
Grande manifestou o seu desagrado pelo esquecimento a que a Amieira está votada pelo 
Município. As estradas são mantas de retalhos porque o lugar tem graves problemas de 
abastecimento de água. O lugar tem roturas em catadupa, e muitas vezes os trabalhos de 
reparação não são bem executados, deviam ser acompanhados por técnicos. Lamentou que 
em pleno século XXI, a Amieira não tenha saneamento. Solicitou explicações sobre os 
transportes urbanos que passam no lugar. ______________________________________ 

O Sr. João Encarnação Cruz, morador na Marinha Grande, lamentou que o Município não 
tenha realizado os projetos que são prioritários e deseja que no próximo mandato, os novos 
eleitos saibam implementar melhores serviços públicos que sirvam melhor os cidadãos. ____ 

Usou da palavra o Presidente da Câmara que disse conhecer muito bem os problemas da 
Amieira. Explicou que a TUMG não pode operar em zonas concessionadas à rodoviária 
nacional, pois a Câmara não tem competência para intervir nessas zonas, consideradas não 
urbanas. Disse ainda que o projeto para o saneamento já está em execução, e pensa que a 
Simliz tem intenção de executar o emissário das Trutas à Amieira em 2014. ______________ 

O Presidente da Mesa deu conhecimento dos assuntos constantes na Ordem do Dia de acordo 
com o nº 2 do artigo 19º do Regimento. ________________________________________ 

ORDEM DO DIA___________________________________________________________ 

PONTO 1 - APROVAÇÃO DA 16.ª MODIFICAÇÃO - 2.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS 
PREVISIONAIS DE 2013, nos termos do disposto na alínea b) do nº 2 do artigo 53º da Lei nº 169/99 
de 18 de setembro, na sua redação atual.  
 
“Presente deliberação camarária de 14 de agosto de 2013 com o seguinte teor: 

Presente proposta da 16ª Modificação - 2ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2013, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 

2ª Revisão ao Orçamento da Receita para 2013, no valor de 5,00 euros nos reforços e 5,00 euros nas 

anulações; 

2ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2013, no valor de 102.701,37 euros nos reforços e 102.701,37 

euros nas anulações; 

2ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2013, no valor de 14.685,00 euros nos reforços e 

14.685,00 euros nas anulações. 

2ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais para 2013, no valor de 51.535,00 euros nos reforços e 

112.305,00 euros nas anulações. 

Atentos os elementos apresentados e no cumprimento do disposto no ponto 8.3 do POCAL, aprovado 

pelo Decreto – Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro e na alínea c), do nº 2, do art. 64º da Lei n.º 
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169/99 de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, na 

sua redação atual, a Câmara Municipal, depois de analisar a proposta, delibera submeter à aprovação 

da Assembleia Municipal a 16ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2013, constituída pela 2ª 

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

Plurianual de Investimentos e 2ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais, para efeitos do disposto 

na alínea b) do n.º 2 do art. 53.º do mesmo diploma legal. 

A deliberação foi tomada por unanimidade.” 

 O Presidente da Mesa apresentou o ponto 1 e colocou-o à discussão pelas 21.45h. _______ 

Usou da palavra o Presidente da Câmara que disse que esta revisão foi para corrigir verbas 
de ações que têm repercussões em anos seguintes, embora os valores não sejam muito 
significativos. ____________________________________________________________ 

Não havendo qualquer intervenção, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto um, 
APROVAÇÃO DA 16.ª MODIFICAÇÃO - 2.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 
2013, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. ________________   

PONTO 2 – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS – INFORMAÇÃO DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS 
ASSUMIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL AO ABRIGO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA 
CONCEDIDA NA SESSÃO ORDINÁRIA DE 28.12.2012 – COMPROMISSOS ASSUMIDOS NOS 
MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, 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 14 de agosto de 2013 com o seguinte teor: 

Considerando que por deliberação da Câmara Municipal de 20-12-2012, 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 e do disposto no 

artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, foi deliberado solicitar à Assembleia Municipal 

da Marinha Grande autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais. 

