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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2013 ___________________________ 

Aos vinte e dois dias do mês de novembro no Auditório Municipal, sito na Avenida José 

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

Patrícia Quintanilha Nobre, primeira secretária e Ana Luísa Cardeira Martins, segunda 

secretária, reuniu em sessão extraordinária, a Assembleia Municipal da Marinha Grande com a 

seguinte ordem de trabalhos: ________________________________________________ 

1. FIXAÇÃO DO VALOR DA TAXA RESPEITANTE AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) DO ANO DE 
2013 A LIQUIDAR NO ANO DE 2014, nos termos das alíneas c) e d), do n.º 1, do art.º 25º, do RJAL.______ 

2. AUTORIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DA DERRAMA RELATIVA AO ANO DE 2013 A COBRAR NO ANO DE 2014, 
nos termos das alíneas c) e d), do n.º 1, do art.º 25º, do RJAL.__________________________________ 

3. APROVAÇÃO DA 20ª MODIFICAÇÃO - 3.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2013, nos termos 
da alínea a), do n.º 1, do art.º 25º, do RJAL.________________________________________________ 

4. PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS, de acordo com o 
disposto na alínea c) do nº 1 do art.º 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro:_______________________ 

4.1 CONTRATO-PROGRAMA “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE GERAL DE TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS” 

4.2 CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA E BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA. 

4.3 CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA E BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA. TRABALHOS DE SUPRIMENTO 

DE ERROS E OMISSÕES. 

4.4 PAVIMENTAÇÕES DE DIVERSOS ARRUAMENTOS DO CONCELHO. 

4.5 CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO APOIADO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DA ESTAÇÃO. 

4.6 REQUALIFICAÇÃO/ADAPTAÇÃO DA ESCOLA N.º 2 DO PILADO.  

4.7 REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO/ADAPTAÇÃO A CANTINA ESCOLAR – ESCOLA N.º 3 DO PILADO. 

4.8 REQUALIFICAÇÃO DE 11 FOGOS DO BAIRRO DE CASAL DE MALTA – HABITAÇÃO SOCIAL.  

4.9 CORREÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DOS LEITOS E MARGENS DAS LINHAS DE ÁGUA. 

4.10 REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE DA PRAIA DA VIEIRA.  

4.11 REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS LARANJEIRAS. 

4.12 SERVIÇOS POSTAIS PARA O GABINETE DE APOIO AO MUNÍCIPE PARA O ANO 2014 

4.13 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO E EM BAIXA TENSÃO ESPECIAL PARA O 

PERÍODO DE 12 MESES COM INÍCIO PREVISTO A 1 DE FEVEREIRO DE 2014  

4.14 SERVIÇOS DE DINAMIZAÇÃO E ENSINO DE NATAÇÃO PARA OS ALUNOS DO 1º CICLO DO ENSINO 

BÁSICO DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE INTEGRADOS NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 

MARINHA GRANDE NASCENTE E MARINHA GRANDE POENTE, PARA O ANO LETIVO 2013/2014- 

PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2014  

4.15 SERVIÇOS DE DINAMIZAÇÃO E ENSINO DE NATAÇÃO PARA OS ALUNOS DO 1º CICLO DO ENSINO 

BÁSICO DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE INTEGRADOS NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VIEIRA 

DE LEIRIA, PARA O ANO LETIVO 2013/2014 - PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2014  

4.16 CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO POR MULTIBANCO NOS SERVIÇOS DA 

CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE PARA O ANO 2014  

4.17 FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL PARA O EDIFÍCIO DA RESINAGEM E CANTINA DA VÁRZEA, PARA O 

PERÍODO PREVISTO DE DEZEMBRO DE 2013 A MAIO DE 2014  
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4.18 ACESSO À INTERNET PARA DIVERSOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E EDIFÍCIO DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 1 DE DEZEMBRO DE 2013 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014 

4.19 TRANSPORTES ESCOLARES E NO ÂMBITO DE PROJETOS EDUCATIVOS, CULTURAIS SOCIAIS E 

DESPORTIVOS APOIADOS PELO MUNICÍPIO PARA O ANO 2014  

5. APROVAÇÃO DO CONTRATO PROGRAMA PARA 2014. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE GERAL DE 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA TUMG – TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, nos termos 
do nº5 do art.º 47º da Lei n.º50/2012 de 31 de agosto. ________________________________________ 

6. DESIGNAÇÃO DO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DO CONCELHO NO XXI CONGRESSO DA 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNÍCIPIOS PORTUGUESES – SANTARÉM DIA 23 DE NOVEMBRO, nos termos 
do art.º 6º dos estatutos da ANMP.______________________________________________________ 

7. ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE (4 EFETIVOS E 1 
SUPLENTE) NA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA, 
nos termos do art.º 83º, do RJAL.________________________________________________________ 

8. ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE (1 EFETIVO E 1 
SUPLENTE) PARA A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO PARA A REVISÃO DO P.D.M. - PLANO DIRETOR 
MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE, de acordo com o disposto na alínea c) do nº1 do art.º 7º da Portaria nº 
1474/2007 de 16 de novembro. __________________________________________________________ 

9. ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE (4 EFETIVOS) NA 
COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DA MARINHA GRANDE, nos termos da alínea l) do art.º 
17º da Lei 147/99 de 1 de setembro. ______________________________________________________ 

10. ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE NO CONSELHO DA 
COMUNIDADE DO ACES DO PINHAL LITORAL, nos termos da alínea b) do nº 1 do art.º 31º do Dec. Lei nº 
253/2012 de 27 de novembro.___________________________________________________________ 

 

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, Augusto Miguel Rosa Lopes, 

Aníbal Manuel Curto Ribeiro e Frederico Manuel Gomes Barosa. ______________________ 

Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU): Francisco Manuel de Carvalho Duarte, 

Albino Reis Paulo, Filipe André Cardoso Andrade, Maria Etelvina Lopes Rosa Ribeiro, Renata 

Alexandra Gomes Pereira, Hélder Jorge de Sousa Rodrigues e Susana Marina Cadete dos 

Santos Costa. ____________________________________________________________ 

Bancada do Movimento pela Marinha (MPM): Jorge Manuel Pedroso de Oliveira Martins, 

Maria Manuela Monteiro de Carvalho Sousa Miranda e Ana Cristina Dinis da Silva. ________  

Bancada do Partido Social Democrata (PSD): Joaquim João Pereira e Pedro Miguel Vieira 

Maria da Silva. ___________________________________________________________ 

Bancada do Movimento Mais Concelho (+C): Elvira da Graça Ferreira e João Emanuel de Brito 

Filipe. _________________________________________________________________ 

e ainda os seguintes Presidentes de Junta de Freguesia: Marinha Grande: Isabel Maria 

Gonçalves Rodrigues Pereira de Freitas (CDU) e Vieira de Leiria: Joaquim Vidal Tomé (PS) e o 

secretário da Moita: Octávio José Rodrigues Rosa (PS). _____________________________ 

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

Pereira, o Vereador Paulo Jorge Campos Vicente, o Vereador Vítor Manuel Fernandes Pereira, 

a Vereadora Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho, o Vereador Aurélio Pedro Monteiro 



(Mandato 2013/2017)
   ATA NÚMERO SETE 22.11.2013 

 
3 

Ferreira, o Vereador Carlos Alberto Fernandes Logrado e o Vereador António Manuel Jesus 

Ferreira dos Santos, cuja cópia da lista de presenças se anexa à presente ata constituindo o 
anexo número II. _________________________________________________________ 

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

ausências e admitidas as substituições dos seguintes deputados: Susana Paula Ribeiro 

Domingues (CDU) pela deputada Renata Alexandra Gomes Pereira, bem como a substituição 

do Presidente da Junta de Freguesia da Moita, Álvaro Vicente Martins (PS) pelo secretário 

Octávio José Rodrigues Rosa. Os documentos constituem o anexo número III da presente ata. 

______________________________________________________________________ 

Atendendo que no ato de instalação da Assembleia Municipal da Marinha Grande realizado no 

dia 21 de outubro de 2013 não compareceu o deputado Vasco Fernando Ferreira Santos; ____ 

Atendendo que o deputado goza do direito de renúncia ao mandato, que exerce mediante a 

manifestação de vontade apresentada quer antes quer depois da instalação da Assembleia;__ 

Atendendo que apresentou por escrito, ao presidente da assembleia, a sua pretensão de 

renunciar ao mandato após o ato de instalação; __________________________________ 

Atendendo que ao abrigo do nº 4 do art.º 53 da lei 169/99 de 18 setembro na sua redação 

atual compete ao presidente da assembleia municipal, na primeira reunião após o ato de 

instalação, apreciar e decidir sobre a pretensão apresentada; ________________________ 

Atendendo que esta é a primeira reunião que se realiza após o ato de instalação da 

assembleia municipal, o Presidente da Mesa procedeu à verificação da identidade e 

legitimidade do deputado Albino Reis Paulo, professor aposentado, residente na Rua da Foz, 

nº 5, Praia da Vieira, Vieira de Leiria, portador do bilhete de identidade nº 410746, emitido em 

26.11.2002 pelo arquivo de identificação de Lisboa, com validade vitalícia, que substitui de 

imediato o renunciante de acordo com o previsto no artº 54 da Lei 169/99 de 18 de setembro, 

na sua redação atual;______________________________________________________ 

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

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

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

O Presidente da Mesa tomou a palavra saudando em especial os novos membros da 

assembleia e lembrou que, embora a Comissão para rever o regimento já esteja a trabalhar, 

esta sessão será orientada de acordo com o regimento que está em vigor. ______________ 

Deu conhecimento dos assuntos constantes na Ordem do Dia, de acordo com o nº 2 do artigo 

19º do Regimento. Lembrou ainda que se trata de uma sessão extraordinária, logo não há 

lugar ao período antes da ordem do dia, nem ao período de intervenção do público. _______ 

ORDEM DO DIA __________________________________________________________ 
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PONTO 1 - FIXAÇÃO DO VALOR DA TAXA RESPEITANTE AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 

IMÓVEIS (IMI) DO ANO DE 2013 A LIQUIDAR NO ANO DE 2014, nos termos das alíneas c) e 

d), do n.º 1, do art.º 25º, do RJAL.____________________________________________ 

“Presente certidão de teor nº 57/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de novembro de 

2013: 

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

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

Conforme estipulado na alínea d) do n.º 1 do art.º 25 da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, compete à 

Assembleia Municipal fixar anualmente o valor da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis, mediante proposta 

da Câmara Municipal, conforme disposto na alínea ccc) do n.º1 do art.º 33.º do mesmo diploma legal. 

