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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2013 ___________________________ 

Aos trinta dias do mês de dezembro no Auditório Municipal, sito na Avenida José Henriques 

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

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

reuniu em sessão ordinária, a Assembleia Municipal da Marinha Grande com a seguinte ordem 

de trabalhos: ____________________________________________________________ 

1. APROVAÇÃO DA 23ª MODIFICAÇÃO - 4ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2013, nos termos 

da alínea a), do n.º 1, do art.º 25º do RJAL. ________________________________________________ 

2. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A EDIFÍCIOS CAMARÁRIOS - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS, nos termos do disposto 

na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro – PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 

2011/A/109 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2013. ___________________________________ 

3. FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL A DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS TIPO ESTÁDIO, ESCOLAS E 

PAVILHÕES, EXCLUINDO PISCINAS MUNICIPAIS - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS, nos termos do disposto na alínea c) do 

n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro – PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2011/A/115 DO 

PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2013. _______________________________________________ 

4. COMUNICAÇÕES FIXAS EM DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS - ESCOLAS E OUTROS EDIFÍCIOS - 
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro – PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2011/A/114 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2013. 

5. RECOLHA DE LIXOS SELETIVOS NO CONCELHO (CONTENTORES MULTIBENS) - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 
PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS nos termos do 
disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro – PROCESSOS INCLUÍDOS 
NA AÇÃO 2012/A/51 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2013. ____________________________ 

6. LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES DOMÉSTICOS E PLUVIAIS DE 2013 A 2014 - PEDIDO DE 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS 
nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro – 
PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2012/A/130 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2013. _________ 

7. RECOLHA DE EFLUENTES DOMÉSTICOS PARA OS ANOS DE 2013 E 2014 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 
PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS nos termos do 
disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro – PROCESSOS INCLUÍDOS 
NA AÇÃO 2012/A/132 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2013. ___________________________ 

8. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A EDIFÍCIOS CAMARÁRIOS - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS nos termos do disposto na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro – PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 
2013/A/3 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2013. _____________________________________ 

9. FORNECIMENTO DE GÁS DE GARRAFA PARA ESCOLAS E CANTINAS MUNICIPAIS - PEDIDO DE 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS 
nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro – 
PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2013/A/4 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2013. __________ 

10. INTERNET E FIBRA ÓPTICA PARA INSTALAÇÕES MUNICIPAIS - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS nos termos do disposto na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro – PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 
2013/A/5 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2013. _____________________________________ 

11. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO ANO LETIVO 2013/2014 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS nos termos do disposto na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro – PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 
2013/A/37 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2013. ____________________________________ 

12. BENEFICIAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE - AJUSTE DIRETO N.º 28/2013 - PEDIDO DE 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS 
nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro – 
PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2013/I/73 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2013. ______ 
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13. REQUALIFICAÇÃO DO RESERVATÓRIO DA BOAVISTA – AJUSTE DIRETO N.º 34/2013 - PEDIDO DE 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS 
nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro – 
PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2013/I/40 DO PLANO DE PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS. __________ 

14. REQUALIFICAÇÃO DO ALPENDRE DO JARDIM DE INFÂNCIA DA ORDEM - AJUSTE DIRETO N.º 35/2013 - 
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro 
- PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2013/I/11 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2013. _________ 

15. REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS PREDIAL NO BLOCO 32 DA RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO, NO 
1.º B E 3.º B – AJUSTE DIRETO N.º 36/2013 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS nos termos do disposto na alínea c) do 
n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro – PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2013/I/20 DO 
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2013. ___________________________________________ 

16. REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS – FASE 2, JARDIM CENTRAL - CONCURSO PÚBLICO N.º 
01/2012 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 
de 21 de fevereiro – PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2010/I/43 DO PLANO PLURIANUAL DE 
INVESTIMENTOS DE 2013. _____________________________________________________________ 

17. BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA – CONCURSO PÚBLICO N.º 04/2009 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO 
INERENTE A REVISÃO DE PREÇOS - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA 
A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º 
da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro – PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2013/I/117 DO PLANO PLURIANUAL 
DE INVESTIMENTOS DE 2013. ___________________________________________________________ 

18. ABERTURA DE ARRUAMENTO PARALELO À ESTRADA DO GUILHERME E DUAS INTERSEÇÕES GIRATÓRIAS – 
CONCURSO PÚBLICO N.º 04/2010 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO INERENTE A REVISÃO DE PREÇOS - PEDIDO DE 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS 
nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro – 
PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2010/I/124 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2013. _____ 

19. REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA FÁBRICA DA RESINAGEM - CONCURSO PÚBLICO N.º 05/2010 - IVA 
AUTOLIQUIDAÇÃO INERENTE A REVISÃO DE PREÇOS - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS nos termos do disposto na alínea c) do 
n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro – PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2010/I/44 DO 
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2013. ___________________________________________ 

20. REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA DIREITA - CONCURSO PÚBLICO N.º 
05/2013 -PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 
de 21 de fevereiro – PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2013/I/43 DO PLANO PLURIANUAL DE 
INVESTIMENTOS DE 2013. _____________________________________________________________ 

21. REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS – CASA DA CULTURA – CONCURSO PÚBLICO N.º 06/2010 - 
IVA AUTOLIQUIDAÇÃO INERENTE A REVISÃO DE PREÇOS - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS nos termos do disposto na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro – PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 
2009/I/54 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2013. ________________________________ 

22. REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS – CASA DA CULTURA – TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE 
ERROS E OMISSÕES – CONCURSO PÚBLICO N.º 06/2010 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS nos termos do disposto na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro – PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 
2009/I/54 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2013. ________________________________ 

23. REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA DO ALECRIM - CONCURSO PÚBLICO N.º 
06/2013 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 
de 21 de fevereiro – PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2013/I/44 DO PLANO PLURIANUAL DE 
INVESTIMENTOS DE 2013. _____________________________________________________________ 

24. REDE DE DRENAGEM DOMÉSTICA NO LUGAR DE FONTE SANTA - CONCURSO PÚBLICO N.º 07/2010 - IVA 
AUTOLIQUIDAÇÃO INERENTE A REVISÃO DE PREÇOS - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS nos termos do disposto na alínea c) do 
n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro – PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2013/I/34 DO 
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2013. ___________________________________________ 

25. ADAPTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DA COLECÇÃO VISITÁVEL DO FUTURO MUSEU DA INDÚSTRIA DE 
MOLDES (MIM) E DO NÚCLEO DE ARTE CONTEMPORÂNEA (NAC) – CONCURSO PÚBLICO N.º 09/2013 - 
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PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro 
– PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2010/I/44 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2013. ____ 

26. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO APOIADO 
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DA ESTAÇÃO – P.A. N.º 07/2013-AP/DISU - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 
PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS nos termos do 
disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro – PROCESSOS INCLUÍDOS 
NA AÇÃO 2013/I/51 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2013. _________________________ 

27. ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ESPECIALIDADES DA INSTALAÇÃO DE UMA CRECHE NO EDIFÍCIO DA 
IVIMA – P.A. N.º 75/2012-AP/DOP - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA 
A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º 
da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro – PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2011/I/16 DO PLANO PLURIANUAL 
DE INVESTIMENTOS DE 2013. ___________________________________________________________ 

28. APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2014: GRANDES OPÇÕES 

DO PLANO, MAPA DE PESSOAL E ORÇAMENTO, nos termos do disposto nas alíneas a) e o) do nº 1 do 

artigo 25.º do RJAL. _________________________________________________________________ 

29. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS para 

efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA e nos termos do disposto no art.º 12.º do 

Decreto-lei n.º 127/2012 de 21 de junho. ___________________________________________________ 

30. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS atento o 

preceituado no artigo 12.º do Decreto-lei n.º 127/2012 de 21 de junho – INFORMAÇÃO DOS 

COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL AO ABRIGO DA AUTORIZAÇÃO 

PRÉVIA GENÉRICA - COMPROMISSOS DE AGOSTO A DEZEMBRO 2013. ___________________________  

31. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS DO 1.º SEMESTRE DE 2013 DA EMPRESA MUNICIPAL TUMG- 

TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, EM, UNIPESSOAL, SA, nos termos do disposto na alínea 

a) do nº 2 do artigo 25º do RJAL. _______________________________________________________ 

32. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS DO 1.º SEMESTRE DE 2013 DO MUNICÍPIO DA MARINHA 
GRANDE, nos termos da alínea l), do n.º 2, do artigo 25º, do RJAL. ______________________________ 

33. APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA, nos termos do disposto na alínea c) do 

nº 2 do artigo 25º do RJAL. ____________________________________________________________ 
 

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, Ana 

Maria Lopes Fragata, 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): Ana Margarida Balseiro Lopes e Pedro Miguel 

Vieira Maria da Silva. ______________________________________________________ 

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

Filipe. _________________________________________________________________ 
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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 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, Filipe André Cardoso 

Andrade pela deputada Ana Maria Lopes Fragata, bem como a substituição do Presidente da 

Junta de Freguesia da Moita, Álvaro Vicente Martins (PS) pelo secretário Octávio José 

Rodrigues Rosa. O deputado Albino Reis Paulo (CDU) faltou. Os documentos constituem o 
anexo número III da presente ata. _____________________________________________ 

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

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

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

O Presidente da Mesa agradeceu a presença da Rádio Clube Marinhense que vai transmitir em 

direto a sessão a toda a comunidade Marinhense.  