Considerando que na sessão ordinária de 28-12-2012 a Assembleia Municipal da Marinha Grande 

deliberou, por unanimidade, aprovar a autorização prévia genérica para a assunção de compromissos 

plurianuais, desde que: 

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. 

Considerando que foi ainda deliberado que, em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal, 

deveria ser apresentada informação da qual constem os compromissos plurianuais assumidos ao 

abrigo da referida autorização prévia genérica. 
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Assim, apresenta-se informação n.º CS/006/2013, datada de 07/08/2013, referente aos compromissos 

plurianuais assumidos pela Câmara Municipal da Marinha Grande nos meses de junho e julho de 2013, 

que foram objeto de autorização prévia genérica na sessão da Assembleia Municipal de 28-12-2012. 

Atenta a informação prestada a Câmara Municipal delibera, nos termos da alínea a) do n.º 6 do artigo 

64.º da Lei 169/99 de 18/09, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, na 

sua redacção actual, remeter à Assembleia Municipal a informação sobre os compromissos plurianuais 

assumidos para o ano de 2014 e seguintes ao abrigo da autorização prévia genérica concedida pelo 

órgão deliberativo na sua sessão de 28-12-2012, para efeitos de aplicação e cumprimento do 

preceituado na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA e do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 

127/2012 de 21-06. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” _________________________________________ 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 2, que foi colocado à discussão cerca das 21.47h.  

Usou da palavra o Presidente da Câmara que disse tratarem-se de dar conhecimento dos 
processos que decorreram entre junho e julho deste ano. ___________________________ 

Não havendo intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto dois, PEDIDO 
DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS 
– INFORMAÇÃO DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL 
AO ABRIGO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA CONCEDIDA NA SESSÃO ORDINÁRIA DE 
28.12.2012 – COMPROMISSOS ASSUMIDOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, tendo a 
Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. __________________________ 

PONTO 3 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PORTAGENS COM RECURSO AO 
SISTEMA DE “VIA VERDE" PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2013 A SETEMBRO DE 2014, nos 
termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, conjugado 
com a alínea r) do nº 1 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na sua redação atual.  
 
“Presente deliberação camarária de 14 de agosto de 2013 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 
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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 com a publicação do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de Junho foram estabelecidos 

os procedimentos necessários à aplicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, lei dos compromissos 

e pagamentos em atraso, adiante designada por LCPA. 

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 2013, na 

sessão ordinária da Assembleia Municipal de 28 de dezembro de 2012 foi aprovada autorização prévia 

genérica para a assunção de compromissos plurianuais pela Câmara Municipal com os seguintes 

requisitos: 

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. 

Considerando a informação n.º LE/07/2013 e a requisição interna n.º 12439 do serviço da DISU - 

DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS na qual se manifesta a necessidade 

imprescindível e inadiável da contratação do serviço de portagens com recurso ao sistema de “VIA 

VERDE", para o período de 1 de Outubro de 2013 a 30 de Setembro de 2014. 

Considerando que a despesa em epígrafe não está prevista nas Grandes Opções do Plano, tendo 

enquadramento orçamental no orçamento da despesa na classificação orgânica/económica 

0103/020210. 

Considerando que o valor total estimado da despesa inerente ao “Serviço de portagens com recurso 

ao sistema “VIA VERDE" para o período de Outubro de 2013 a Setembro de 2014” é de 2.400,00 euros, 

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

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

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

compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que 

um ano económico, conceito que se aplica ao contrato que se pretende celebrar com a contratação do 

“Serviço de portagens com recurso ao sistema “VIA VERDE" para o período de Outubro de 2013 a 
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Setembro de 2014”, sendo que o valor total da despesa prevista a assumir em 2013 é de 600 euros e 

de 1.800 euros em 2014, todos os valores acrescidos de IVA à taxa de 23%. 