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

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

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

c) do n.º 1 do mesmo artigo, alterados pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro. 

Considerando que esta deliberação deve ser comunicada à Autoridade Tributária e Aduaneira até ao dia 30 de 

novembro de 2013, atento o disposto no n.º 13 do art.º 112.º do CIMI; 

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

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

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

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

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

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

impacto na estrutura da despesa do orçamento camarário do ano de 2014. 

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

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

A Câmara Municipal propõe a fixação das taxas respeitantes ao ano de 2013 a liquidar no ano de 2014 em 0,50% 

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

prédios urbanos avaliados (alínea c) do n.º 1 do art.º 112 do CIMI). 

Considerando o exposto, a Câmara Municipal delibera nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a presente proposta de taxas de 

Imposto Municipal sobre Imóveis respeitante ao ano de 2013 a liquidar no ano de 2014 para que o órgão 

deliberativo fixe as mesmas nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 25 do mesmo diploma legal, atenta a 

necessidade da sua comunicação, até ao dia 30 de novembro de 2013, à Autoridade Tributária e Aduaneira. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
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O Presidente da Mesa apresentou o ponto 1 e colocou-o à discussão, pelas 20.48h. Deu a 

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

mesmo. ________________________________________________________________ 

Usou da palavra o Presidente da Câmara que cumprimentou todos os senhores deputados e 

explicou que no IMI se mantém os valores mínimos que a Lei permite. _________________ 

Usou da palavra o deputado João Pereira (PSD), que louvou a proposta da Câmara em manter 

os valores o que denota uma preocupação social em relação à época de crise que todos 

vivemos. _______________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Frederico Barosa (PS), que recomendou que Câmara usasse a 

taxa de IMI, como um instrumento de planeamento urbano para o próximo ano. __________ 

Tomou a palavra o deputado Albino Paulo (CDU), que questionou a Câmara sobre se os 

valores mínimos do IMI são ou não superiores aos do ano anterior. ___________________ 

O Presidente da Câmara esclareceu que a Câmara cobrará o mínimo que a Lei impõe dentro 

de cada um dos intervalos, ou seja nos imóveis avaliados a taxa é de 0,3% e nos não 

avaliados, a taxa é de 0,5%. _________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Pedro Silva (PSD), que lembrou que este ano foram feitas 5 

milhões de avaliações, realizadas a metro, com o pagamento a arquitectos e engenheiros de 

valores vergonhosos, de 2,00€ para moradias e de 0,80€ para apartamentos, o que põe em 

causa a qualidade do trabalho. _______________________________________________ 

O Presidente da Câmara esclareceu que esses valores devem ter sido pagos pelo Ministério 

das Finanças, porque à nossa Câmara, o Estado retirou um valor global de 300 mil euros para 

o pagamento desse trabalho e não vamos ter esse retorno. __________________________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que informou que se existiu lucro com todo 

este processo de avaliação de imóveis, ele existiu para as Finanças, que foram responsáveis 

por todo este “embuste”. ___________________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Jorge Martins (MPM) que disse que lhe pareceu bem que a 

Câmara aplicasse os valores mais baixos dada a situação económica que se vive. _________ 

Tomou a palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que saudou todos os presentes e disse que 

votarão favoravelmente a proposta, tendo em atenção que a Câmara teve em conta a atual 

conjuntura económica e social que o país atravessa. _______________________________ 

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

um, FIXAÇÃO DO VALOR DA TAXA RESPEITANTE AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) DO 

ANO DE 2013 A LIQUIDAR NO ANO DE 2014, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por 

unanimidade. ____________________________________________________________ 

PONTO 2 - AUTORIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DA DERRAMA RELATIVA AO ANO DE 2013 A 

COBRAR NO ANO DE 2014, nos termos das alíneas c) e d), do n.º 1, do art.º 25º, do RJAL.  
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“Presente certidão de teor nº 58/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de novembro de 

2013: 

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

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

uma receita municipal. 

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

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

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

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

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

não residentes com estabelecimento estável nesse território; 

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

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

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

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

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

impacto na estrutura da despesa do orçamento camarário do ano de 2014; 

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

n.º 1 do art. 33º da Lei n.º75/2013 de 12 de setembro, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a seguinte 

proposta de lançamento da derrama relativa ao ano de 2013 a cobrar em 2014, fixando-a em: 

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

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

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

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

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

75.000 euros e os 150.000 euros, ambos inclusive, nos termos do disposto no art.º 14.º, n.º 4 da Lei n.º 

2/2007 de 15 de Janeiro; 

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

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

nos termos do disposto no art.º 12.º, n.º 2 da Lei n.º 2/2007 de 15 de janeiro. 

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

órgão deliberativo autorize o lançamento da derrama relativa ao ano de 2013, a cobrar em 2014, nos termos da 

alínea d) do n.º 1 do art.º 25 da Lei n.º 75/2013 de 12 setembro. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
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O Presidente da Mesa apresentou o ponto 2 e colocou-o à discussão, pelas 21.10h. Deu a 

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

mesmo. ________________________________________________________________ 

O Presidente da Câmara esclareceu que os valores se mantêm em relação ao ano anterior, e 

que se mantem a isenção das pequenas e médias empresas dado que se continuam a debater 

com grandes dificuldades. __________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado João Pereira (PSD), que elogiou a Câmara mais uma vez por 

manter os valores do ano passado. ___________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que considerou muito positivo que se 

mantenham os valores do ano passado de forma a não onerar mais as empresas neste 

período difícil para a economia. ______________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Jorge Martins (MPM) que disse que a Câmara tomou uma posição 

correta com um critério adequado sobretudo num momento em que se acentua um ligeiro 

declínio na economia. ______________________________________________________ 

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

DERRAMA RELATIVA AO ANO DE 2013 A COBRAR NO ANO DE 2014, tendo a Assembleia deliberado 

aprovar o mesmo por unanimidade. ___________________________________________ 

PONTO 3 - APROVAÇÃO DA 20ª MODIFICAÇÃO - 3.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS 
PREVISIONAIS DE 2013, nos termos da alínea a), do n.º 1, do art.º 25º, do RJAL. __________ 
 
“Presente certidão de teor nº 59/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de novembro de 

2013: 

Presente proposta da 20ª Modificação – 3ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2013, acompanhada de 

mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 

3ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2013, no valor de 40.350,02 euros nos reforços e 40.350,02 euros nas 

anulações; 

3ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2013, no valor de 7.150,00 euros nos reforços e 7.150,00 

euros nas anulações, com inscrição de dotação em 2014 no montante de 1.490.792,00 euros; 

3ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais para 2013, no valor de 7.248,00 euros nos reforços e 32.050,00 

euros nas anulações e com redução de dotação em anos seguintes no montante total de 16.581,00 euros. 

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 n.º 1 do artigo 33º da Lei 75/2013 de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal, depois de analisar a proposta, delibera submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal a 20ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2013, constituída pela 3.ª Revisão ao Orçamento da 

Despesa, 3ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e 3ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais, para 

efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 25.º do mesmo diploma legal. 
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A deliberação foi tomada por unanimidade.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 3 e colocou-o à discussão, pelas 21.19h. Deu a 

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

mesmo. ________________________________________________________________ 

O Presidente da Câmara esclareceu que se trata da introdução das rubricas plurianuais que 

trazemos aqui hoje para autorizar. ___________________________________________ 

O Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto três, APROVAÇÃO DA 20ª MODIFICAÇÃO - 

3.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2013, tendo a Assembleia deliberado aprovar o 

mesmo por maioria com dezasseis votos a favor (16) e oito abstenções (CDU-8). _________ 

PONTO 4. PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS, de acordo com o disposto na alínea c) do nº 1 do art.º 6º da Lei nº 8/2012, de 

21 de fevereiro: 

PONTO 4.1 - CONTRATO-PROGRAMA “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE 

GERAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 

“Presente certidão de teor nº 60/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de novembro de 
2013: 

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

dêem lugar a um 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 serão assumidos encargos até ao valor de 449.062,66 euros, a que acresce IVA à taxa legal, 

no ano de 2014. 

Considerando que a despesa a incorrer será suportada por dotação nas classificações orgânica/económica 

0103/0501010101 e ação do PPI 2013/A/13. 

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

plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico. 
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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 ccc) do n.º 1 do 

artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, solicitar 

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

relativos ao contrato-programa que tem por objeto a prestação de serviços de interesse geral de transporte de 

passageiros, até ao valor de quatrocentos e quarenta e nove mil, sessenta e dois euros e sessenta e seis 

cêntimos, a que acresce IVA à taxa legal, no ano de 2014, para efeitos do cumprimento do disposto na alínea c) 

do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro. 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 2 votos contra dos Srs. Vereadores Aurélio 

Ferreira e Carlos Logrado. 

O Sr. Vereador Paulo Vicente esteve ausente, não participando na discussão e votação, por incompatibilidade, 

uma vez que é o Presidente do Conselho de Administração da TUMG, E.M. Unipessoal S.A.” 

PONTO 4.2 - CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA E BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA. 

“Presente certidão de teor nº 62/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de novembro de 
2013: 

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

dêem lugar a um 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 contrato celebrado em 29 de agosto passado, serão assumidos encargos com 

a seguinte distribuição: 14.370,34 euros em 2013 e 229.629,66 euros em 2014, a que acresce IVA à taxa legal. 

Considerando que a despesa a incorrer será suportada por dotação nas classificações orgânica/económica 

07/07030301 e ação do PPI 2011/I/43. 
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Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012, são compromissos 

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

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 ccc) do n.º 1 do 

artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, solicitar 

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

relativos à execução da obra de Construção da ciclovia e beneficiação da Estrada Atlântica, no valor de duzentos 

e vinte e nove mil, seiscentos e vinte e nove euros e sessenta e seis cêntimos, a que acresce IVA à taxa legal, no 

ano de 2014, para efeitos do cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 

de fevereiro. Esta deliberação foi tomada por maioria, com 6 votos a favor e 1 abstenção do Sr. Vereador Aurélio 

Ferreira. O Sr. Vereador Aurélio Ferreira absteve-se por considerar que foram atos praticados em período à 

anteriori à sua tomada de posse, portanto não estava na gestão.” 

PONTO 4.3 - CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA E BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA. 

TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES. 