ANTES DA ORDEM DO DIA__________________________________________________ 

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

Usou da palavra, o deputado Francisco Duarte (CDU), que saudou todos os presentes e 

proferiu a seguinte mensagem de Ano Novo: 

“ Um ano novo melhor para as nossas vidas é o que todos nós desejamos, mas estamos preocupados 
com o rumo de país com a vida dos portugueses, num momento em que o governo executa uma 
política destrutiva, de confisco de salários, reformas e pensões, de ataques a direitos fundamentais. 
Queremos transmitir uma mensagem para o ano novo aos Marinhenses, Vieirenses e Moitenses, uma 
palavra de confiança, de esperança, dessa esperança que não fica à espera, que ganha nova dimensão 
com a luta dos trabalhadores e do povo.  

Em 2014, ano em que se assinala os 40 anos da Revolução de Abril, desse Abril que se transformou no 
acto e no processo mais avançado da nossa história contemporânea, queremos reafirmar o 
compromisso de que a CDU, nas horas boas e nas horas más, estará do lado certo, do lado dos 
trabalhadores e do povo Português. Bom ano para todos.” 

Usou a palavra o deputado Jorge Martins (MPM) que referiu que em todas as comunidades, 

há cidadãos que se destacam pela positiva e pela sua capacidade de influenciar o destino da 

sua comunidade, e muitas vezes da sua região e até do seu país. _____________________ 
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E pela sua ação, conseguem projetar a imagem da sua terra em espaços muito mais 

alargados. Disse ser obrigação da Autarquia distinguir essas pessoas, pelo que sugeriu que a 

Câmara homenageasse o Henrique Neto, figura incontornável da indústria de moldes do 

nosso País. Também outras figuras da nossa terra devem também ser distinguidas, Osvaldo 

Castro e Telmo Neto. ______________________________________________________ 

Usou da palavra, a deputada Susana Costa (CDU), que proferiu a seguinte saudação ao 18 de 

janeiro de 1934: __________________________________________________________ 

“Os acontecimentos do 18 de janeiro de 1934 vão ser comemorados na marinha Grande, durante o mês 
de janeiro de 2014. 

Oitenta anos passados sobre um facto histórico que dignificou quem nele participou, deu 
reconhecimento e destaque ao nosso município assim como à nossa população, importa ainda hoje 
relembrar os valores que guiaram aqueles que lutaram e organizam a revolta do 18 de janeiro. 

O Movimento Operário do 18 de janeiro de 1934 evidencia a cultura e tradição da luta pela democracia 
e liberdade, vivida desde há muito na Marinha Grande. Nesta luta participaram muitos Marinhenses, 
destacando-se entre eles os Operários Vidreiros, que devido às dificuldades que viviam na altura, 
fruto das sucessivas crises da indústria vidreira, lutaram contra a publicação do estatuto nacional do 
trabalho que proibia a livre organização sindical e impunha por essa via a fascização dos sindicatos. 

Muitos destes operários e lutadores foram presos, torturados e assassinados nos cárceres fascistas 
em virtude dos atos de violência que a polícia politica os sujeitava. A precariedade não é apenas uma 
palavra, a precaridade está espelhada na luta pela sobrevivência de quem está desempregado; de 
quem sente o empobrecimento; de quem vê os seus direitos reduzidos; de quem descontou para obter 
uma reforma; de quem é obrigado a emigrar… 

A precaridade transforma o rosto dos portugueses, transforma Portugal num local inóspito, sem 
esperança, sem políticas sociais dirigidas às pessoas. E quando as pessoas não importam, o que 
importa?! Por este motivo a CDU continua a lutar e a estar ao lado daqueles que procuram que haja 
um futuro, um futuro alicerçado na luta dos trabalhadores portugueses, até à derrota das políticas 
contra os direitos elementares.” 

Usou da palavra a deputada Margarida Lopes (PSD), que disse concordar inteiramente com a 

intervenção do deputado Jorge Martins, deve ser feita homenagem quer ao Henrique Neto, 

um grande empreendedor como também ao Dr. Osvaldo Castro. Sugeriu que a documentação 

referente à assembleia municipal esteja mais atualizada no portal da Município, a publicitação 

dos documentos que estão em falta respeitantes à TUMG e inclusão no nosso orçamento, de 

uma verba destinada ao orçamento participativo, para que a população tenha um contributo 

real na política do seu Concelho, a exemplo de outros municípios vizinhos como Pombal e 

Batalha que estão colocadas no top 10 do ranking do índice de integridade e transparência. _ 

Usou a palavra a deputada Cristina Silva (MPM) que disse vivermos um período de grandes 

dificuldades económicas e sociais pelo que apelou a todos os deputados que colaborassem 

oferecendo o valor das senhas de presença, a entidades de solidariedade social. __________ 

Tomou a palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que desejou a todos um bom ano de 2014.  
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O Presidente da Mesa solidarizou-se com a intervenção do deputado Jorge Martins, referindo 

que é nosso dever estar alerta para que possamos relevar sempre os melhores da nossa 

comunidade, a exemplo das pessoas hoje aqui referidas. ____________________________ 

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

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

Regimento, o Presidente da Mesa verificou que não havia inscrições para o período de 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO, pelo que passou a apresentar os assuntos constantes na Ordem 

do Dia, de acordo com o nº 2 do artigo 19º do Regimento. __________________________ 

ORDEM DO DIA __________________________________________________________ 

PONTO 1 - APROVAÇÃO DA 23ª MODIFICAÇÃO - 4ª 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 83/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 26 de dezembro de 
2013: 
 
Considerando a execução de alguns dos contratos adjudicados até à presente data, verifica-se que os 
pagamentos previstos para o ano de 2013 não poderão ser efetuados quer pelo facto da execução física ter 
ficado aquém da previsão inicial, quer pelo facto de não ser expectável a receção das faturas imprescindíveis 
para a concretização do pagamento até 31-12-2013. 
 
Face ao exposto, importa proceder à apresentação de uma Revisão ao Orçamento de 2013, para efeitos de 
ajustamento dos compromissos assumidos no exercício de 2013 que se irão consubstanciar em compromissos 
plurianuais, pelos motivos expostos, e para efeitos do cumprimento do preceituado na alínea c) do n.º1 do art.º 
6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, Lei dos compromissos e pagamentos em atraso, LCPA, pelo que a 
presente proposta de Modificação aos documentos previsionais de 2013 apenas contempla alterações em 
dotações em anos seguintes. 
 
Presente proposta da 23ª Modificação – 4ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2013, acompanhada de 
mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
4ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2013, no valor de 0,00 euros nos reforços e 0,00 euros nas 
anulações; 
 
4ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2013, no valor de 0,00 euros nos reforços e 0,00 euros nas 
anulações, com inscrição de dotação em 2014 no montante de 153.149,47 euros; 
 
4ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais para 2013, no valor de 0,00 euros nos reforços e 0,00 euros nas 
anulações e com inscrição de dotação em anos seguintes no montante total de 126.129,00 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, na sua redação atual, e na alínea c) do n.º 1 do artigo 33º da Lei 
n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara Municipal, depois de analisar a proposta, delibera submeter à 
aprovação da Assembleia Municipal a 23ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2013, constituída pela 4.ª 
Revisão ao Orçamento da Despesa, 4ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e 4ª Revisão ao Plano de 
Atividades Municipais, para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 
O Presidente da Mesa apresentou o ponto 1 e colocou-o à discussão, pelas 21.02h. Deu a 

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

mesmo. ________________________________________________________________ 
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Usou da palavra o Presidente da Câmara que cumprimentou todos os presentes e explicou 

que se trata de uma revisão para incluir os pontos com caráter plurianual. ______________ 

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

APROVAÇÃO DA 23ª MODIFICAÇÃO - 4ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2013, tendo 

a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade dos presentes (23). __________ 

PONTO 2 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A EDIFÍCIOS CAMARÁRIOS - PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 

21 de fevereiro – PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2011/A/109 DO PLANO DE ATIVIDADES 

MUNICIPAIS DE 2013. ______________________________________________________ 
 
“Presente certidão de teor nº 84/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 26 de dezembro 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 a realização das seguintes adjudicações: 

a) Acordo Quadro para o “Fornecimento de electricidade em média tensão e em baixa tensão especial”, através 
do processo de aquisição n.º 76/2012-AP/DOEM; 
b) Ajuste direto para o “Fornecimento de energia eléctrica às instalações do Centro Empresarial da Marinha 
Grande”, através do processo de aquisição n.º 13/2013-AP/DISU; 
c) Contratação excluída nos termos do CCP relativo ao “Fornecimento de energia em baixa tensão normal para o 
ano de 2013; 
d) Ajuste direto para o “Fornecimento de energia eléctrica aos serviços comuns e escritórios da IVIMA para o 
período de outubro de 2013 a janeiro de 2014”; 

Considerando que o montante que se estima que transite por faturar e/ou pagar inerente às prestações de 
serviços supra referidas é superior ao previsto aquando da elaboração da Proposta de Documentos Previsionais 
para o ano de 2013, afigura-se necessário assumir encargos adicionais até ao valor de 69.797,00 euros (com IVA 
incluído à taxa legal em vigor), no ano de 2014. 