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

6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 5-

A/2002 de 11 de janeiro, na sua redação actual, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande 

autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos ao “Serviço de portagens 

com recurso ao sistema “VIA VERDE" para o período de Outubro de 2013 a Setembro de 2014” para 

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

fevereiro. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” _________________________________________ 

Apresentado o ponto 3, cerca das 21.49h e não havendo lugar a qualquer intervenção, o 
Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto três, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA 
PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO 
DE PORTAGENS COM RECURSO AO SISTEMA DE “VIA VERDE" PARA O PERÍODO DE 
OUTUBRO DE 2013 A SETEMBRO DE 2014, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo 
por unanimidade. _________________________________________________________ 

PONTO 4 – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE RECOLHA DE RESÍDUOS HOSPITALARES 
PERIGOSOS DOS GRUPOS III E IV PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2013 A OUTUBRO DE 
2014, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, 
conjugado com a alínea r) do nº 1 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na sua redação 
atual.  
 
“Presente deliberação camarária de 14 de agosto de 2013 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 
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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 com a publicação do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de Junho foram estabelecidos 

os procedimentos necessários à aplicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, lei dos compromissos 

e pagamentos em atraso, adiante designada por LCPA. 

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 2013, na 

sessão ordinária da Assembleia Municipal de 28 de dezembro de 2012 foi aprovada autorização prévia 

genérica para a assunção de compromissos plurianuais pela Câmara Municipal com os seguintes 

requisitos: 

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. 

Considerando a informação n.º I/1898/2013 e a requisição interna n.º 12313 do serviço da DAM - 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO na qual se manifesta a necessidade imprescindível e 

inadiável da contratação do “Serviço de recolha de resíduos hospitalares perigosos dos grupos III e IV 

para o período de Novembro de 2013 a Outubro de 2014”. 

Considerando que o valor total estimado da despesa relativa ao “Serviço de recolha de resíduos 

hospitalares perigosos dos grupos III e IV para o período de Novembro de 2013 a Outubro de 2014” é 

de 234,00 euros acrescidos de IVA à taxa de 23%. 

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

compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que 

um ano económico, conceito que se aplica ao contrato que se pretende celebrar para a contratação 

“Serviço de recolha de resíduos hospitalares perigosos dos grupos III e IV para o período de 

Novembro de 2013 a Outubro de 2014”, sendo que o valor total da despesa prevista a assumir em 2013 

é de 39 euros e de 195 euros em 2014, todos os valores acrescidos de IVA à taxa de 6%. 

Considerando que se encontra inscrito no Orçamento de 2013 e no Plano de Atividades Municipais de 

2013 a dotação para a assunção de despesa, nos anos de 2013 e 2014, inerente à contratação do 

“Serviço de recolha de resíduos hospitalares perigosos dos grupos III e IV para o período de 

Novembro de 2013 a Outubro de 2014”, na classificação orgânica/económica 03/020220, ação do PAM 
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2013/A/132, introduzida em sede de revisão orçamental aprovada na sessão da Assembleia Municipal 

de 21/06/2013. 

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

6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 5-

A/2002 de 11 de janeiro, na sua redação actual, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande 

autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos ao “Serviço de recolha de 

resíduos hospitalares perigosos dos grupos III e IV para o período de Novembro de 2013 a Outubro de 

2014” para efeitos do cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 

21 de fevereiro. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” _________________________________________ 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 4, cerca das 21.51h, e colocou-o à discussão._____ 

Usou da palavra, o deputado Luís Guerra Marques (CDU), que voltou a frisar que a marcação 
desta assembleia nesta data, é inoportuna e serve apenas para o PS se proteger da crítica 
que pudesse vir a ser alvo se esta se realizasse mais próximo das eleições. _____________ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto quatro, 
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS 
PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE RECOLHA DE RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS 
DOS GRUPOS III E IV PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2013 A OUTUBRO DE 2014, tendo a 
Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. __________________________ 

PONTO 5 - ATIVIDADE CAMARÁRIA E INFORMAÇÃO FINANCEIRA, nos termos do disposto  na 
alínea e) do nº 1 do artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação da Lei n.º 5-A/2002, 
de 11 de janeiro. 
 