“ Presente certidão de teor nº 63/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de novembro de 
2013: 

 Nos termos do disposto no art.º 22º do decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho a autorização de despesas que 
deem lugar a um 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 de informação proveniente dos serviços da Divisão de Ordenamento do Território, 
serão assumidos encargos no valor de 5.546,25 euros, a que acresce IVA à taxa legal, relativos a trabalhos de 
suprimento de erros e omissões do projeto de execução, com a seguinte distribuição: 1.577,25 euros em 2013 e 
3.969,00 euros em 2014. 

Considerando que a despesa a incorrer será suportada por dotação nas classificações orgânica/económica 
07/07030301 e ação do PPI 2011/I/43. 

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012, são compromissos 
plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico. 
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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 ccc) do n.º 1 do 
artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, solicitar 
à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais 
relativos a trabalhos de suprimento de erros e omissões, no âmbito da obra de Construção da ciclovia e 
beneficiação da Estrada Atlântica, no valor de três mil, novecentos e sessenta e nove euros, a que acresce IVA à 
taxa legal, no ano de 2014, para efeitos do cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 
8/2012 de 21 de fevereiro. 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor, 1 voto contra do Sr. Vereador Carlos Logrado e 1 
abstenção do Sr. Vereador Aurélio Ferreira. 

O Sr. Vereador Carlos Logrado votou contra e proferiu a seguinte declaração de voto: “Voto contra por se tratar 
de uma omissão e o custo não ser imputável à Câmara Municipal.” 

O Sr. Vereador Aurélio Ferreira absteve-se por considerar que foram atos praticados em período à anteriori à 
sua tomada de posse, portanto não estava na gestão.” 

PONTO 4.4 - PAVIMENTAÇÕES DE DIVERSOS ARRUAMENTOS DO CONCELHO. 

“ Presente certidão de teor nº 64/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de novembro de 
2013: 

Nos termos do disposto no art.º 22º do decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho a autorização de despesas que 
deem lugar a um 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. 

PONTO 4.5 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO APOIADO NA ZONA DE 

ABASTECIMENTO DA ESTAÇÃO. 

“ Presente certidão de teor nº 65/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de novembro de 
2013: 

Nos termos do disposto no art.º 22º do decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho a autorização de despesas que 
dêem lugar a um encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua 
realização, não pode ser efetivada sem prévia autorização da Assembleia Municipal, salvo quando estas: 

a) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 
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b) os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos anos económicos seguintes ao 
da sua contração e o prazo de execução de três anos. 

Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova 
as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que dispõe que a assunção de 
compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento 
ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e 
parcerias público- privadas, está sujeita, no que respeita às entidades da administração local, a autorização 
prévia da Assembleia Municipal. 

Considerando que, mediante prévia realização de procedimento de concurso público, serão assumidos encargos 
até ao valor de 329.864,47 euros, a que acresce IVA à taxa legal, no ano de 2014, tendo em vista a construção 
de reservatório apoiado na zona de abastecimento da Estação. 

Considerando que a despesa a incorrer será suportada por dotação nas classificações orgânica/económica 
07/07010406 e ação do PPI 2013/I/39. 

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. 

A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do 
artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, solicitar 
à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais 
relativos à contratação da obra de Construção de reservatório apoiado na Zona de Abastecimento da Estação, 
até ao valor de trezentos e noventa mil euros, a que acresce IVA à taxa legal, no ano 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.” 

PONTO 4.6 - REQUALIFICAÇÃO/ADAPTAÇÃO DA ESCOLA N.º 2 DO PILADO.  

“Presente certidão de teor nº 66/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de novembro de 
2013: 

Nos termos do disposto no art.º 22º do decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho a autorização de despesas que 
dêem lugar a um encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua 
realização, não pode ser efetivada sem prévia autorização da Assembleia Municipal, salvo quando estas: 

a) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 

b) os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos anos económicos seguintes ao 
da sua contração e o prazo de execução de três anos. 

Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova 
as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que dispõe que a assunção de 
compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento 
ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e 
parcerias público- privadas, está sujeita, no que respeita às entidades da administração local, a autorização 
prévia da Assembleia Municipal. 
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Considerando que, mediante prévia realização de procedimento de concurso público, serão assumidos encargos 
até ao valor de 329.864,47 euros, a que acresce IVA à taxa legal, no ano de 2014, tendo em vista a construção 
de reservatório apoiado na zona de abastecimento da Estação. 

Considerando que a despesa a incorrer será suportada por dotação nas classificações orgânica/económica 
07/07010406 e ação do PPI 2013/I/39. 

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. 

A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do 
artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, solicitar 
à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais 
relativos à contratação da obra de Construção de reservatório apoiado na Zona de Abastecimento da Estação, 
até ao valor de trezentos e noventa mil euros, a que acresce IVA à taxa legal, no ano 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.” 

PONTO 4.7 - REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO/ADAPTAÇÃO A CANTINA ESCOLAR – 

ESCOLA N.º 3 DO PILADO. 

“ Presente certidão de teor nº 67/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de novembro de 
2013: 

Nos termos do disposto no art.º 22º do decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho a autorização de despesas que 
dêem lugar a um 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, mediante prévia realização de procedimento de concurso público, serão assumidos encargos 
até ao valor de 76.027,62 euros, a que acresce IVA à taxa legal, no ano de 2014. 

Considerando que a despesa a incorrer será suportada por dotação nas classificações orgânica/económica 
07/07010305 e ação do PPI 2013/I/16. 

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012, são compromissos 
plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico. 
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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 ccc) do n.º 1 do 
artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, solicitar 
à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais 
relativos à obra de Requalificação/ampliação/adaptação a cantina escolar – Escola n.º 3 do Pilado, até ao valor 
de setenta e seis mil e vinte sete euros e sessenta e dois cêntimos, a que acresce IVA à taxa legal, no ano de 
2014, para efeitos do cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro. 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 6 votos a favor e 1 abstenção do Sr. Vereador Aurélio Ferreira. O 
Sr. Vereador Aurélio Ferreira absteve-se por considerar que foram atos praticados em período à anteriori à sua 
tomada de posse, portanto não estava na gestão.” 

PONTO 4.8 - REQUALIFICAÇÃO DE 11 FOGOS DO BAIRRO DE CASAL DE MALTA – 

HABITAÇÃO SOCIAL.  

“Presente certidão de teor nº 68/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de novembro de 
2013: 

Nos termos do disposto no art.º 22º do decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho a autorização de despesas que 
dêem lugar a um 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, mediante prévia realização de procedimento de concurso público, serão assumidos encargos 
até ao valor de 47.931,91 euros, a que acresce IVA à taxa legal, no ano de 2014. Considerando que a despesa a 
incorrer será suportada por dotação nas classificações orgânica/económica 07/07010203 e ação do PPI 2013/I/20.  

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. 

A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do 
artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, solicitar 
à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais 
relativos à obra de Requalificação de 11 fogos do bairro social de Casal de Malta, até ao valor de quarenta e sete 
mil, novecentos e trinta e um euros e noventa e um cêntimos, a que acresce IVA à taxa legal, no ano 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. 



(Mandato 2013/2017)
   ATA NÚMERO SETE 22.11.2013 

 
15 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 6 votos a favor e 1 abstenção do Sr. Vereador Aurélio Ferreira. O 
Sr. Vereador Aurélio Ferreira absteve-se por considerar que foram atos praticados em período à anteriori à sua 
tomada de posse, portanto não estava na gestão.” 

PONTO 4.9 - CORREÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DOS LEITOS E MARGENS DAS LINHAS 

DE ÁGUA. 

“ Presente certidão de teor nº 69/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de novembro de 
2013: 

Nos termos do disposto no art.º 22º do decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho a autorização de despesas que 
dêem lugar a um 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, mediante prévia realização de procedimento de ajuste direto, serão assumidos encargos até 
ao valor de 11.998,80 euros, a que acresce IVA à taxa legal, no ano de 2014. 

Considerando que a despesa a incorrer será suportada por dotação nas classificações orgânica/económica 
07/020225 e ação do PPI 2013/67.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. 

A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do 
artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, solicitar 
à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais 
relativos à contratação da obra de Correção e desobstrução dos leitos e margens das linhas de água, até ao 
valor de onze mil, novecentos e noventa e oito euros e oitenta cêntimos, a que acresce IVA à taxa legal, no ano 
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.” 

PONTO 4.10 - REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE DA PRAIA DA VIEIRA.  

“ Presente certidão de teor nº 70/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de novembro de 
2013: 
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Nos termos do disposto no art.º 22º do decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho a autorização de despesas que 
dêem lugar a um 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, mediante prévia realização de procedimento de concurso público, serão assumidos encargos 
até ao valor de 29.478,00 euros, a que acresce IVA à taxa legal, no ano de 2014, tendo em vista a requalificação 
do mercado do peixe da Praia da Vieira. 

Considerando que a despesa a incorrer será suportada por dotação nas classificações orgânica/económica 
07/07010303 e ação do PPI 2012/I/67.  

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. 

A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do 
artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, solicitar 
à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais 
relativos à contratação da obra de Requalificação do mercado do peixe da Praia da Vieira, até ao valor de vinte 
e nove mil, quatrocentos e setenta e oito euros, a que acresce IVA à taxa legal, no ano 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.” 

PONTO 4.11 - REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS LARANJEIRAS. 

“ Presente certidão de teor nº 701/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de novembro de 
2013: 

Nos termos do disposto no art.º 22º do decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho a autorização de despesas que 
dêem lugar a um 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 
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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, mediante prévia realização de procedimento de concurso público, serão assumidos encargos 
até ao valor de 350.558,71 euros, a que acresce IVA à taxa legal, no ano de 2014, tendo em vista a requalificação 
da Rua das Laranjeiras. 

Considerando que a despesa a incorrer será suportada por dotação nas classificações orgânica/económica 
07/07030301 e ação do PPI 2012/I/60. 

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. 

A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do 
artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, solicitar 
à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais 
relativos à contratação da obra de Requalificação da Rua das Laranjeiras, até ao valor de trezentos e cinquenta 
mil, quinhentos e cinquenta e oito euros e setenta e um cêntimos, a que acresce IVA à taxa legal, no ano 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 Sr. Vereador Carlos Logrado não votou o presente assunto em virtude de ter dúvida sobre o seu impedimento, 
uma vez que é proprietário nesta rua.” 