Considerando que a despesa a incorrer será suportada por dotação nas classificações orgânica/económica 
0103/020201 e 0103/06020399 da ação do PAM 2011/A/109. 

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, 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. 
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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 fornecimento de energia elétrica a edifícios camarários, até ao valor de sessenta e nove mil, 
setecentos e noventa e sete euros, 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 3 – FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL A DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS TIPO 
ESTÁDIO, ESCOLAS E PAVILHÕES, EXCLUINDO PISCINAS MUNICIPAIS - PEDIDO DE 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 
21 de fevereiro – PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2011/A/115 DO PLANO DE ATIVIDADES 
MUNICIPAIS DE 2013. ______________________________________________________ 
 
“ Presente certidão de teor nº 85/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 26 de dezembro 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 a realização de procedimento de ajuste direto para o “Fornecimento contínuo de gás natural a 
diversas instalações municipais”, através do processo de aquisição n.º 81/2012-AP/DOEM;--------Considerando 
ainda a realização de procedimento de ajuste direto para o “Fornecimento de gás natural canalizado para o 
edifício da antiga fábrica da Resinagem e para a cantina escolar da Várzea de dezembro de 2013 a maio de 
2014”; 
 
Considerando que o montante que se estima que transite por faturar e/ou pagar inerente às prestações de 
serviços supra referidas é superior ao previsto aquando da elaboração da Proposta de Documentos Previsionais 
para o ano de 2013, afigura-se necessário assumir encargos adicionais até ao valor de 23.061,00 euros (com IVA 
incluído à taxa legal em vigor), no ano de 2014. 
Considerando que a despesa a incorrer será suportada por dotação nas classificações orgânica/económica 
0103/06020399 e 0103/02010299 da ação do PAM 2011/A/115. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, 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 ao fornecimento de gás natural a diversas instalações municipais tipo estádio, escolas e pavilhões 
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(excluindo piscinas), até ao valor de vinte e três mil e sessenta um euros, 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 – COMUNICAÇÕES FIXAS EM DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS - ESCOLAS E 

OUTROS EDIFÍCIOS - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A 

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 

do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro – PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 

2011/A/114 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2013. _________________________ 

“Presente certidão de teor nº 86/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 26 de dezembro 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 a realização de procedimento de concurso público para a “Prestação de serviços de comunicações 
fixas para diversas instalações do Município da Marinha Grande”, através do processo de aquisição n.º 15/2012-
AP/DCCM; 
 
Considerando ainda a realização de procedimento de ajuste direto para os “Serviços de comunicações 707*, 
808*, 809* e 1* para o período de dezembro de 2012 a junho de 2014”, através do processo de aquisição n.º 
70/2012-AP/DCCM; 
 
Considerando que o montante que se estima que transite por faturar e/ou pagar inerente às prestações de 
serviços supra referidas é superior ao previsto aquando da elaboração da Proposta de Documentos Previsionais 
para o ano de 2013, afigura-se necessário assumir encargos adicionais até ao valor de 1.685,00 euros (com IVA 
incluído à taxa legal em vigor), no ano de 2014. 
 
Considerando que a despesa a incorrer será suportada por dotação nas classificações orgânica/económica 
0103/020209 da ação do PAM 2011/A/114. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, 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 às comunicações fixas em diversas instalações municipais (escolas e outros edifícios), até ao valor de 
mil seiscentos e oitenta e cinco euros, 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. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

 
PONTO 5 - RECOLHA DE LIXOS SELETIVOS NO CONCELHO (CONTENTORES MULTIBENS) - 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE 

COMPROMISSOS PLURIANUAIS nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da 

Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro – PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2012/A/51 DO PLANO 

DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2013. __________________________________________ 

“Presente certidão de teor nº 87/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 26 de dezembro 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 a realização de procedimento de ajuste direto para “Serviços de levantamento de contentores 
multibens para os anos de 2013 e 2014”, através do processo de aquisição n.º 74/2012-AP/DASUP; 
 
Considerando que o montante que se estima que transite por faturar e/ou pagar inerente às prestações de 
serviços supra referidas é superior ao previsto aquando da elaboração da Proposta de Documentos Previsionais 
para o ano de 2013, afigura-se necessário assumir encargos adicionais até ao valor de 705,00 euros (com IVA 
incluído à taxa legal em vigor), no ano de 2014. 
 
Considerando que a despesa a incorrer será suportada por dotação nas classificações orgânica/económica 
07/020225 da ação do PAM 2012/A/51. Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei 
n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, 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 aos “Serviços de levantamento de contentores multibens para os anos de 2013 e 2014”, até ao valor de 
setecentos e cinco euros, 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 6 - LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES DOMÉSTICOS E PLUVIAIS DE 2013 A 

2014 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO 

DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º 

da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro – PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2012/A/130 DO 

PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2013. ____________________________________ 
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“Presente certidão de teor nº 88/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 26 de dezembro 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 a realização de procedimento de ajuste direto para “Prestação de serviços de limpeza e 
desobstrução da rede de colectores de águas residuais domésticas e pluviais no concelho da Marinha Grande”, 
através do processo de aquisição n.º 22/2013-AP/DISU; 
 
Considerando que o montante que se estima que transite por faturar e/ou pagar inerente às prestações de 
serviços supra referidas é superior ao previsto aquando da elaboração da Proposta de Documentos Previsionais 
para o ano de 2013, afigura-se necessário assumir encargos adicionais até ao valor de 3.365,00 euros (com IVA 
incluído à taxa legal em vigor), no ano de 2014. 
 
Considerando que a despesa a incorrer será suportada por dotação nas classificações orgânica/económica 
07/020225 da ação do PAM 2012/A/130. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, 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 “Prestação de serviços de limpeza e desobstrução da rede de colectores de águas residuais 
domésticas e pluviais no concelho da Marinha Grande”, até ao valor de três mil, trezentos e sessenta e cinco 
euros, 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 7 - RECOLHA DE EFLUENTES DOMÉSTICOS PARA OS ANOS DE 2013 E 2014 - PEDIDO 

DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE 

COMPROMISSOS PLURIANUAIS nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da 

Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro – PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2012/A/132 DO PLANO 

DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2013. __________________________________________ 

“Presente certidão de teor nº 89/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 26 de dezembro 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 
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 a realização de procedimento de concurso público para a “Recolha de efluentes domésticos no 
concelho da Marinha Grande para os anos de 2013 e 2014”, através do processo de aquisição n.º 17/2013-
AP/DISU; Considerando que o montante que se estima que transite por faturar e/ou pagar inerente às prestações 
de serviços supra referidas é superior ao previsto aquando da elaboração da Proposta de Documentos 
Previsionais para o ano de 2013, afigura-se necessário assumir encargos adicionais até ao valor de 11.237,00 
euros (com IVA incluído à taxa legal em vigor), no ano de 2014. 
 
Considerando que a despesa a incorrer será suportada por dotação nas classificações orgânica/económica 
07/020225 da ação do PAM 2012/A/132. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, 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 “Recolha de efluentes domésticos no concelho da Marinha Grande para os anos de 2013 e 2014”, até ao 
valor de onze mil, duzentos e trinta e sete euros, 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 8 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A EDIFÍCIOS CAMARÁRIOS - PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 

21 de fevereiro – PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2013/A/3 DO PLANO DE ATIVIDADES 

MUNICIPAIS DE 2013. ______________________________________________________ 

“ Presente certidão de teor nº 90/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 26 de dezembro 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. 
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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 a realização de procedimento de ajuste direto para “Fornecimento de energia eléctrica aos 
espaços comuns do Edifício da Resinagem da Marinha Grande”, através do processo de aquisição n.º 52/2013-
AP/DISU; 
 
Considerando que o montante que se estima que transite por faturar e/ou pagar inerente às prestações de 
serviços supra referidas é superior ao previsto aquando da elaboração da Proposta de Documentos Previsionais 
para o ano de 2013, afigura-se necessário assumir encargos adicionais até ao valor de 9.013,00 euros (com IVA 
incluído à taxa legal em vigor), no ano de 2014. 
 