O Presidente da Mesa apresentou o ponto 5 cerca das 21.54h e colocou-o à discussão. _____ 

Tomou a palavra, o deputado Joaquim João Pereira (PSD), que solicitou esclarecimentos 
sobre o estado do depósito da água do alto dos picotes, sobre se as rendas dos bares que a 
Câmara tem concessionado estão ou não a ser pagas. Questionou ainda sobre o número de 
trabalhadores que a Câmara tem no momento em comparação com o início do mandato. 
Sugeriu a criação e normalização de painéis próprios para a colocação de propaganda 
eleitoral.  _______________________________________________________________ 

Tomou a palavra, o deputado Cristiano Chanoca (MCI), que estranhou a “facilidade” de 
aprovação do projeto do hipermercado na avenida Vitor Gallo, quando durante dez anos se 
levantaram inúmeros problemas à construção do hipermercado E.Leclerc nos terrenos da 
Portela, do Atlético Clube Marinhense e que acabou por não acontecer. Disse existirem 
“lobbies” contra o clube e que ainda exercem as suas pressões influenciando decisões, 
conforme se pode verificar presentemente com as “regras” de utilização do estádio municipal. 
O clube ACM tem ao longo de 70 anos promovido a nossa terra e não aceita que o clube 
mais representativo da terra não utilize o estádio. ________________________________ 
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Usou da palavra, o deputado José Rodrigues (BE), que transmitiu a preocupação de um 
morador na Rua da Panificadora, relativa a um terreno sito naquela rua que outrora foi 
estaleiro de uma obra e que agora é utilizado como lixeira a céu aberto com todos os perigos 
que tal uso acarreta, por isso solicita urgentemente a intervenção da Câmara junto do 
proprietário para sanar esta situação. __________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Filipe Andrade (CDU), que questionou a Câmara sobre o valor 
dos gastos com a propaganda que está afixada nos painéis da JC Decaux. Acusou a Câmara 
de menosprezar os artistas marinhenses, pois reabriu a galeria sem artistas da terra, tal como 
já tinha acontecido na última Bienal. Questionou sobre a data de conclusão da obra da Casa 
da Cultura e sobre a sua programação, bem como a data de abertura das instalações da Ivima 
e a inauguração do edifício da Resinagem. ______________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Fernando Alves (CDU), que chamou a atenção para o grande 
desperdício de água que se regista na zona do estádio e para a calçada que está estragada 
na zona do Lumar. Falou ainda dos estragos e da falta de conservação do Parque dos 
Mártires. Registou que na escola Guilherme Stephens, a modalidade de patinagem tem vários 
atletas que angariaram já vários títulos nacionais e internacionais. Referiu que esteve na 
Assembleia desde 1991, e que ao longo desse tempo, sempre procurou trazer à discussão 
assuntos de interesse público, aproveitou para se despedir e agradecer a compreensão de 
todos. _________________________________________________________________ 

Usou a palavra, o Presidente da Junta de Freguesia da Marinha Grande, Francisco Duarte 
(CDU), que aproveitou para se despedir enquanto Presidente de Junta ao fim de 16 anos e 
referiu que em política não vale tudo, deve estar sempre à frente a idoneidade de cada 
pessoa. Mostrou-se surpreendido por agora ter sido colocada muita pavimentação provisória 
em diversas ruas, situação que sempre defendeu ao longo de anos e que sempre lhe era 
recusada. Lamentou terminar o mandato sem conseguir uma nova sede para a Junta e 
agradeceu a todos o apoio que lhe deram nos momentos difíceis da sua vida. ____________ 

Tomou a palavra, a deputada Isabel Ferreira (PS), que referiu que nunca se está contente com 
o que é feito e que há sempre coisas para fazer, mas essa é a dinâmica que faz mover a vida. 
Desejou que para se resolverem os maiores problemas do Concelho, haja bom senso e 
plataformas de entendimento, independentemente das diferentes opiniões politicas. ________ 

Usou da palavra, o deputado Luís Guerra Marques (CDU), que referiu ser muito positivo o 
saldo de tesouraria e que espera que este não desapareça para a Câmara que fizer o próximo 
mandato. Apesar de ter feito pouco ao longo do mandato, registou com aprazo o trabalho 
feito nos últimos meses nos jardins e na pavimentação das ruas. _____________________ 