PONTO 4.12 - SERVIÇOS POSTAIS PARA O GABINETE DE APOIO AO MUNÍCIPE PARA 

O ANO 2014. 

“ Presente certidão de teor nº 72/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de novembro de 
2013: 

Nos termos do disposto no art.º 22º do decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho a autorização de despesas que 
dêem lugar a um 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.  
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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 1/AF/2013 e requisição interna n.º 13053 dos serviços da DAM – Divisão de 
Administração e Modernização, datadas de 05-11-2013, nas quais se manifesta a necessidade imprescindível e 
inadiável da contratualização dos “Serviços postais para o Gabinete de Apoio ao Munícipe para o ano 2014”. 

Considerando que em sede da 20ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2013, foi proposto o reforço da 
dotação para a assunção de despesa relativa aos “Serviços postais para o Gabinete de Apoio ao Munícipe para o 
ano 2014”, na classificação orgânica/económica 03/020209 e ação do PAM 2011/A/5. 

Considerando que os serviços postais consubstanciam um serviço essencial previsto na alínea e) do n.º2 do art.º 
1.º da Lei n.º 23/96, de 26 de Julho, alterada pelas Leis n.ºs 12/2008 de 26 de Fevereiro e 24/2008 de 2 de 
Junho, 6/2011, de 10 de Março, e 44/2011, de 22 de Junho, e que nos termos do disposto na alínea a) do n.º 6 do 
art.º 75.º da Lei 66-B/2012 de 31 de Dezembro não está sujeito ao disposto nos nºs 1 e 4 do artigo 75.º da 
mesma Lei, a saber redução remuneratória e parecer prévio vinculativo. 

Considerando que o valor estimado, pelos serviços da DAM, para esta despesa, para o ano de 2014, é de 
92.675,92 euros, isentos de IVA. 

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012, LCPA, são compromissos 
plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico, 
conceito que se aplica à contratualização dos “Serviços postais para o Gabinete de Apoio ao Munícipe para o 
ano 2014”.  

Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade da 
assunção de compromissos plurianuais.  

A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do 
art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização 
prévia para a assunção de compromissos plurianuais no âmbito do contrato que se pretende celebrar para os 
“Serviços postais para o Gabinete de Apoio ao Munícipe para o ano 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, desde que aprovada a 20ª 
Modificação aos Documentos Previsionais de 2013. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
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PONTO 4.13 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO E EM 

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

DE FEVEREIRO DE 2014.  

“ Presente certidão de teor nº 73/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de novembro de 
2013: 

Nos termos do disposto no art.º 22º do decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho a autorização de despesas que 
dêem lugar a um 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.  

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 a informação n.º TF-09.2013 e requisição interna n.º 13621 do serviço da DISU – Divisão de 
Infraestruturas e Serviços Urbanos, datadas de 05-11-2013, nas quais se manifesta a necessidade imprescindível e 
inadiável da contratualização do “Fornecimento de energia elétrica em média tensão e em baixa tensão especial” 
para 20 instalações municipais, para o período de 12 meses, com início previsto a 01 de fevereiro de 2014, com o 
preço base de 271.003,59€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

Considerando que em sede da 20ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2013, foi proposto o reforço da 
dotação para a assunção de despesa relativa ao “FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A EDIFÍCIOS 
CAMARÁRIOS”, nas classificações orgânica/económica 0103/0103090103 e 0103/06020399 e ação do PAM 
2013/A/3. 

Considerando que o fornecimento de energia elétrica consubstancia um serviço público essencial previsto na 
alínea b) do n.º2 do art.º 1.º da Lei n.º 23/96, de 26 de Julho, alterada pelas Leis n.ºs 12/2008 de 26 de 
Fevereiro e 24/2008 de 2 de Junho, 6/2011, de 10 de Março, e 44/2011, de 22 de Junho, e que nos termos do 
disposto na alínea a) do n.º 6 do art.º 75.º da Lei 66-B/2012 de 31 de Dezembro não está sujeito ao disposto nos 
nºs 1 e 4 do artigo 75.º da mesma Lei, a saber redução remuneratória e parecer prévio vinculativo.  

Considerando que o contrato a celebrar compreende um único fator, submetido à concorrência, que corresponde 
ao Preço da Energia Ativa e que todos os outros fatores não se encontram submetidos à concorrência por serem 
regulados por entidades terceiras, nomeadamente a potência contratada, tarifa de acesso às redes, contribuição 
audiovisual, imposto especial sobre o consumo, etc., pelo que o preço base a aplicar ao procedimento é de 
271.003,59€, a acrescer de IVA à taxa legal em vigor, apesar de o valor global do contrato a celebrar poder 
ascender a 505.935,97€, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012, LCPA, são compromissos 
plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico, 
conceito que se aplica à contratualização do fornecimento de energia elétrica em média tensão e em baixa 
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tensão especial, para 20 instalações municipais, para o período de 12 meses, com início previsto a 01 de 
fevereiro de 2014.  

Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade da 
assunção de compromissos plurianuais.  

A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do 
art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização 
prévia para a assunção de compromissos plurianuais no âmbito do contrato que se pretende celebrar para o 
“Fornecimento de energia elétrica em média tensão e em baixa tensão especial para o período de 12 meses com 
início previsto a 1 de fevereiro de 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, desde que aprovada a 20ª Modificação aos Documentos Previsionais de 
2013. Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

PONTO 4.14 - SERVIÇOS DE DINAMIZAÇÃO E ENSINO DE NATAÇÃO PARA OS 

ALUNOS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE 

INTEGRADOS NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS MARINHA GRANDE NASCENTE E 

MARINHA GRANDE POENTE, PARA O ANO LETIVO 2013/2014- PERÍODO DE JANEIRO A 
JUNHO DE 2014.  

“ Presente certidão de teor nº 74/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de novembro de 
2013: 

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

dêem lugar a um 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 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. 
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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/2243/2013 e requisição interna n.º 13109 do serviço da DCD – Divisão de 

Cidadania e Desenvolvimento, datadas de 05-11-2013, nas quais se manifesta a necessidade imprescindível e 

inadiável da contratualização dos “Serviços de dinamização e ensino de natação para os alunos do 1º ciclo do 

ensino básico do concelho da Marinha Grande integrados nos agrupamentos de escolas Marinha Grande 

Nascente e Marinha Grande Poente, para o ano letivo 2013/2014- Período de janeiro a junho de 2014”. 

Considerando que o preço base a aplicar ao procedimento é de 16.601,00€, a acrescer de IVA à taxa legal em 

vigor, correspondente a 2070 tempos a um preço unitário de 8,02€, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, 

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

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

contrato celebrado em 2012, conforme se atesta em documentação anexa e em cumprimento do preceituado no 

n.º 1 do artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012 de 31 de Dezembro. 

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

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

conceito que se aplica à contratualização dos “Serviços de dinamização e ensino de natação para os alunos do 

1º ciclo do ensino básico do concelho da Marinha Grande integrados nos agrupamentos de escolas Marinha 

Grande Nascente e Marinha Grande Poente, para o ano letivo 2013/2014- Período de janeiro a junho de 2014”. 

Considerando que a autorização prévia genérica concedida pela Assembleia Municipal na sua sessão de 28-12-

2012 apenas se aplica aos contratos cujos encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros em cada um dos 

anos económicos seguintes. 

Considerando que na acção do PAM 2013/A/34, denominada de “GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DO INGLÊS NO 

1.º CICLO E OUTRAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - ANO LETIVO 2013/2014” já foram 

assumidos compromisso para o ano 2014 no valor de 83.564,21€ e que a abertura do presente procedimento 

implicaria a assunção de compromissos para o ano de 2014 de valor superior ao limite de 99.759,58€, 

deliberado na sessão 28/12/2012 da Assembleia Municipal, na ação do Plano de Atividades Municipais 2013/A/34. 

Considerando que se encontra inscrito no Plano de Atividades Municipais de 2013 a dotação para a assunção de 

despesa, no ano 2014, com a contratação dos “Serviços de dinamização e ensino de natação para os alunos do 

1º ciclo do ensino básico do concelho da Marinha Grande integrados nos agrupamentos de escolas Marinha 

Grande Nascente e Marinha Grande Poente, para o ano letivo 2013/2014- Período de janeiro a junho de 2014”, na 

classificação orgânica/económica 06/020220 e ação do PAM 2013/A/34. 
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Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro determina a 

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

assunção de compromissos plurianuais. 

A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do 

art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização 

prévia para a assunção de compromissos plurianuais no âmbito do contrato que se pretende celebrar para os 

“Serviços de dinamização e ensino de natação para os alunos do 1º ciclo do ensino básico do concelho da 

Marinha Grande integrados nos agrupamentos de escolas Marinha Grande Nascente e Marinha Grande Poente, 

para o ano letivo 2013/2014- Período de janeiro a junho de 2014”, para efeitos do cumprimento do disposto na 

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

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

PONTO 4.15 - SERVIÇOS DE DINAMIZAÇÃO E ENSINO DE NATAÇÃO PARA OS 

ALUNOS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE 

INTEGRADOS NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VIEIRA DE LEIRIA, PARA O ANO 

LETIVO 2013/2014 - PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2014.  

“ Presente certidão de teor nº 75/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de novembro de 
2013: 

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

dêem lugar a um 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 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 
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assunção de compromissos plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da 

aprovação das Grandes Opções do Plano. 

Considerando que no momento da aprovação dos documentos previsionais para o ano de 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/2244/2013 e requisição interna n.º 13110 do serviço da DCD – Divisão de 

Cidadania e Desenvolvimento, datadas de 05-11-2013, nas quais se manifesta a necessidade imprescindível e 

inadiável da contratualização dos “Serviços de dinamização e ensino de natação para os alunos do 1º ciclo do 

ensino básico do concelho da Marinha Grande integrados no agrupamento de escolas Vieira de Leiria, para o ano 

letivo 2013/2014 - Período de janeiro a junho de 2014”. 

Considerando que o preço base a aplicar ao procedimento é de 8.058,00€, a acrescer de IVA à taxa legal em 

vigor, correspondente a 850 tempos a um preço unitário de 9,48€, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, 

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

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

contrato celebrado em 2012, conforme se atesta em documentação anexa e em cumprimento do preceituado no 

n.º 1 do artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012 de 31 de Dezembro. 

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

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

conceito que se aplica à contratualização dos “Serviços de dinamização e ensino de natação para os alunos do 

1º ciclo do ensino básico do concelho da Marinha Grande integrados no agrupamento de escolas Vieira de Leiria, 

para o ano letivo 2013/2014 - Período de janeiro a junho de 2014. 