Considerando que a despesa a incorrer será suportada por dotação nas classificações orgânica/económica 
0103/020201 e 0103/06020399 da ação do PAM 2013/A/3. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, 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 ao “Fornecimento de energia eléctrica aos espaços comuns do Edifício da Resinagem da Marinha 
Grande”, até ao valor de nove mil e treze euros, 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 9 - FORNECIMENTO DE GÁS DE GARRAFA PARA ESCOLAS E CANTINAS MUNICIPAIS - 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE 

COMPROMISSOS PLURIANUAIS nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da 

lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro – PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2013/A/4 DO PLANO DE 

ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2013. ____________________________________________ 

“Presente certidão de teor nº 91/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 26 de dezembro 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. 
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Considerando a realização de procedimento de ajuste direto para “Fornecimento de energia eléctrica aos 
espaços comuns do Edifício da Resinagem da Marinha Grande”, através do processo de aquisição n.º 52/2013-
AP/DISU; 
 
Considerando que o montante que se estima que transite por faturar e/ou pagar inerente às prestações de 
serviços supra referidas é superior ao previsto aquando da elaboração da Proposta de Documentos Previsionais 
para o ano de 2013, afigura-se necessário assumir encargos adicionais até ao valor de 9.013,00 euros (com IVA 
incluído à taxa legal em vigor), no ano de 2014. 
 
Considerando que a despesa a incorrer será suportada por dotação nas classificações orgânica/económica 
0103/020201 e 0103/06020399 da ação do PAM 2013/A/3. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, 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 ao “Fornecimento de energia eléctrica aos espaços comuns do Edifício da Resinagem da Marinha 
Grande”, até ao valor de nove mil e treze euros, 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 10 - INTERNET E FIBRA ÓPTICA PARA INSTALAÇÕES MUNICIPAIS - PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 

21 de fevereiro – PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2013/A/5 DO PLANO DE ATIVIDADES 

MUNICIPAIS DE 2013. ______________________________________________________ 

“Presente certidão de teor nº 92/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 26 de dezembro 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 a realização de procedimento de ajuste direto para “Fornecimento, transporte e instalação de 
garrafas de gás para abastecimento de cantinas escolares, instalações municipais e estabelecimentos de ensino”, 
através do processo de aquisição n.º 16/2013-AP/DFTI; 
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Considerando que o montante que se estima que transite por faturar e/ou pagar inerente às prestações de 
serviços supra referidas é superior ao previsto aquando da elaboração da Proposta de Documentos Previsionais 
para o ano de 2013, afigura-se necessário assumir encargos adicionais até ao valor de 4.044,00 euros (com IVA 
incluído à taxa legal em vigor), no ano de 2014. 
 
Considerando que a despesa a incorrer será suportada por dotação nas classificações orgânica/económica 
06/02010299 da ação do PAM 2013/A/4. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, 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 ao “Fornecimento, transporte e instalação de garrafas de gás para abastecimento de cantinas escolares, 
instalações municipais e estabelecimentos de ensino”, até ao valor de quatro mil e quarenta e quatro euros, 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 11 - TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO ANO LETIVO 2013/2014 - PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 

21 de fevereiro – PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2013/A/37 DO PLANO DE ATIVIDADES 

MUNICIPAIS DE 2013. ______________________________________________________ 

“Presente certidão de teor nº 93/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 26 de dezembro 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 a realização de procedimento de ajuste direto para o “Transporte escolar para os alunos do 
concelho da Marinha Grande e emissão de cartões tipo passe para o ano letivo 2013/2014”, através do processo 
de aquisição n.º 49/2013-AP/DCD; 
 
Considerando ainda a realização de procedimento de contratação excluída, nos termos do CCP, para o 
“Transporte de alunos nas linhas urbanas da TUMG no ano letivo 2013/2014”; 
 
Considerando que o montante que se estima que transite por faturar e/ou pagar inerente às prestações de 
serviços supra referidas é superior ao previsto aquando da elaboração da Proposta de Documentos Previsionais 
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para o ano de 2013, afigura-se necessário assumir encargos adicionais até ao valor de 72,00 euros (com IVA 
incluído à taxa legal em vigor), no ano de 2014. 
 
Considerando que a despesa a incorrer será suportada por dotação nas classificações orgânica/económica 
06/020210 e 06/020225 da ação do PAM 2013/A/37. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, 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 ao transporte escolar de alunos no ano letivo 2013/2014, até ao valor de setenta e dois euros, 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 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 12 - BENEFICIAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE - AJUSTE DIRETO 

N.º 28/2013 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A 

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 

do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro – PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 

2013/I/73 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2013. ______________________ 

“Presente certidão de teor nº 94/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 26 de dezembro 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, mediante prévia realização de procedimento de ajuste direto para a obra de Beneficiação da 
Piscina Municipal da Marinha Grande, serão assumidos, no ano de 2014, encargos até ao valor de 14.086,08 
euros, atentos atrasos registados na execução da empreitada, pelo que se afigura necessário assumir encargos 
adicionais no ano de 2014. 
 
Considerando que a despesa a incorrer será suportada por dotação nas classificações orgânica/económica 
07/07010302 e ação do PPI 2013/I/73. 
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Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, 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 Beneficiação da Piscina Municipal da Marinha Grande, até ao valor de catorze 
mil e oitenta e seis euros e oito cêntimos, 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 13 - REQUALIFICAÇÃO DO RESERVATÓRIO DA BOAVISTA – AJUSTE DIRETO N.º 

34/2013 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A 

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 

do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro – PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 

2013/I/40 DO PLANO DE PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS. _________________________ 

“ Presente certidão de teor nº 95/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 26 de dezembro 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, mediante prévia realização de procedimento de ajuste direto para a obra de Requalificação 
do Reservatório da Boavista, serão assumidos encargos até ao valor de 73.475,38 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 
07/07010406 e ação do PPI 2013/I/40. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, 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 
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relativos à contratação da obra de Requalificação do reservatório da Boavista, até ao valor de setenta e três mil, 
quatrocentos e setenta e cinco euros e trinta e oito 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 14 - REQUALIFICAÇÃO DO ALPENDRE DO JARDIM DE INFÂNCIA DA ORDEM - AJUSTE 

DIRETO N.º 35/2013 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A 

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 

do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro - PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 

2013/I/11 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2013.___________________________ 

“Presente certidão de teor nº 96/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 26 de dezembro 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, mediante prévia realização de procedimento de ajuste direto para a obra de Requalificação 
do alpendre do jardim de infância da Ordem, serão assumidos encargos até ao valor de 5.270,00 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/11. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, 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 alpendre do jardim de infância da Ordem, até ao valor de 
cinco mil duzentos e setenta 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 15 - REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS PREDIAL NO BLOCO 32 DA RUA GENERAL 

HUMBERTO DELGADO, NO 1.º B E 3.º B – AJUSTE DIRETO N.º 36/2013 - PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
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PLURIANUAIS nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 

21 de fevereiro – PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2013/I/20 DO PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS DE 2013. __________________________________________________ 

“ Presente certidão de teor nº 97/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 26 de dezembro 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, mediante prévia realização de procedimento de ajuste direto para a obra de Requalificação da 
rede de águas predial no Bloco 32 da Rua General Humberto Delgado, no 1.º B e 3.º B, serão assumidos 
encargos até ao valor de 2.320,00 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 de 21 de fevereiro, 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 rede de águas predial no Bloco 32 da Rua General 
Humberto Delgado, no 1.º B e 3.º B, até ao valor de dois mil, trezentos e vinte 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 16 - REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS – FASE 2, JARDIM CENTRAL - 

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2012 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS nos termos do disposto 

na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro – PROCESSOS 

INCLUÍDOS NA AÇÃO 2010/I/43 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2013. _____ 

“Presente certidão de teor nº 98/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 26 de dezembro 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 
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, mediante prévia realização de procedimento de concurso público para a obra de 
Requalificação do Património Stephens – Fase 2, Jardim Central, serão assumidos encargos até ao valor de 
773,59 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 
07/07010404 e ação do PPI 2010/I/43. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, 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 Património Stephens – Fase 2, Jardim Central, até ao valor 
de setecentos e setenta e três euros e cinquenta e nove 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 17 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA – CONCURSO PÚBLICO N.º 04/2009 - 

IVA AUTOLIQUIDAÇÃO INERENTE A REVISÃO DE PREÇOS - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 

PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS 

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

– PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2013/I/117 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 

DE 2013. _______________________________________________________________ 

“Presente certidão de teor nº 99/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 26 de dezembro 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. 
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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, mediante prévia realização de procedimento de concurso público para a obra de 
“Beneficiação da Rua da Indústria” será proposto para aprovação a respetiva Revisão de Preços, pelo que serão 
assumidos encargos até ao valor de 82,05 euros, relativos ao valor do IVA a entregar em fevereiro de 2014. 
 
Considerando que a despesa a incorrer será suportada por dotação nas classificações orgânica/económica 
07/07030301 e ação do PPI 2003/I/117. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, 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 Beneficiação da Rua da Indústria – Revisão de Preços, até ao valor de oitenta 
e dois euros e cinco cêntimos, 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 18 - ABERTURA DE ARRUAMENTO PARALELO À ESTRADA DO GUILHERME E DUAS 

INTERSEÇÕES GIRATÓRIAS – CONCURSO PÚBLICO N.º 04/2010 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO 

INERENTE A REVISÃO DE PREÇOS - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS nos termos do disposto 

na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro – PROCESSOS 

INCLUÍDOS NA AÇÃO 2010/I/124 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2013._____ 

“ Presente certidão de teor nº 100/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 26 de dezembro 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, mediante prévia realização de procedimento de concurso público para a obra de “Abertura de 
arruamento paralelo à Estrada do Guilherme e duas intersecções giratórias” será proposto para aprovação a 
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respetiva Revisão de Preços, pelo que serão assumidos encargos até ao valor de 7,48 euros, relativo ao valor do 
IVA a entregar em fevereiro de 2014. 