Usou da palavra, o deputado José Manuel Silva (CDU), que voltou a questionar a ausência da 
placa indicativa do lugar da Moita no fim da estrada dos Guilhermes e sugeriu que fossem 
colocadas placas com o nome dos lugares nas entradas do Concelho. __________________ 

Tomou a palavra, o deputado Saúl Fragata (CDU), que lamentou que a estrada Atlântica não 
esteja concluída e se mantenha cortada na Praia da Vieira com graves prejuízos para as 
populações. Referiu que o aceiro que liga a EN 242-2 ao Pilado parece um queijo suíço e a 
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Câmara não faz nada. A questão do abastecimento de água será um problema no futuro, e é 
preciso intervir nos nossos depósitos urgentemente. Concluiu dizendo que esteve na 
Assembleia mais de 30 anos, gostou da experiência e sempre quis discutir causas, problemas 
e questões e nunca pessoas, pois todas lhe merecem muito respeito independentemente do 
seu quadrante político. Disse ser importante ter confiança no futuro e acreditar que a nossa 
terra merece continuar a trilhar o seu caminho para o progresso. _____________________ 

Interveio, o deputado Curto Ribeiro (PS), que saudou todos os deputados que se estão a 
despedir da Assembleia e disse que todos temos aqui um objetivo comum que é continuar a 
intervir sempre na melhoria do nosso Concelho tal como referiu o deputado Saúl Fragata que 
se despede hoje tendo sido o que mais tempo permaneceu neste órgão. ________________ 

Esclareceu o Presidente da Câmara que, logo após o temporal a Câmara tentou intervir no 
aceiro para o Pilado, mas foi impedida de o fazer pelos serviços das matas. O depósito da 
água da Vieira já sofreu uma intervenção este ano passando de uma capacidade de 250 para 
1250 m3 no sentido de melhorar o abastecimento, pois é uma preocupação nossa. O depósito 
do alto dos picotes está a ser monitorizado, e contamos reparar o depósito da Boavista e 
duplicar o depósito da Estação. O Instituto de Estradas de Portugal já foi informado da 
questão das placas indicativas para a Moita, uma vez que este assunto não é da competência 
da Câmara e já foram feitas várias insistências e foi-nos dito que iria ser resolvido. _______ 

Lembrou que a dívida de 2007 ao IRHU ainda está por executar e para a pagar, o saldo de 
tesouraria não chega. Informou que já se começaram a reparar os passeios e a intervenção 
no Parque dos Mártires também se vai iniciar. A utilização do estádio Municipal é feita em 
função do seu regulamento. Em relação ao terreno na Rua da Panificadora os serviços de 
fiscalização já estão a tratar do assunto. Quanto às rendas, confirmou atrasos no pagamento 
em relação ao bar do Parque dos Mártires e o problema está já entregue aos serviços 
jurídicos. Em 2010, eram 315 os trabalhadores da Câmara e neste momento são 278. _______ 

Confirmou que foi entregue na Câmara um pedido para construção de um hipermercado na 
Av. Vitor Gallo e a sua aprovação demorou mais de um ano. A sua instalação foi condicionada 
a determinadas obras exigidas pelo Instituto de Estradas de Portugal. A questão do E. Leclerc 
não foi da responsabilidade desta Câmara. Na última Bienal foi homenageado um vidreiro 
Marinhense. Em relação ao edifício da Resinagem está a ser ultimado e ainda este mês será 
aberto e colocado à disposição de toda a população, assim como a Casa da Cultura quando 
estiver pronta. O concurso para o restaurante ficou deserto e uma das lojas, irá receber o 
circuito visitável para a indústria de moldes. O espaço da antiga Ivima vai ser entregue a 
várias associações, mas o assunto ainda irá à próxima reunião de Câmara. ______________ 