Considerando que a autorização prévia genérica concedida pela Assembleia Municipal na sua sessão de 28-12-

2012 apenas se aplica aos contratos cujos encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros em cada um dos 

anos económicos seguintes. 

Considerando que na acção do PAM 2013/A/34, denominada de “GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DO INGLÊS NO 

1.º CICLO E OUTRAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - ANO LETIVO 2013/2014” já foram 

assumidos compromisso para o ano 2014 no valor de 83.564,21€ e que a abertura do presente procedimento 

implicaria a assunção de compromissos para o ano de 2014 de valor superior ao limite de 99.759,58€, 

deliberado na sessão 28/12/2012 da Assembleia Municipal, na ação do Plano de Atividades Municipais 2013/A/34. 

Considerando que se encontra inscrito no Plano de Atividades Municipais de 2013 a dotação para a assunção de 

despesa, no ano 2014, com a contratação dos “Serviços de dinamização e ensino de natação para os alunos do 

1º ciclo do ensino básico do concelho da Marinha Grande integrados no agrupamento de escolas Vieira de Leiria, 
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para o ano letivo 2013/2014 - Período de janeiro a junho de 2014”, na classificação orgânica/económica 

06/020220 e ação do PAM 2013/A/34. 

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 ccc) do n.º 1 do 

art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização 

prévia para a assunção de compromissos plurianuais no âmbito do contrato que se pretende celebrar para os 

“Serviços de dinamização e ensino de natação para os alunos do 1º ciclo do ensino básico do concelho da 

Marinha Grande integrados no agrupamento de escolas Vieira de Leiria, para o ano letivo 2013/2014 - Período de 

janeiro a junho de 2014”, para efeitos do cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 

8/2012 de 21 de fevereiro. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

PONTO 4.16 - CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO POR 

MULTIBANCO NOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE PARA 

O ANO 2014.  

“Presente certidão de teor nº 76/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de novembro de 
2013: 

Nos termos do disposto no art.º 22º do decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho a autorização de despesas que 
dêem lugar a um encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua 
realização, não pode ser efetivada sem prévia autorização da Assembleia Municipal, salvo quando estas: 

a) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 

b) os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos anos económicos seguintes ao 
da sua contração e o prazo de execução de três anos. 

Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova 
as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que dispõe que a assunção de 
compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento 
ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e 
parcerias público- privadas, está sujeita, no que respeita às entidades da administração local, a autorização 
prévia da Assembleia Municipal. 

Considerando que nos termos do art.º 14.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, lei dos compromissos e 
pagamentos em atraso, adiante designada por LCPA, foi estabelecido que os procedimentos necessários à 
aplicação desta lei e à operacionalização da prestação de informação constante do artigo 10.º seriam regulados 
por decreto–lei, o que se veio a verificar com a publicação do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de Junho. 

Considerando que no subsector local e nos termos do disposto no art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de 
Junho, para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA, a autorização prévia para a 
assunção de compromissos plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada aquando da 
aprovação das Grandes Opções do Plano. 
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Considerando as informações dos serviços da DAM – Divisão de Administração e Modernização, DCD – Divisão 
de Cidadania e Desenvolvimento e da DFTI – Divisão Financeira e de Tecnologia de Informações nas quais se 
manifesta a necessidade imprescindível e inadiável da contratualização da prestação de serviços de “Pagamento 
por multibanco nos serviços da Câmara Municipal da Marinha Grande para o ano 2014”. 

Considerando que se encontra inscrito no Plano de Atividades Municipais de 2013 a dotação para a assunção de 
despesa, no ano 2014, com a contratação de serviços de “Pagamento por multibanco nos serviços da Câmara 
Municipal da Marinha Grande para o ano 2014” na classificação orgânica/económica 0103/ 030601, acção do PAM 
2013/A/140.  

Considerando que o preço base a aplicar é de 2.770,00€, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, sendo este o 
preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as prestações de serviços 
objeto do contrato a celebrar e que este respeita a redução remuneratória de 10% em cumprimento do 
preceituado no n.º1 do art.º 75 da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro. 

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012, são compromissos 
plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico, 
conceito que se aplica à contratualização da prestação de serviços de “Pagamento por multibanco nos serviços 
da Câmara Municipal da Marinha Grande para o ano 2014”. 

Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade da 
assunção de compromissos plurianuais. 

A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do 
art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização 
prévia para a assunção de compromissos plurianuais no âmbito do contrato que se pretende celebrar para 
serviços de “Pagamento por multibanco nos serviços da Câmara Municipal da Marinha Grande para o ano 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.” 

PONTO 4.17 - FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL PARA O EDIFÍCIO DA RESINAGEM E 

CANTINA DA VÁRZEA, PARA O PERÍODO PREVISTO DE DEZEMBRO DE 2013 A MAIO 

DE 2014.   

“ Presente certidão de teor nº 77/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de novembro de 
2013: 

Nos termos do disposto no art.º 22º do decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho a autorização de despesas que 
dêem lugar a um encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua 
realização, não pode ser efetivada sem prévia autorização da Assembleia Municipal, salvo quando estas: 

a) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 

b) os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos anos económicos seguintes ao 
da sua contração e o prazo de execução de três anos. 

Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova 
as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que dispõe que a assunção de 
compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento 
ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e 
parcerias público- privadas, está sujeita, no que respeita às entidades da administração local, a autorização 
prévia da Assembleia Municipal. 
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Considerando que 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 a informação dos serviços da DISU - Divisão de Infraestruturas e Serviços Urbanos na qual se 
manifesta a necessidade imprescindível e inadiável da contratualização do fornecimento de gás natural para o 
edifício da Resinagem e cantina da Várzea, para o período previsto de dezembro de 2013 a 31 de maio de 2014. 

Considerando que em sede da 20ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2013, foi proposto o reforço da 
dotação para a assunção de despesa relativa ao fornecimento de gás natural ao edifício da Resinagem e cantina 
da Várzea, nas classificações orgânica/económica 0103/02010299 e 0103/06020399 e ação do PAM 2011/A/115, 
sendo o valor da despesa estimado em 2.305,47€, acrescido de IVA à taxa de 23%. 

Considerando que o fornecimento de gás natural consubstancia um serviço público essencial previsto na alínea 
c) do n.º2 do art.º 1.º da Lei n.º 23/96, de 26 de Julho, alterada pelas Leis n.ºs 12/2008 de 26 de Fevereiro e 
24/2008 de 2 de Junho, 6/2011, de 10 de Março, e 44/2011, de 22 de Junho, e que nos termos do disposto na 
alínea a) do n.º 6 do art.º 75.º da Lei 66-B/2012 de 31 de Dezembro não está sujeito ao disposto nos nºs 1 e 4 
do artigo 75.º da mesma Lei, a saber redução remuneratória e parecer prévio vinculativo. 

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012, são compromissos 
plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico, 
conceito que se aplica à contratualização do fornecimento de gás natural ao edifício da Resinagem e cantina da 
Várzea. 

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 ccc) do n.º 1 do 
art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização 
prévia para a assunção de compromissos plurianuais no âmbito do contrato que se pretende celebrar para o 
“Fornecimento de gás natural para o edifício da Resinagem e cantina da Várzea, para o período previsto de 
dezembro de 2013 a maio de 2014”, para efeitos do cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º 
da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, desde que aprovada a 20ª Modificação aos Documentos Previsionais de 
2013. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

PONTO 4.18 - ACESSO À INTERNET PARA DIVERSOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

E EDIFÍCIO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 1 DE DEZEMBRO DE 

2013 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014.  

“Presente certidão de teor nº 78/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de novembro de 

2013: 

Nos termos do disposto no art.º 22º do decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho a autorização de despesas que 
dêem lugar a um encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua 
realização, não pode ser efetivada sem prévia autorização da Assembleia Municipal, salvo quando estas: 

a) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 

b) os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos anos económicos seguintes ao 
da sua contração e o prazo de execução de três anos. 
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Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova 
as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que dispõe que a assunção de 
compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento 
ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e 
parcerias público- privadas, está sujeita, no que respeita às entidades da administração local, a autorização 
prévia da Assembleia Municipal. 

Considerando que 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 a informação dos serviços da DFTI na qual se manifesta a necessidade imprescindível e inadiável 
da contratualização dos serviços de acesso à internet de diversos estabelecimentos de ensino e edifício da 
assembleia municipal, para o período previsto de 1 de dezembro de 2013 a 28 de fevereiro de 2014. 

Considerando que em sede da 20ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2013, foi proposto o reforço da 
dotação para a assunção de despesa relativa aos serviços de acesso à internet de diversos estabelecimentos de 
ensino e edifício da assembleia municipal, na classificação orgânica/económica 02/020209 e ação do PAM 
2013/A/5, sendo o valor da despesa estimado em 878,00€, acrescido de IVA à taxa de 23%. 

Considerando que os serviços de acesso à internet a diversos estabelecimentos de ensino e edifício da 
assembleia municipal consubstanciam um serviço público essencial previsto na alínea d) do n.º2 do art.º 1.º da 
Lei n.º 23/96, de 26 de Julho, alterada pelas Leis n.ºs 12/2008 de 26 de Fevereiro e 24/2008 de 2 de Junho, 
6/2011, de 10 de Março, e 44/2011, de 22 de Junho, e que nos termos do disposto na alínea a) do n.º 6 do art.º 
75.º da Lei 66-B/2012 de 31 de Dezembro não está sujeito ao disposto nos nºs 1 e 4 do artigo 75.º da mesma Lei, 
a saber redução remuneratória e parecer prévio vinculativo.  

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012, são compromissos 
plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico, 
conceito que se aplica à contratualização dos serviços de acesso à internet de diversos estabelecimentos de 
ensino e edifício da assembleia municipal. 

Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade da 
assunção de compromissos plurianuais. 

A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do 
art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização 
prévia para a assunção de compromissos plurianuais no âmbito do contrato que se pretende celebrar para o 
“Acesso à internet para diversos estabelecimentos de ensino e edifício da assembleia municipal para o período 
de 1 de dezembro de 2013 a 28 de fevereiro de 2014”, para efeitos do cumprimento do disposto na alínea c) do 
n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, desde que aprovada a 20ª Modificação. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

PONTO 4.19 - TRANSPORTES ESCOLARES E NO ÂMBITO DE PROJETOS EDUCATIVOS, 

CULTURAIS SOCIAIS E DESPORTIVOS APOIADOS PELO MUNICÍPIO PARA O ANO 2014.  