Considerando que a despesa a incorrer será suportada por dotação nas classificações orgânica/económica 
07/07030301 e ação do PPI 2010/I/124. 

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, 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 Abertura de arruamento paralelo à Estrada do Guilherme e duas intersecções 
giratórias – Revisão de Preços Definitiva, até ao valor de cento e vinte e quatro euros e sessenta e nove euros, 
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 19 – REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA FÁBRICA DA RESINAGEM - CONCURSO 

PÚBLICO N.º 05/2010 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO INERENTE A REVISÃO DE PREÇOS - PEDIDO 

DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE 

COMPROMISSOS PLURIANUAIS nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da 

lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro – PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2010/I/44 DO PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2013. ______________________________________ 

“Presente certidão de teor nº 101/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 26 de dezembro 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, mediante prévia realização de procedimento de concurso público para a obra de “Reabilitação 
do Edifício da antiga Fábrica da Resinagem“, será proposto para aprovação a respetiva Revisão de Preços, pelo 
que serão assumidos encargos até ao valor de 272,54 euros, relativos ao valor do IVA a entregar em fevereiro 
de 2014. 
 
Considerando que a despesa a incorrer será suportada por dotação nas classificações orgânica/económica 
07/07010302 e ação do PPI 2010/I/44. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, 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 contratação da obra de Reabilitação do Edifício da antiga Fábrica da Resinagem – Revisão de Preços, 
até ao valor de duzentos e setenta e dois euros e cinquenta e quatro cêntimos, 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 20 - REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA DIREITA - 

CONCURSO PÚBLICO N.º 05/2013 -PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS nos termos do disposto 

na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro – PROCESSOS 

INCLUÍDOS NA AÇÃO 2013/I/43 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2013. _____ 

“ Presente certidão de teor nº 102/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 26 de dezembro 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, mediante prévia realização de procedimento de concurso público para a obra de 
Remodelação da rede de abastecimento de água na Rua Direita, serão assumidos encargos até ao valor de 
1.510,00 euros, a que acresce IVA à taxa legal, no ano de 2014, atentos atrasos registados na execução da 
empreitada, pelo que se afigura necessário assumir encargos adicionais no ano de 2014. 
 
Considerando que a despesa a incorrer será suportada por dotação nas classificações orgânica/económica 
07/07030306 e ação do PPI 2013/I/43. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, 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 Remodelação da rede de abastecimento de água na Rua Direita, até ao valor 
de mil, quinhentos e dez 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. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 
PONTO 21 – REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS – CASA DA CULTURA – 

CONCURSO PÚBLICO N.º 06/2010 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO INERENTE A REVISÃO DE PREÇOS 

- PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE 

COMPROMISSOS PLURIANUAIS nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da 

lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro – PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2009/I/54 DO PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2013. ______________________________________ 

Presente certidão de teor nº 103/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 26 de dezembro 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, mediante prévia realização de procedimento de concurso público para a obra de 
“Requalificação do Património Stephens – Casa da Cultura”, será proposto para aprovação a respetiva Revisão 
de Preços, pelo que serão assumidos encargos até ao valor de 270,07 euros, relativos ao valor do IVA a entregar 
em fevereiro de 2014. 

Considerando que a despesa a incorrer será suportada por dotação nas classificações orgânica/económica 
07/07010307 e ação do PPI 2009/I/54. 

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, 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 Património Stephens – Casa da Cultura – Revisão de 
Preços, até ao valor de duzentos e setenta euros e sete cêntimos, 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 22 - REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS – CASA DA CULTURA – 

TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES – CONCURSO PÚBLICO N.º 06/2010 - 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE 

COMPROMISSOS PLURIANUAIS nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da 
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lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro – PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2009/I/54 DO PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2013. ______________________________________ 

“Presente certidão de teor nº 103/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 26 de dezembro 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, mediante prévia realização de procedimento de concurso público para a obra de 
“Requalificação do Património Stephens – Casa da Cultura – Trabalhos de Suprimento de Erros e Omissões “, 
serão assumidos, no ano de 2014, encargos até ao valor de 31.220,45 euros, atentos atrasos registados na 
execução da empreitada. 

Considerando que a despesa a incorrer será suportada por dotação nas classificações orgânica/económica 07/ 
07010307 e ação do PPI 2009/I/54. 

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, 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 Património Stephens – Casa da Cultura – Trabalhos de 
Suprimento de Erros e Omissões, até ao valor de trinta e um mil, duzentos e vinte euros e quarenta e cinco 
cêntimos, 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 23 - REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA DO ALECRIM - 

CONCURSO PÚBLICO N.º 06/2013 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS nos termos do disposto 

na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro – PROCESSOS 

INCLUÍDOS NA AÇÃO 2013/I/44 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2013. _____ 

“Presente certidão de teor nº 105/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 26 de dezembro 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: 
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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, mediante prévia realização de procedimento de concurso público para a obra de 
Remodelação da rede de abastecimento de água na Rua do Alecrim, serão assumidos, no ano de 2014, encargos 
até ao valor de 11.214,09 euros, atentos atrasos registados na execução da empreitada, pelo que se afigura 
necessário assumir encargos adicionais no ano de 2014. 

Considerando que a despesa a incorrer será suportada por dotação nas classificações orgânica/económica 
07/07030306 e ação do PPI 2013/I/44. 

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, 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 Remodelação da rede de abastecimento de água na Rua do Alecrim, até ao 
valor de onze mil, duzentos e catorze euros e nove cêntimos, 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 24 - REDE DE DRENAGEM DOMÉSTICA NO LUGAR DE FONTE SANTA - CONCURSO 

PÚBLICO N.º 07/2010 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO INERENTE A REVISÃO DE PREÇOS - PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 

21 de fevereiro – PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2013/I/34 DO PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS DE 2013. __________________________________________________ 

“Presente certidão de teor nº 106/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 26 de dezembro 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 
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parcerias público- privadas, está sujeita, no que respeita às entidades da administração local, a autorização 
prévia da Assembleia Municipal.  
 
Considerando que, mediante prévia realização de procedimento de concurso público para a obra de “Rede de 
drenagem doméstica no lugar de Fonte Santa”, será proposto para aprovação a respetiva Revisão de Preços, 
pelo que serão assumidos encargos até ao valor de 2,81 euros, relativos ao valor do IVA a entregar em fevereiro 
de 2014. 
 
Considerando que a despesa a incorrer será suportada por dotação nas classificações orgânica/económica 
07/07030302 e ação do PPI 2013/I/34. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, 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 Rede de drenagem doméstica no lugar de Fonte Santa – Revisão de Preços 
Definitiva, até ao valor de dois euros e oitenta e um cêntimos, 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 25 - ADAPTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DA COLECÇÃO VISITÁVEL DO FUTURO MUSEU 

DA INDÚSTRIA DE MOLDES (MIM) E DO NÚCLEO DE ARTE CONTEMPORÂNEA (NAC) – 

CONCURSO PÚBLICO N.º 09/2013 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS nos termos do disposto 

na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro – PROCESSOS 

INCLUÍDOS NA AÇÃO 2010/I/44 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2013._____ 

Presente certidão de teor nº 107/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 26 de dezembro 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, mediante prévia realização de procedimento de concurso público para a obra de Adaptação 
para instalação da colecção visitável do futuro Museu da Indústria de Moldes (MIM) e do Núcleo de Arte 
Contemporânea (NAC), serão assumidos encargos até ao valor de 2.810,08 euros, no ano de 2014, atentos 
atrasos verificados na execução da empreitada. 
 



(Mandato 2013/2017)
   ATA NÚMERO OITO 30.12.2013 

 
28 

Considerando que a despesa a incorrer será suportada por dotação nas classificações orgânica/económica 
07/07010302 e ação do PPI 2010/I/44. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, 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 Adaptação para instalação da colecção visitável do futuro Museu da Indústria 
de Moldes (MIM) e do Núcleo de Arte Contemporânea (NAC), até ao valor de dois mil, oitocentos e dez euros e 
oito cêntimos, 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 26 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DE 

RESERVATÓRIO APOIADO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DA ESTAÇÃO – P.A. N.º 07/2013-

AP/DISU - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A 

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 

do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro – PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 

2013/I/51 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2013. -______________________ 

“Presente certidão de teor nº 108/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 26 de dezembro 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 a realização de procedimento de ajuste direto para a “Prestação de serviços para elaboração do 
projeto de execução do reservatório apoiado – zona de abastecimento da Estação”, através do processo de 
aquisição n.º 07/2013-AP/DISU e considerando que a obra inerente se prevê que seja adjudicada em 2014, a 
dívida que se estima que transite por faturar relativa a esta prestação do serviço ascende a 3.210,00 euros 
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, pelo que, será necessário assumir encargos deste montante no ano de 
2014. 
 