Interveio a Vereadora Cidália Ferreira que informou sentir um grande orgulho por ter 
trabalhado ao longo destes quatro anos com todos os artistas nas mais diversas áreas. No 
período em que esteve aberta a galeria Municipal passaram por lá artistas Marinhenses, pois 
a cultura para nós seria muito redutora se utilizássemos os nossos espaços exclusivamente 
por aqueles que já os utilizaram e continuarão a utilizar no futuro. Achamos que tanto 
dignificamos a cultura com os nossos artistas como com os artistas nossos vizinhos ou do 
resto do país. ____________________________________________________________    
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Tomou a palavra, o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que saudou as intervenções de todos 
os deputados que se despedem desta Assembleia. Concordou com a sugestão do PSD no 
sentido da autarquia uniformizar, no futuro, os painéis para se fazer propaganda eleitoral. 
Disse que em relação à utilização do estádio deve adequar-se o Regulamento que está em 
vigor à realidade existente. Se este precisa de ser alterado, pois então ajuste-se e assumam-
se as alterações necessárias por todos os interessados. Disse ainda que na sua opinião, o 
ACM deve poder jogar no estádio, mesmo não estando nos Nacionais. _________________ 

Quanto à estrada Atlântica, lembrou que foi muito difícil arranjar financiamento para construir 
a ponte e o resto da estrada e foi graças ao empenho do Dr. Alberto Cascalho, então 
Presidente da Câmara, que se empenhou para que o processo de financiamento da obra se 
concretizasse, razão que fez com que a obra se esteja a arrastar no tempo. _____________   

Usou da palavra, o deputado Luís Guerra Marques (CDU), que propôs que se alterasse de 
imediato o Regulamento para que o ACM possa jogar no estádio e questionou o deputado 
João Paulo Pedrosa se concorda com a proposta. _________________________________ 

Respondeu, o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que disse saber que a Câmara agiu de 
acordo com a regulamentação existente, mas concorda que se deve em conjunto com os 
clubes ponderar uma regulamentação futura para a utilização do estádio. _______________   

Interveio, o Vereador Paulo Vicente que esclareceu que a responsabilidade total da obra da 
ponte das Tercenas é da Agência Portuguesa do Ambiente com o financiamento do Mais 
Centro e no âmbito dessa candidatura, a Câmara vai finalizar a obra da estrada Atlântica. ___   

Esclareceu a Vereadora Cidália Ferreira que a creche na antiga Ivima vai primeiro abrir e só 
depois junto da Segurança Social se poderá tratar do chamado acordo atípico, que permitirá 
alteração no horário de funcionamento para as 24 horas como a Câmara pretende. A 
reabertura da Galeria contou com a exposição de um artista da freguesia da Maceira e uma 
artista de Leiriense. _______________________________________________________ 

Em relação ao ACM e à utilização do estádio, explicou que a autarquia sempre se mostrou 
disponível para ouvir todas as sugestões equilibradas e fundamentadas e esteve sempre de 
boa-fé com todas as partes, os clubes e todo o executivo. Lembrou que o PS já tentou alterar 
o Regulamento Desportivo, mas não foi possível concertar opiniões face às normas vigentes. 
Terá que haver nova discussão com todos os envolventes num próximo mandato para se 
alterar o Regulamento. ____________________________________________________ 

O Presidente da Mesa, disse ainda que o espaço da consciência do Presidente da Assembleia 
é exatamente o espaço mais íntimo da sua liberdade e nesse espaço, o Presidente enquanto 
voz individual neste caso do ACM, não acompanha a posição da Câmara. Recomendou que a 
Câmara pondere uma solução rápida para este problema, mesmo que transitória, no sentido 
que o ACM com a sua equipa sénior a mais representativa do Concelho, possa utilizar o 
estádio municipal. Terminou lembrando que foi eleito nesta assembleia por todos os senhores 
deputados e que procurou representá-la dentro e fora com dignidade. Sempre procurou dar 
voz a todos os deputados neste espaço de liberdade e agradeceu individualmente a todos os 
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deputados que terminam agora o mandato. Procurou seguir os ensinamentos de todos os 
seus antecessores Presidentes e foi uma honra presidir a esta Assembleia. ______________ 

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. ______ 

Concluída a ordem de trabalhos, e não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente da Mesa 
deu por terminada a sessão, pelas vinte e quatro horas e doze 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 
segundo secretário, Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes. ______________________ 

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. 