“Presente certidão de teor nº 79/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de novembro de 

2013: 

Nos termos do disposto no art.º 22º do decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho a autorização de despesas que 
dêem lugar a um encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua 
realização, não pode ser efetivada sem prévia autorização da Assembleia Municipal, salvo quando estas: 
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a) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 

b) os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos anos económicos seguintes ao 
da sua contração e o prazo de execução de três anos. 

Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova 
as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que dispõe que a assunção de 
compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento 
ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e 
parcerias público- privadas, está sujeita, no que respeita às entidades da administração local, a autorização 
prévia da Assembleia Municipal. 

Considerando que 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 a informação dos serviços da DCD - Divisão de Cidadania e Desenvolvimento na qual se manifesta 
a necessidade imprescindível e inadiável da contratualização dos “Transportes escolares e no âmbito de projetos 
educativos, culturais sociais e desportivos apoiados pelo município para o ano 2014”. 

Considerando que se encontra inscrito em Plano de Atividades Municipais de 2013 a dotação para a assunção de 
despesa no ano de 2014 para o “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTES ESCOLARES E 
OUTROS A CELEBRAR COM A EMPRESA MUNICIPAL TUMG PARA O ANO DE 2014 - EXCEPTO TRANSPORTES 
URBANOS”, na classificação orgânica/económica 0103/020210, ação do PAM 2013/A/130, sendo o preço máximo 
que a entidade adjudicante se dispõe a pagar, pela execução de todas as prestações de serviços objeto do 
contrato a celebrar, de 311.475,00€, acrescidos de IVA à taxa de 6%. 

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012, são compromissos 
plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico, 
conceito que se aplica à contratualização dos “Transportes escolares e no âmbito de projetos educativos, 
culturais sociais e desportivos apoiados pelo município para o ano 2014”. 

Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade da 
assunção de compromissos plurianuais. 

A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do 
art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização 
prévia para a assunção de compromissos plurianuais no âmbito do contrato que se pretende celebrar para os 
“Transportes escolares e no âmbito de projetos educativos, culturais sociais e desportivos apoiados pelo 
município para o ano 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 Sr. Vereador Paulo Vicente esteve ausente, não participando na discussão e votação, por incompatibilidade, 
uma vez que é o Presidente do Conselho de Administração da TUMG, E.M. Unipessoal S.A.” 

Com a anuência de todos os deputados, cerca das 21.22h, o Presidente da Mesa apresentou 

os dezanove pontos que constituem o ponto 4 e sugeriu que a discussão destes pedidos de 

autorização prévia, fosse sendo feita à medida que os senhores deputados necessitassem de 

intervir. ________________________________________________________________ 

Em relação ao ponto 4.1 registaram-se as seguintes intervenções: 
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Usou da palavra o deputado João Pereira (PSD), que disse que a questão da TUMG exige uma 

atenção redobrada, pois tem um peso considerável no orçamento camarário. Disse ter 

algumas reservas em relação ao contrato-programa, pois desconhece a estratégia que existe 

para a empresa TUMG?! ____________________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Jorge Martins (MPM) que disse que se constata que a TUMG vive 

à custa dos subsídios pagos pela Câmara e por isso exige uma ponderação cuidada da parte 

do Município, pelo que irá votar contra. Registou que o subsídio à exploração aumentou e 

disse tratar-se de um plano de atividades desprovido da missão, dos objetivos e da estratégia 

para a empresa e quase decalcado do apresentado no ano anterior só para cumprir 

calendário. Da empresa TUMG não se esperam grandes lucros, mas também não se espera 

que seja uma fonte de consumo dos recursos financeiros da Câmara. __________________   

Tomou a palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que disse também que votava contra, pois 

defende a extinção da TUMG e a sua integração na Câmara, pois assim poupar-se-iam muitos 

milhares de euros ao erário publico. Disse serem muito baixas as receitas dos bilhetes, são 

de 20% e as despesas com pessoal são exageradas. Disse que os documentos devem ser 

melhorados apresentando mais informação sobre as receitas e as despesas. Solicitou ainda a 

retirada do ponto 4.1 da ordem de trabalhos. ____________________________________ 

Tomou a palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que saudou todos os deputados, em 

especial aqueles que estão pela primeira vez na assembleia para este novo mandato. Disse 

compreender as preocupações relativas à gestão, à eficiência à melhoria do serviço aos 

cidadãos, mas lembrou que este mandato acabou de se iniciar. Lembrou que a TUMG nasceu 

com a missão de colmatar a necessidade de uma rede de transportes públicos coletivos 

urbanos. Disse ainda que todos devemos dar o nosso contributo para optimizar a gestão da 

empresa e melhorar tudo o que houver para melhorar. _____________________________ 

Tomou a palavra o deputado Albino Paulo (CDU), que disse que a TUMG deve contribuir para 

que cada vez mais haja menos trânsito dentro da cidade a fim de baixar os níveis de poluição 

e pensar no futuro investir em autocarros elétricos. _______________________________ 

Tomou a palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que disse que a questão da empresa 

municipal TUMG precisa de ser mais debatida, pois há poucos dados sobre os itinerários, o 

número de viajantes e em que itinerários, os horários das diferentes linhas, etc. __________ 

Usou da palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que disse que se está a por em causa o 

subsídio de exploração da Câmara à TUMG, mas lembrou que a TUMG assegura todos os 

transportes escolares, e transporta a preços ajustados jovens, estudantes, idosos e seniores. 

Para quem discorda desta função social que a Câmara exerce para com a TUMG ao atribuir o 

subsídio, que proponha a sua extinção. ________________________________________ 

Usou da palavra o deputado João Pereira (PSD), que esclareceu que o que pretende, não é 

acabar com a TUMG, mas sim racionalizar ao máximo a sua rentabilidade, diminuir os custos, 

programar melhor os itinerários e horários e efetuar estatísticas sobre a sua utilização para 

que esses elementos ajudem numa gestão melhorada da TUMG. ______________________ 
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Usou a palavra o deputado Jorge Martins (MPM) que disse que não concorda que se acabe 

com a TUMG, nem com a sua função social, mas subscreve a intervenção do deputado João 

Pereira, dizendo que é preciso fazer contas e estudar melhor os horários e os itinerários. ___ 

O Presidente da Mesa esclareceu a deputada Elvira Ferreira que a Assembleia não tem 

competência para retirar pontos da ordem do dia, e a Câmara informou que não retira o 

ponto 4.1, pois tal facto inviabilizaria o funcionamento dos transportes públicos a partir de 1 

de janeiro. ______________________________________________________________ 

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

ponto um, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS PARA CONTRATO-PROGRAMA “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE 

GERAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo 

por maioria com dezassete votos a favor (9 PS+ 8 CDU), cinco votos contra (3 MPM e 2 +C) 

e duas abstenções (PSD). ___________________________________________________ 

Em relação ao ponto 4.4 registou-se a seguinte intervenção: 

Usou a palavra o deputado Jorge Martins (MPM) que solicitou que a Câmara esclarecesse se 

as infraestruturas de eletricidade, gás e telefone, etc….Já foram previstos antes da execução 

das pavimentações. _______________________________________________________ 

Esclareceu, o vereador Paulo Vicente, que as entidades são sempre notificadas com a devida 

antecedência da execução dos trabalhos de pavimentação para intervirem caso assim o 

entendam. ______________________________________________________________ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação todos os pontos, 

desde o quatro ponto dois até ao quatro ponto dezanove, PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO 

PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA: _________________ 

 CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA E BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA; 

 CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA E BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA. TRABALHOS DE SUPRIMENTO 

DE ERROS E OMISSÕES; 

 PAVIMENTAÇÕES DE DIVERSOS ARRUAMENTOS DO CONCELHO; 

 CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO APOIADO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DA ESTAÇÃO; 

 REQUALIFICAÇÃO/ADAPTAÇÃO DA ESCOLA N.º 2 DO PILADO; 

 REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO/ADAPTAÇÃO A CANTINA ESCOLAR – ESCOLA N.º 3 DO PILADO; 

 REQUALIFICAÇÃO DE 11 FOGOS DO BAIRRO DE CASAL DE MALTA – HABITAÇÃO SOCIAL;  

 CORREÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DOS LEITOS E MARGENS DAS LINHAS DE ÁGUA; 

 REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE DA PRAIA DA VIEIRA; 

 REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS LARANJEIRAS; 

 SERVIÇOS POSTAIS PARA O GABINETE DE APOIO AO MUNÍCIPE PARA O ANO 2014; 

 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO E EM BAIXA TENSÃO ESPECIAL PARA O 

PERÍODO DE 12 MESES COM INÍCIO PREVISTO A 1 DE FEVEREIRO DE 2014; 

 SERVIÇOS DE DINAMIZAÇÃO E ENSINO DE NATAÇÃO PARA OS ALUNOS DO 1º CICLO DO ENSINO 

BÁSICO DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE INTEGRADOS NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 

MARINHA GRANDE NASCENTE E MARINHA GRANDE POENTE, PARA O ANO LETIVO 2013/2014- 

PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2014; 
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 SERVIÇOS DE DINAMIZAÇÃO E ENSINO DE NATAÇÃO PARA OS ALUNOS DO 1º CICLO DO ENSINO 

BÁSICO DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE INTEGRADOS NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VIEIRA 

DE LEIRIA, PARA O ANO LETIVO 2013/2014 - PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2014;  

 CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO POR MULTIBANCO NOS SERVIÇOS DA 

CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE PARA O ANO 2014;  

 FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL PARA O EDIFÍCIO DA RESINAGEM E CANTINA DA VÁRZEA, PARA O 

PERÍODO PREVISTO DE DEZEMBRO DE 2013 A MAIO DE 2014;  

 ACESSO À INTERNET PARA DIVERSOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E EDIFÍCIO DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 1 DE DEZEMBRO DE 2013 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014; 

 TRANSPORTES ESCOLARES E NO ÂMBITO DE PROJETOS EDUCATIVOS, CULTURAIS SOCIAIS E 

DESPORTIVOS APOIADOS PELO MUNICÍPIO PARA O ANO 2014, 

tendo a Assembleia deliberado aprovar os mesmos por unanimidade. __________________ 

Usou da palavra, o deputado Joaquim João Pereira (PSD), que proferiu a seguinte declaração 

de voto: “ Abstivemo-nos no ponto 4.1 para não inviabilizar os transportes públicos, pois de 
outra forma teríamos votado contra. Mas recomendamos à Câmara que dê instruções à 
administração da TUMG para logo que possível faça um estudo e defina uma estratégia 
quanto à racionalização de custos da empresa.”   
 