Considerando que a despesa a incorrer será suportada por dotação nas classificações orgânica/económica 
05/07010406 e ação do PPI 2013/I/51. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, são 
compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano 
económico. 



(Mandato 2013/2017)
   ATA NÚMERO OITO 30.12.2013 

 
29 

 
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 de serviços “Prestação de serviços para elaboração do projeto de execução do 
reservatório apoiado – zona de abastecimento da Estação”, até ao valor de três mil, duzentos e dez 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 27 - ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ESPECIALIDADES DA INSTALAÇÃO DE UMA 

CRECHE NO EDIFÍCIO DA IVIMA – P.A. N.º 75/2012-AP/DOP - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 

PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS 

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

– PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2011/I/16 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 

DE 2013. _______________________________________________________________ 

“Presente certidão de teor nº 109/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 26 de dezembro 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 a realização de procedimento de ajuste direto para a “Elaboração dos projetos das especialidades 
da instalação de uma creche no edifício da IVIMA”, através do processo de aquisição n.º 75/2012-AP/DOPP e 
considerando que se prevê que a obra inerente seja iniciada em 2014, a dívida que se estima que transite por 
faturar relativa a esta prestação do serviço ascende a 720,00 euros acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, pelo 
que, será necessário assumir encargos deste montante no ano de 2014.  
 
Considerando que a despesa a incorrer será suportada por dotação nas classificações orgânica/económica 
07/07010304 e ação do PPI 2011/I/16. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, 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 
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à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais 
relativos à contratação de serviços para a “Elaboração dos projetos das especialidades da instalação de uma 
creche no edifício da IVIMA”, até ao valor de setecentos e vinte 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.” 
 
Com a anuência de todos os deputados, cerca das 21.05h, o Presidente da Mesa apresentou 

todos os pontos, desde o ponto 2 ao ponto 27, referentes aos pedidos de autorização prévia 

e sugeriu que os senhores deputados caso necessitassem de intervir, que o fizessem. ______ 

Em relação ao ponto 2 registou-se a seguinte intervenção: 

Usou da palavra o deputado Pedro Silva (PSD), que questionou se a Câmara vende ou dá 

energia ao IPL, uma vez que esta instituição está instalada no Centro Empresarial. ________ 

Esclareceu o Presidente da Câmara, que as instalações estão cedidas por protocolo, a um 

sindicato e ao IPL que pagam à Câmara, em proporção ao espaço que ocupam, os consumos 

de energia e de água. ______________________________________________________ 

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

desde o ponto dois até ao ponto vinte e sete, PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A 

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA: _____________________________ 

2. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A EDIFÍCIOS CAMARÁRIOS - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - PROCESSOS INCLUÍDOS NA 

AÇÃO 2011/A/109 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2013.  

3. FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL A DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS TIPO ESTÁDIO, ESCOLAS E 

PAVILHÕES, EXCLUINDO PISCINAS MUNICIPAIS - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 

2011/A/115 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2013. 

4. COMUNICAÇÕES FIXAS EM DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS - ESCOLAS E OUTROS EDIFÍCIOS - PEDIDO 

DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS 

- PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2011/A/114 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2013. 

5. RECOLHA DE LIXOS SELETIVOS NO CONCELHO (CONTENTORES MULTIBENS) - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 

PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - PROCESSOS 

INCLUÍDOS NA AÇÃO 2012/A/51 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2013. 

6. LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES DOMÉSTICOS E PLUVIAIS DE 2013 A 2014 - PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - 

PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2012/A/130 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2013. 

7. RECOLHA DE EFLUENTES DOMÉSTICOS PARA OS ANOS DE 2013 E 2014 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA 

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - PROCESSOS INCLUÍDOS 

NA AÇÃO 2012/A/132 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2013. 

8. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A EDIFÍCIOS CAMARÁRIOS - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - PROCESSOS INCLUÍDOS NA 

AÇÃO 2013/A/3 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2013. 
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9. FORNECIMENTO DE GÁS DE GARRAFA PARA ESCOLAS E CANTINAS MUNICIPAIS - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 

PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS - PROCESSOS INCLUÍDOS NA 

AÇÃO 2013/A/4 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2013. 

10. INTERNET E FIBRA ÓPTICA PARA INSTALAÇÕES MUNICIPAIS - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - PROCESSOS INCLUÍDOS NA 

AÇÃO 2013/A/5 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2013. 

11. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO ANO LETIVO 2013/2014 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - PROCESSOS INCLUÍDOS NA 

AÇÃO 2013/A/37 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2013. 

12. BENEFICIAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE - AJUSTE DIRETO N.º 28/2013 - PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - 

PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2013/I/73 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2013. 

13. REQUALIFICAÇÃO DO RESERVATÓRIO DA BOAVISTA – AJUSTE DIRETO N.º 34/2013 - PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS - PROCESSOS 

INCLUÍDOS NA AÇÃO 2013/I/40 DO PLANO DE PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS. 

14. REQUALIFICAÇÃO DO ALPENDRE DO JARDIM DE INFÂNCIA DA ORDEM - AJUSTE DIRETO N.º 35/2013 - 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2013/I/11 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2013. 

15. REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS PREDIAL NO BLOCO 32 DA RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO, NO 

1.º B E 3.º B – AJUSTE DIRETO N.º 36/2013 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2013/I/20 DO 

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2013. 

16. REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS – FASE 2, JARDIM CENTRAL - CONCURSO PÚBLICO N.º 

01/2012 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE 

COMPROMISSOS - PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2010/I/43 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 

2013 

17. BENEFICIAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA – CONCURSO PÚBLICO N.º 04/2009 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO 

INERENTE A REVISÃO DE PREÇOS - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A 

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2013/I/117 DO PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2013. 

18. ABERTURA DE ARRUAMENTO PARALELO À ESTRADA DO GUILHERME E DUAS INTERSEÇÕES GIRATÓRIAS – 

CONCURSO PÚBLICO N.º 04/2010 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO INERENTE A REVISÃO DE PREÇOS - PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PROCESSOS 

INCLUÍDOS NA AÇÃO 2010/I/124 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2013. 

19. REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA FÁBRICA DA RESINAGEM - CONCURSO PÚBLICO N.º 05/2010 - IVA 

AUTOLIQUIDAÇÃO INERENTE A REVISÃO DE PREÇOS - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS - PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2010/I/44 DO PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2013. 

20. REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA DIREITA - CONCURSO PÚBLICO N.º 

05/2013 -PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE 

COMPROMISSOS PLURIANUAIS - PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2013/I/43 DO PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS DE 2013. 

21. REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS – CASA DA CULTURA – CONCURSO PÚBLICO N.º 06/2010 - 

IVA AUTOLIQUIDAÇÃO INERENTE A REVISÃO DE PREÇOS - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA 
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MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 

2009/I/54 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2013 

22. REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO STEPHENS – CASA DA CULTURA – TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE 

ERROS E OMISSÕES – CONCURSO PÚBLICO N.º 06/2010 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 

2009/I/54 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2013. 

23. REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA DO ALECRIM - CONCURSO PÚBLICO N.º 

06/2013 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE 

COMPROMISSOS PLURIANUAIS - PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2013/I/44 DO PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS DE 2013. 

24. REDE DE DRENAGEM DOMÉSTICA NO LUGAR DE FONTE SANTA - CONCURSO PÚBLICO N.º 07/2010 - IVA 

AUTOLIQUIDAÇÃO INERENTE A REVISÃO DE PREÇOS - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 

2013/I/34 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2013 

25. ADAPTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DA COLECÇÃO VISITÁVEL DO FUTURO MUSEU DA INDÚSTRIA DE MOLDES 

(MIM) E DO NÚCLEO DE ARTE CONTEMPORÂNEA (NAC) – CONCURSO PÚBLICO N.º 09/2013 - PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - 

PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2010/I/44 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2013. 

26. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO APOIADO 

NA ZONA DE ABASTECIMENTO DA ESTAÇÃO – P.A. N.º 07/2013-AP/DISU - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA 

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - PROCESSOS INCLUÍDOS 

NA AÇÃO 2013/I/51 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2013. 

27. ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ESPECIALIDADES DA INSTALAÇÃO DE UMA CRECHE NO EDIFÍCIO DA 

IVIMA – P.A. N.º 75/2012-AP/DOP - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A 

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2011/I/16 DO PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2013,  

tendo a Assembleia deliberado aprovar os mesmos por unanimidade dos presentes (23). ____ 

PONTO 28 - APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 

2014: GRANDES OPÇÕES DO PLANO, MAPA DE PESSOAL E ORÇAMENTO, nos termos do 

disposto nas alíneas a) e o) do nº 1 do artigo 25.º do RJAL. _________________________ 

“Presente certidão de teor nº 113/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 26 de dezembro de 
2013: 
 
Nos termos do ponto 2.3 do Plano Oficial das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 
de fevereiro, na sua redação atual, apresenta-se a proposta de Documentos Previsionais do Município da 
Marinha Grande para o ano de 2013, constituída pelas Grandes Opções do Plano, Mapa de Pessoal e Orçamento. 
 