Usou da palavra, o deputado Jorge Martins (MPM), que proferiu a seguinte declaração de 

voto: “ Votámos favoravelmente os pontos 4.2 ao 4.19 considerando garantia suficiente a 
palavra do Sr. Vereador Paulo Vicente de que no ponto 4.4 a pavimentação programada far-
se-á após concluídas as infra-estruturas que a devem preceder. Subscrevemos também a 
declaração do Dr. Joaquim João Pereira quanto ao ponto 4.1.” 

PONTO 5 - APROVAÇÃO DO CONTRATO PROGRAMA PARA 2014. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE INTERESSE GERAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA TUMG – TRANSPORTES 

URBANOS DA MARINHA GRANDE, nos termos do nº5 do art.º 47º da Lei n.º50/2012 de 31 de 

agosto.  

“Presente certidão de teor nº 61/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de novembro de 

2013: 

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

transporte de passageiros pela empresa municipal Transportes Urbanos da Marinha Grande. 

Presente Parecer do Revisor Oficial de Contas da empresa municipal, que se dá por reproduzido. 

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

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

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

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

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

em rede de transportes regulares urbanos que se desenvolvam exclusivamente na área do município, de acordo 
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com a alínea c), do n.º 2, do artigo 23.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. 

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

geral. 

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

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

agosto (regime jurídico da atividade empresarial local). 

 A Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea ccc), do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para os efeitos do disposto no artigo 47º, n.º 5, da Lei 

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

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

geral de transporte de passageiros, a vigorar no ano de 2014. 

A presente deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 2 votos contra dos Srs. Vereadores 

Aurélio Ferreira e Carlos Logrado. 

O Sr. Vereador Paulo Vicente esteve ausente, não participando na discussão e votação, por incompatibilidade, 

uma vez que é o Presidente do Conselho de Administração da TUMG, E.M. Unipessoal S.A.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 5, e embora o assunto já tenha sido discutido 

previamente no ponto anterior, colocou-o na mesma à discussão, pelas 22.09h. Deu a palavra 

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

O Presidente da Câmara, informou que o novo conselho de administração da TUMG já tomou 

posse e que irá tomar em devida conta todas as recomendações e sugestões aqui 

apresentadas. Lembrou que a TUMG presta um serviço social muito importante, e que pratica 

o mesmo preçário desde o início da sua actividade em 2009, mas está disposta a mudar tudo 

o que for necessário para continuar a ser uma empresa municipal. Felizmente os nossos 

resultados operacionais não fazem antever o seu encerramento ao contrário do que acontece 

no panorama nacional, em que 111 empresas municipais irão fechar até ao final deste ano. ___ 

Tomou a palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que lembrou que apesar de todas as 

dificuldades encontradas para implementar os transportes urbanos, tal foi conseguido em 

2009 no mandato da CDU e foram um salto qualitativo para a Marinha Grande. Congratulou a 

Câmara pelo facto de a nova administração não ter um presidente remunerado. Desejou que o 

contrato programa seja cumprido e acompanhado de perto, para que se mantenha a eficiência 

e a qualidade do serviço, para servir melhor a população. __________________________  

Usou da palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que voltou a frisar que o valor do subsídio 

atribuído pela Câmara, é um absurdo e revelador de pouca competência das administrações 

da TUMG até ao momento. Disse ainda ser imperativo fazer melhor e solicitou a retirada 

deste ponto da ordem do dia. ________________________________________________ 
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Usou da palavra o deputado João Pereira (PSD), que disse não querer impedir o 

funcionamento da TUMG em janeiro, mas recomendou novamente que fossem fornecidos mais 

elementos e mais informação sobre a TUMG, para que doravante se possa tomar uma posição 

mais consciente. __________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Augusto Lopes (PS), que lembrou que o que está em discussão 

neste ponto, é o contrato programa, logo o objetivo não é analisar a gestão, a rentabilidade e 

os percursos… essa informação é fornecida de forma detalhada quando for presente o 

relatório da TUMG, aqui na Assembleia. ________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Jorge Martins (MPM), que disse que este contrato reflecte o 

plano de atividades e vai regular essas actividades, por isso votarão contra. _____________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que lembrou que o contrato programa prevê 

uma política de preços sociais e de discriminação positiva para quem mais precisa e daí 

resulta o subsídio atribuído pela Câmara. Desejou que a TUMG reforce com mais horários a 

linha das Trutas-Amieira, que estenda a linha vermelha até ao lugar da Albergaria e que 

invista fortemente em abrigos em zonas iluminadas. Solicitou ainda que a Câmara continue a 

intervir junto da Rodoviária para que a população da Vieira e da Moita possa também usufruir 

de uma política de horários e preços mais ajustada. _______________________________ 

Usou da palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que se congratulou pela discriminação 

positiva e concordou com a melhoria dos itinerários. Frisou ainda que o +Concelho pretende 

que seja definida uma estratégia de viabilização da TUMG para evitar estas despesas 

exorbitantes. ____________________________________________________________ 

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

APROVAÇÃO DO CONTRATO PROGRAMA PARA 2014. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

INTERESSE GERAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA TUMG – TRANSPORTES URBANOS 

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

dezassete votos a favor (9 PS+ 8 CDU), cinco votos contra (3 MPM e 2 +C) e duas 

abstenções (PSD). ________________________________________________________ 

PONTO 6 - DESIGNAÇÃO DO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DO CONCELHO NO XXI 

CONGRESSO DA ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses, nos termos do 

art.º 6º dos estatutos da ANMP. _____________________________________________ 

 
“A Assembleia Municipal da Marinha Grande delibera proceder à designação do Presidente da Junta 
de Freguesia, representante das Juntas de Freguesia do nosso Concelho, no XXI Congresso da ANMP 
a ter lugar no Centro Nacional de Exposições em Santarém, no próximo dia 23 de novembro.  
 
Com o acordo de toda a Assembleia, a representação das juntas de freguesia no Congresso da ANMP 
far-se-á em regime de rotatividade, cabendo este ano à Junta de Freguesia de Vieira de Leiria essa 
participação: Joaquim Vidal Tomé, Presidente da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria. “ 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 6, cerca das 22.25h e lembrou toda a Assembleia 

que o procedimento habitual, desde sempre, nesta representação das juntas de freguesia no 
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congresso da ANMP, é feito em regime de rotatividade entre os três presidentes e com o seu 

acordo, cabendo este ano à junta de freguesia de Vieira de Leiria assegurar a presença do 

seu Presidente. __________________________________________________________ 

 

Usou da palavra o deputado João Pereira (PSD), que disse discordar da tradição e propôs 

que a representação fosse feita pela Presidente de junta da Marinha Grande, Isabel Freitas 

que tem para si, como uma pessoa interventiva, dinâmica e com bom senso e ficaremos muito 

bem representados, caso aceite. ______________________________________________ 

 

Usou da palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que disse concordar também com a posição 

do PSD. ________________________________________________________________ 

 

Esclareceu o Presidente da Mesa que a rotatividade é uma posição acordada entre os 

presidentes de junta, e como tal e uma vez que a inscrição para o congresso teve que ser 

efetuada conforme previsto no regulamento do mesmo. ____________________________ 

 

Tomou a palavra, a Presidente de junta de freguesia da Marinha Grande, Isabel Freitas (CDU), 

que agradeceu a confiança nela depositada, mas trata-se de uma norma acordada e o 

procedimento deve manter-se, cabendo a representação ao presidente de junta de Vieira de 

Leiria. _________________________________________________________________ 

 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que referiu que o presidente indicado para 

este congresso, possui igualmente os predicados que foram mencionados, é dinâmico, 

interventivo, sensato e com experiência. ________________________________________  
 

Tomou a palavra, o Presidente de junta de freguesia de Vieira de Leiria, Joaquim Vidal (PS), 

que agradeceu a “incompetência” que lhe foi atribuída e disse não fazer nenhuma questão em 

ir ao congresso, pelo que pôs a sua participação à disposição. 

 

Tomou a palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que disse ter assistido à atitude mais 

deselegante e lamentável que a assembleia foi objeto desde o 25 de abril e protagonizada por 

um deputado tão experiente, como o Dr. João Pereira. Referiu ainda que cada deputado 

daquela Assembleia elegeu democraticamente na sua freguesia, o seu presidente de junta, 

pelo que não deve vir aqui fazer nenhum juízo de valor sobre as escolhas que os cidadãos 

tiveram nas suas freguesias. Lembrou que na assembleia municipal se fiscaliza a atividade da 

câmara, a avaliação das juntas é feita pelas suas assembleias de freguesia. Lamentou mais 

uma vez a infeliz intervenção do deputado do PSD, secundada pela deputada do +C e frisou 

que se trata de uma tradição muito antiga e essa rotatividade sempre foi aceite pelos 

presidentes de junta.  ______________________________________________________ 

 

Usou da palavra o deputado João Pereira (PSD), que respondeu dizendo que não 

descaracterizou o presidente da Vieira, simplesmente assinalou as características da 

Presidente Isabel Freitas que conhece há muitos anos, sem dizer de ninguém que as não 

tinha. Disse que deselegantes foram as intervenções do presidente da Vieira e do deputado 

João Paulo Pedrosa, pois o facto de dizer bem de alguém não significa dizer mal ou 
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menosprezar outrem. A tradição não é uma lei, por isso fez um requerimento à Mesa para 

que se faça votação secreta. _________________________________________________ 

 

Esclareceu novamente o Presidente da Mesa que de acordo com o que tem sido instituído, a 

rotatividade das juntas, o nome do presidente de junta de Vieira já foi por si indicado, uma 

vez que o congresso tem lugar amanhã de manhã. _______________________________ 

 

Interveio o deputado João Pereira (PSD), que após as explicações retirou o requerimento à 

mesa. __________________________________________________________________  

 

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

seis, DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA NO XXI CONGRESSO 

DA ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES, tendo a Assembleia 

deliberado aprovar por unanimidade a presença de Joaquim Vidal Tomé, Presidente da Junta 

de Freguesia de Vieira de Leiria. ______________________________________________ 
 

PONTO 7 - ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA 

GRANDE (4 EFETIVOS E 1 SUPLENTE) NA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA COMUNIDADE 

INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA, nos termos do art.º 83º, do RJAL.______________ 

Conforme determina o Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIM Leiria), é uma entidade intermunicipal 

constituída por autarquias locais, cujos órgãos são: Assembleia Intermunicipal, Conselho 

Intermunicipal, Secretariado Executivo Intermunicipal e Conselho Estratégico para o Desenvolvimento 

Intermunicipal. 

De acordo com o art.º 83.º do RJAL, a Assembleia Intermunicipal é constituída por membros de cada 

Assembleia Municipal dos municípios que integram a CIM – Leiria, eleitos segundo o sistema de 

representação proporcional. A Assembleia Municipal da Marinha Grande deverá eleger para aquele 

órgão, quatro membros e um suplente, conforme previsto na alínea b) do nº 1 e no nº2 do artigo 

acima referido. 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 7 pelas 22.38h e questionou as bancadas se tinham 

listas para apresentar, tendo sido apresentada uma única lista resultante da aplicação do 

método de Hondt e esclareceu ainda que os Presidentes de Junta de Freguesia não votavam 

neste ponto. _____________________________________________________________ 

Prescindiu-se da votação secreta com a anuência de toda a assembleia e nos termos do art.º 

83.º do RJAL, aprovado pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, foi eleita por unanimidade (21 

votos a favor) a seguinte lista: _______________________________________________ 

 

Efetivo: João Paulo Féteira Pedrosa (PS) 

Efetivo: Filipe André Cardoso Andrade (CDU) 

Efetivo: Aníbal Manuel Curto Ribeiro (PS) 
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Efetivo: Maria Etelvina Lopes Rosa Ribeiro (CDU) 

Suplente: Jorge Manuel Pedroso de Oliveira Martins (MPM) _________________________ 

 

PONTO 8 - ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA 

GRANDE (1 EFETIVO E 1 SUPLENTE) PARA A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO PARA A 

REVISÃO DO P.D.M. - PLANO DIRETOR MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE de acordo com o 

disposto na alínea c) do nº1 do art.º 7º da Portaria nº 1474/2007 de 16 de novembro. ______ 

 
 “Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 74.º e no n.º 2 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 
380/99, de 22 de setembro na sua redação atual, a Câmara Municipal da Marinha Grande, na sua reunião de 10 
de janeiro de 2013, deliberou dar início ao processo de Revisão do Plano Diretor Municipal, com base nos 
pressupostos do relatório de fundamentação de avaliação da execução do Plano Diretor Municipal de 
identificação dos principais fatores de evolução do município, e da proposta de metodologia, presentes e 
aprovados na mesma reunião.  

Assim e de acordo com a alínea c) do número 1 do artigo 7.º da Portaria n.º 1474/2007, de 16 de Novembro e 
Reunião preparatória que teve lugar no dia 13 de fevereiro de 2013 em Coimbra na CCDRC e de acordo com uma 
proposta de composição da CA integrará a Comissão de Acompanhamento da Revisão do PDM da Marinha 
Grande um representante da Assembleia Municipal, sendo necessário que este órgão eleja esse representante, 
um efetivo e um suplente. “ 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 8 pelas 22.44h e convidou as bancadas a 

apresentar as suas listas. ___________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado João Pereira (PSD), que apresentou a Lista A constituída pelo 

deputado Pedro Silva (PSD) e pela deputada Cristina Silva (MPM). ____________________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que apresentou a Lista B constituída pelo 

deputado Augusto Lopes (PS) e pelo deputado Hélder Rodrigues (CDU). ________________ 

Apresentadas as listas, o Presidente da Assembleia submeteu à votação por escrutínio 

secreto, o ponto 8 - ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA 

MARINHA GRANDE (1 EFETIVO E 1 SUPLENTE) PARA A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO 

PARA A REVISÃO DO P.D.M. - PLANO DIRETOR MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE e 

procedendo-se à contagem dos votos, apurou-se o seguinte resultado: a lista B venceu com 17 

(dezassete) votos contra a lista A com 7 (sete) votos. ______________________________ 

Foi assim eleito como representante efetivo, o deputado Augusto Miguel Lopes e como 

suplente o deputado Hélder Jorge Rodrigues. ____________________________________ 

PONTO 9 - ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA 

GRANDE (4 EFETIVOS) NA COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DA MARINHA 

GRANDE nos termos da alínea l) do art.º 17º da Lei 147/99 de 1 de setembro. ___________ 

“A Lei de proteção de crianças e jovens em perigo tem por objeto a promoção dos direitos e a 

protecção das crianças e dos jovens em perigo, por forma a garantir o seu bem-estar e 

desenvolvimento integral. 
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As comissões de proteção de crianças e jovens são entidades oficiais não judiciárias que exercem a 

sua competência na área do Município onde têm sede e funcionam em modalidade alargada ou 

restrita. 

Conforme determina a alínea l) do artigo 17º da Lei nº 147/99 de 1 de setembro, a Assembleia 

Municipal deve designar, para a comissão alargada, quatro (4) pessoas de entre os cidadãos 

preferencialmente com especiais conhecimentos ou capacidades para intervir na área das crianças e 

jovens em perigo.”  

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 9 pelas 22.51h e colocou-o à discussão. ________   

Usou da palavra o deputado João Pereira (PSD), que disse tratar-se de uma participação 

muito importante da Assembleia em benefício das nossas crianças e jovens. Sugeriu uma 

representação alargada e não monocolor, tendo excluído o seu partido da mesma. ________ 

Usou da palavra, o deputado Jorge Martins (MPM), que disse que a atividade desta comissão 

é extremamente importante, pois as crianças e jovens são o melhor que podemos ter. Indicou 

a deputada Manuela Miranda para vir a integrar a referida comissão. __________________ 

Tomou a palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que disse concordar com as intervenções 

anteriores e propôs o seu nome para integrar também a comissão. ____________________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que concordou que a comissão seja plural e 

constituída por pessoas com capacidade e dedicação, pelo seu partido indicou a cidadã Dina 

Domingues. _____________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que disse não ter objecções ao método 

encontrado para constituir a comissão representante da Assembleia e indicou a deputada 

Susana Domingues. _______________________________________________________ 

Não havendo mais intervenções e uma vez que os partidos e movimentos indicaram os seus 

representantes prescindindo de votação secreta, o Presidente da Assembleia em relação ao 

ponto 9 - ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA 

GRANDE (4 EFETIVOS) NA COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DA MARINHA 

GRANDE apresentou a lista que foi eleita por unanimidade: __________________________ 

- Susana Domingues, Dina Domingues, Elvira Ferreira e Manuela Miranda. 

PONTO 10 - ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA 

GRANDE NO CONSELHO DA COMUNIDADE DO ACES DO PINHAL LITORAL nos termos da 

alínea b) do nº 1 do art.º 31º do Dec. Lei nº 253/2012 de 27 de novembro. ______________ 

 

“Os agrupamentos de centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde são abreviadamente designados por 

ACES.  
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Os ACES são serviços de saúde com autonomia administrativa, constituídos por várias unidades funcionais, que 

integram um ou mais centros de saúde e que têm por missão garantir a prestação de cuidados de saúde 

primários à população de determinada área geográfica.  

 

De acordo com o anexo II da Portaria n.º 394-A/2012 de 29 de novembro, o centro de saúde da Marinha Grande 

integra o Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Litoral, abreviadamente designado por ACES do Pinhal 

Litoral e que é constituído pelos seguintes órgãos: Diretor executivo, Conselho executivo, Conselho Clínico e da 

Saúde e o Conselho da Comunidade.  

  

O Conselho da Comunidade é composto por diversos representantes, sendo estes representantes designados 

pelas Assembleias Municipais dos Municípios que compõem o referido Agrupamento.”  

 
O Presidente da Mesa apresentou o ponto 10 e colocou-o à discussão pelas 23.00h. _______  

Tomou a palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que disse tratar-se também de uma 

matéria da maior importância, pois o SAP e o centro de saúde da Marinha Grande enfrentam 

muitos problemas que devem ser acompanhados de perto. Cada vez há mais pessoas sem 

médico de família pelo que a comissão de utentes vai organizar um “abraço luminoso” no 

próximo dia 26 pelas 18h onde todos estão convidados a participar. Propôs que se mantenha 

no Conselho da Comunidade, o cidadão Fernando Alves que tem vindo a fazer um bom 

trabalho. _______________________________________________________________ 

 

Tomou a palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que indicou o deputado João Brito para 

integrar a comissão. _______________________________________________________ 

 

O Presidente da Mesa apresentou a Lista A constituída pelo cidadão Fernando Alves e a Lista 

B constituída pelo deputado João Brito (+C) e submeteu à votação por escrutínio secreto, o 

Ponto 10 – ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

NO CONSELHO DA COMUNIDADE DO ACES DO PINHAL LITORAL. Procedendo-se à contagem 

dos votos, apurou-se o seguinte resultado: a lista A venceu com 15 (quinze) votos contra a 

lista B com 9 (nove) votos. _________________________________________________ 

Foi assim eleito, o Exmo. Sr. Fernando Manuel da Conceição Alves para integrar o Conselho 

da Comunidade do ACES do Pinhal Litoral, nos termos da alínea b) do nº 1 do art.º 31º do 

Decreto-lei nº 28/2008 de 22 de fevereiro na sua redação atual. ______________________ 

 

Nos termos regimentais e do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 

Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar em minuta, todas as deliberações 

tomadas na presente reunião. ________________________________________________ 

Dando cumprimento à alínea c) do nº1 do artº 30º do RJAL, o Presidente deu por encerrada a 

reunião, pelas vinte e três horas e quinze minutos da qual se lavrou a presente ata que vai 

ser assinada pelos membros da Mesa: Presidente da Assembleia Municipal, Telmo Lopes da 
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Silva Ferraz, primeira secretária, Ana Patrícia Quintanilha Nobre e Ana Luísa Cardeira Martins, 

segunda secretária, e ainda ao abrigo do nº 2 do artº 57º do RJAL por trabalhador da 

autarquia local designado para secretariar a reunião. 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

Telmo Lopes da Silva Ferraz 

A Primeira Secretária 

  

Ana Patrícia Quintanilha Nobre 

A Segunda Secretária 

  

Ana Luísa Cardeira Martins 

A secretária da Assembleia Municipal 

 

Paula Cristina Ascenso Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conteúdo da presente sessão fica registado em suporte digital. 