De acordo com o art.º 4.º, n.º 2 da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, na sua redação atual (LVCR), o mapa 
de pessoal deve acompanhar a proposta de orçamento. 
 
OPÇÕES DO PLANO PARA O PERÍODO DE 2014-2017 
 
Presente proposta das Opções do Plano, constituída pelo Plano Plurianual de Investimentos e pelo Plano de 
Atividades Municipais. 
 
Presente proposta do Plano Plurianual de Investimentos do Município da Marinha Grande, para o período de 
2014 a 2017, num total de 37.706.826,08 (trinta e sete milhões, setecentos e seis mil, oitocentos e vinte e seis 
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euros e oito cêntimos) e com um total de financiamento definido para o ano de 2014 de 6.810.738,38€ (seis 
milhões, oitocentos e dez mil, setecentos e trinta e oito euros e trinta e oito cêntimos); 
 
Presente proposta do Plano de Atividades Municipais do Município da Marinha Grande, para o período de 2014 a 
2017, num total de 30.068.430,46 € (trinta milhões, sessenta e oito mil, quatrocentos e trinta euros e quarenta e 
seis cêntimos) com um total de financiamento definido para o ano de 2014 de 10.785.483,45€ (dez milhões, 
setecentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e três euros e quarenta e cinco cêntimos) procedendo-se 
à análise e discussão dos mesmos. 
 
Colocado o documento à votação, que aqui se dá por integralmente reproduzido e que se anexa à presente ata, 
foi deliberado, nos termos do disposto na alínea c) do nº 1, do art. 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
submetê-lo à aprovação da Assembleia Municipal, para cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 
25.º do mesmo diploma. 
 
MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2014 
 
Presente proposta de mapa de pessoal da Câmara Municipal da Marinha Grande, elaborada nos termos do artigo 
5.º da LVCR. 
 
Colocado o documento à votação, que aqui se dá por integralmente reproduzido e que se anexa à presente ata, 
foi deliberado, nos termos do 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, submetê-lo à aprovação da Assembleia Municipal, para cumprimento do 
disposto na alínea o) do n.º1 do artigo 25.º do mesmo diploma legal e do disposto no artigo 5.º, n.º 3 da LVCR, 
conjugado com o artigo 3.º, n.º 2, alínea a) do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua redação 
atual. 
 
ORÇAMENTO PARA 2014 
 
Presente proposta do Orçamento do Município da Marinha Grande para o ano de 2014, num total de 
25.241.890,95 € (vinte e cinco milhões, duzentos e quarenta e um mil, oitocentos e noventa euros e noventa e 
cinco cêntimos) procedendo-se à sua análise e discussão. 
Colocado o documento à votação foi deliberado, nos termos do disposto na alínea c) do nº 1, do art. 33º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, submetê-lo à aprovação da Assembleia Municipal, para cumprimento do disposto 
na alínea a) do n.º 1 do art. 25.º do mesmo diploma. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 votos contra dos Srs. Vereadores Aurélio 
Ferreira e Carlos Logrado. O Sr. Vereador Aurélio Ferreira e o Sr. Vereador Carlos Logrado proferiram 
declarações de voto.” 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 28 e colocou-o à discussão, pelas 21.13h. Deu a 

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

mesmo. ________________________________________________________________ 

Interveio o Presidente da Câmara que explicou que após as eleições e feito o acordo com o 

PSD e o compromisso com a CDU, e depois de ouvidos os movimentos, o executivo camarário 

resolveu não esperar os 6 meses facultados pela Lei e apresentar desde já os documentos 

previsionais para o próximo ano. Disse tomarem como bom manter os impostos nas taxas 

mais baixas permitidas por Lei, reduzir as despesas em todos os compromissos assumidos e 

manter o incentivo à natalidade, a doação dos livros escolares ao 1º ciclo e o incentivo à 

indústria. Este é o orçamento possível, que procurou não agravar a situação difícil das nossas 

famílias e das nossas empresas, num cenário muito complicado uma vez que as transferências 

do Estado vão ser mais baixas. Disse ainda que por vontade de todos, vai ser feito um 

esforço para implementar o orçamento participativo em 2015, uma vez que para 2014 não 

houve tempo para o fazer. Os investimentos vão continuar em várias áreas e estamos 

expectantes em vir a beneficiar do quadro estratégico de apoio 2014/2020. ______________ 
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Usou da palavra o deputado Jorge Martins (MPM) que sugeriu que os documentos sejam 

apresentados de uma forma mais sintética e simples, de maneira a facilitar a sua 

interpretação por qualquer pessoa. Lamentou que os mesmos, não reflitam uma linha 

estratégica coerente pelo menos, para os próximos 5 anos. Estranhou as verbas previstas 

para centros escolares quando a CDU e a Sra. Vereadora se posicionam contra os mesmos, 

criticou a previsão de venda de terrenos na zona industrial e de património num valor 

previsto de 5 milhões, quando o mercado vive a maior crise das últimas décadas, ou seja 

disse tratar-se de um orçamento cheio de incongruências. __________________________ 

Tomou a palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que lamentou que a Câmara apresentasse 

este plano e orçamento, pois não se consegue perceber quais os objectivos, áreas prioritárias 

e estratégia para os próximos 4 anos. Disse ser demagógica, a argumentação usada pela 

Câmara para a não inclusão de uma verba para o orçamento participativo, já para 2014. 

Solicitou explicações sobre a verba de 4,5 milhões na venda de património. Manifestou-se 

contra a oferta de manuais escolares a todos os alunos do 1 ciclo, uma vez que defende 

discriminação positiva. Em relação à construção dos centros escolares, questionou sobre o nº 

de alunos que vão ter esses centros, quais os níveis de ensino, quais as escolas que vão 

fechar, quais são os impactos destas medidas? Sabendo das grandes dificuldades orçamentais 

que as escolas travam neste país, como é possível que a Câmara pense em fazer centros 

educativos. Questionou ainda a Câmara sobre quais as taxas de insucesso e abandono escolar 

do nosso concelho e qual o ranking das nossas escolas, e que medidas pretendem tomar para 

colmatar o problema. ______________________________________________________  

Tomou a palavra o deputado Francisco Duarte (CDU), que disse que se a Câmara fosse 

maioria CDU algumas áreas no plano e orçamento seriam diferentes, mas reconheceu no 

global que vai ao encontro das preocupações da CDU, nomeadamente no que respeita à 

beneficiação da rede de águas, saneamento e reparação de pavimentos. Quanto à educação, 

referiu não serem defensores dos megas centros educativos, no entanto reconhecem que 

associações de pais e outros agentes educativos defendem este novo conceito, pelo que não 

irão inviabilizar esses projetos. Alertou para que a construção do novo mercado deva ser 

precedida de uma vasta auscultação de todos os envolvidos e interessados, para que não 

venhamos a ter um “atrium 2”. Solicitou esclarecimentos quanto às verbas previstas para 

venda de património. ______________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Pedro Silva (PSD), que criticou a apresentação dos documentos 

previsionais, referindo que deveria ter sido feita uma introdução explicativa para que leigos e 

qualquer cidadão pudesse entender a estratégia e as apostas da Câmara para os anos 

vindouros. Salientou a importância que, ao fim de 40 anos, ainda se dá ao saneamento, 

porque foi sempre adiado apesar de vários quadros comunitários de apoio. Solicitou 

esclarecimentos sobre o parque da J. Ferreira Custódio e da piscina municipal. ___________ 

Tomou a palavra a deputada Margarida Lopes (PSD), que questionou se a Câmara ainda vai 

usufruir de verbas dentro do atual QREN e se para o próximo já antevê obras que possa 

candidatar, eventualmente infraestruturas como a piscina. ___________________________ 
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Usou da palavra o deputado Jorge Martins (MPM) que questionou a Câmara sobre o 

pagamento do Bairro de Camarnal e sobre a construção da creche da Ivima, e frisou a 

ausência de orientação política nas grandes opções do plano. ________________________ 

Tomou a palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que disse ser necessário 

contextualizar no tempo os documentos agora apresentados. Houve eleições a 29 de 

setembro e face aos resultados, foi preciso realizar conversações e negociações pós eleições 

para encontrar uma plataforma sólida para trabalhar. Pelo que, lembrou os deputados que 

num espaço tão curto de tempo, não era humanamente possível plasmar todas as propostas 

que foram apresentadas para o mandato de 4 anos, pois o executivo camarário está em 

funções há cerca de 15 dias. Disse ainda que a entrada de um novo quadro comunitário de 

apoio, sobre o qual, nada se sabe, também dificultou o trabalho da Câmara na elaboração de 

um plano que projetasse melhor o futuro. _______________________________________ 

Referiu que o nosso orçamento baixou 16% em relação ao anterior, o que significa que cada 

vez mais se ajusta à realidade, e sem descorar investimentos na rede de águas e saneamento 

e na rede viária, e ainda com vários apoios importantes na área educativa e social, tudo 

conseguido sem aumentar os impostos. Lembrou ainda que o nosso município é 12º, em 305 

no total, mais eficaz na gestão dos recursos financeiros e 38º mais independente sob o ponto 

de vista financeiro. ________________________________________________________ 

Quanto à área da educação, recordou que a CDU sempre se manifestou contra o 

encerramento de escolas e não contra os centros educativos, pois no executivo do Dr. Alberto 

Cascalho havia um projeto para o centro educativo de Picassinos que, de momento dispõe de 

duas escolas de 1º ciclo e de um jardim de infância e que, uma vez agregados não deixaria 

de ser um centro em Picassinos e manter-se-ia uma escola de proximidade. Aliás já dispomos 

de dois centros, um na praia da Vieira e outro na Comeira que congregam num mesmo 

espaço físico, uma biblioteca, uma cantina, uma escola do 1º ciclo e um jardim de infância. __ 

Interveio o Presidente da Câmara que elucidou que o concelho tem uma taxa de cobertura de 

84% no saneamento e vai continuar esse investimento, e ainda tem esperança de vir a receber 

algum apoio deste último QREN. Em relação à J. Ferreira Custódio, a verba inscrita visa 

intervir também no quarteirão envolvente, além do parqueamento para 120 lugares. O jardim 

Luís de Camões e o parque dos Mártires vão sofrer beneficiações. Ainda há para venda um 

lote na Zona Industrial e outros lotes no concelho. Os centros educativos vão abranger, 

apenas alunos do pré-escolar e do 1º ciclo num limite de 280 a 300 alunos por centro. Disse 

também estarem a lutar por candidatar a construção da piscina na requalificação urbana, mas 

não há ainda certezas e não é uma obra prioritária. Prioritária é a construção do canil gatil. O 

Bairro do Camarnal ainda não está pago e acrescem juros desde 2007. A creche na Ivima 

nunca existiu, só temos o espaço físico recuperado e estamos quase em condições de lançar 

a obra. Em relação ao orçamento participativo, vamos discutir com as pessoas a partir de 

abril/maio, a inclusão de uma verba para 2015. Estamos também a encetar consultas para a 

criação do conselho económico e social para em conjunto com a revisão do PDM, se definir 

uma estratégia para o concelho para os próximos 20 anos. __________________________ 
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Tomou a palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que disse que os centros educativos que 

conhece foram construídos para agrupar escolas que tinham que fechar por não cumprirem a 

lei, ou seja tinham menos de 20 alunos. Pois não é sustentável essa situação, nem para 

alunos nem para professores, mas isto não acontece de momento no concelho. Então 

perguntou que escolas é que vão fechar e qual o impacto do transporte desses alunos?! Disse 

ainda que na sua perspectiva, a melhoria da educação não passa por construir centros 

educativos de 4 milhões, embora em verba não definida. Disse ainda que, o orçamento parece 

um orçamento fantasma, pois contém uma série de obras com verbas não definidas. _______ 

Usou da palavra o deputado Jorge Martins (MPM) que apresentou um requerimento a 

solicitar os regulamentos de determinam concessão de apoio à atividade recreativa, 

desportiva e cultural das associações do Concelho. Questionou a Câmara sobre o tempo que 

vai levar a construção da creche. _____________________________________________ 

O Presidente da Câmara esclareceu que a obra de recuperação da antiga Ivima custou cerca 

de 600 mil euros e foi oferecida pela Barbosa e Almeida ao povo da Marinha Grande, mas 

todo o interior está por acabar. Agora todas as obras de adaptação ao funcionamento da 

creche têm que ser feitas pelo Município e de acordo com as exigências da segurança social. 

A zona norte do edifício vai ser ocupada por associações de carácter social e cultural. Quanto 

aos regulamentos estão vigor e disponíveis no portal do município, o da atividade desportiva 

foi aprovado em 2002 e está em fase de revisão, o outro relativo à atividade cultural, social e 

desportiva não federada, foi aprovado em 2013. Quanto aos centros educativos, disse ser um 

assunto que está ainda a ser discutido, não vale a pena especular, pois só será feito o que 

for melhor para o Concelho. _________________________________________________ 

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

que informou que na sua freguesia, tem uma escola na Passagem, outra nos Outeiros e na 

Fonte Santa. Estes alunos são transportados, várias vezes por dia, para terem atividade 

desportiva no pavilhão e na piscina e para terem as suas refeições na escola secundária. Por 

isso a construção do centro educativo na Vieira de Leiria terá um acolhimento muito 

favorável. ______________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Pedro Silva (PSD), que pediu esclarecimentos quanto ao mercado 

municipal e à construção das variantes. ________________________________________  

Informou o Presidente que a Câmara não tem capacidade para construir nenhuma variante, e 

nenhuma Câmara neste país construiu variantes, foi o poder central que as fez e infelizmente 

a Marinha Grande nunca teve capacidade de convencer o Estado a fazer as que necessitamos. 

Disse ainda que por dia circulam mais de 600 camiões pesados nas nossas malhas urbanas e 

que estragam muito o pavimento e as infra estruturas, mas nunca poderemos ser nós a 

assumir essas obras pois não temos orçamento para tal, embora elas sejam cruciais para o 

nosso desenvolvimento. Por isso disse irem continuar a pressionar o Estado para a realização 

dessas variantes. Quanto ao mercado municipal vão discutir com o atual executivo essa 

questão, pois já ouviram os comerciantes em relação ao projeto existente e querem lançar a 

obra quando não houver dúvidas de que foi encontrada a melhor solução. ______________ 
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Tomou a palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que disse criticou a inexistência de uma 

política para a saúde com a inscrição de uma verba irrisória e lançou um repto ao deputado 

João Paulo Pedrosa para que ajudasse a saúde do Concelho uma vez que faz parte da 

Comissão para a saúde na A.R. _______________________________________________ 

Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que disse ser importante debater a 

questão dos centros educativos. Se fecharem escolas sem condições para darem lugar a uma 

outra com melhores condições, é bom. Esta questão em nada tem a ver, com o encerramento 

de repartições ou de centros de saúde que não abrem mais e deixam a população desprovida 

desses serviços e pioram a sua qualidade de vida. Disse ainda que há um projeto para fazer 

um centro escolar em Picassinos, pois o lugar tem 3 edifícios escolares espalhados e com 

uma cantina a funcionar num anexo da igreja. A seu ver os edifícios são muito velhos e não 

oferecem as melhores condições para os alunos que, com a construção de um novo de 

edifício que integre as várias valências, terão uma melhor resposta às exigências dos dias de 

hoje. No nosso Concelho, sempre fomos pioneiros na educação e devemos juntar esforços 

para não termos divergências nesta matéria e estarmos unidos em favor das crianças. _____   

Quanto à saúde, o centro de saúde da Marinha Grande precisa de uma intervenção profunda 

ao nível das infra estruturas e de espaço exterior, pois é o local no Concelho onde as pessoas 

passam mais tempo, logo a seguir ao das suas casas. Mas a obra é do Governo a Câmara se 

gasta dinheiro numa obra que não é da sua competência, vai delapidar verbas necessárias 

para gastar nas suas atribuições. Mostrou-se disponível para exigir do Governo a execução 

das obras no centro de saúde. _______________________________________________ 

Esclareceu o Presidente da Câmara que este assunto do centro de saúde tem vindo a ser 

acompanhado de perto, já há bastante tempo, pela Câmara e também pelo deputado João 

Paulo. A comissão e a Câmara tiveram uma reunião na ARS em Coimbra para reivindicar as 

obras que foram orçadas em 1 milhão de euros e que estavam prometidas há 2 anos e que 

não teriam avançado por falta de dinheiro que teria sido totalmente absorvido com o hospital 

da Guarda. Nessa reunião, a ARS comunicou iriam candidatar a obra, mas que só era 

financiada em 70%, pelo que faltariam cerca de 300mil euros para verba total. Perante a 

situação, a Câmara avançou com a proposta de financiar metade desse valor e a ARS cobrir o 

restante montante. Mas para isso a obra tem que haver uma candidatura pela ARS, pois não 

podemos realizar obras em edifícios que não são nossos. ___________________________  

Usou da palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que disse que não se podem abrir 

precedentes e pedir à Câmara que gaste o dinheiro em obras que não são da sua 

competência, mas sim do Estado. Louvou o esforço feito pela Câmara, quase em cima da hora 

e pela primeira vez, na elaboração do documento resumo que enviou aos líderes de bancada 

sobre as opções do plano, que permite uma análise mais objetiva e mais simples de ler e 

interpretar. _____________________________________________________________ 

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

vinte e oito, APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2014: 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO, MAPA DE PESSOAL E ORÇAMENTO, tendo a Assembleia deliberado 
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aprovar o mesmo por maioria, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por maioria 

com dezoito votos a favor (PSD2,PS9,CDU7) e cinco votos contra (MPM3 +C2). ___________ 

PONTO 29 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE 

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

da LCPA e nos termos do disposto no art.º 12.º do Decreto-lei n.º 127/2012 de 21 de junho.  

“Presente certidão de teor nº 114/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 26 de dezembro de 
2013:  

Considerando que: 
a) A assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos 
de investimento ou a sua reprogramação, está sujeita a autorização prévia da assembleia municipal (artigo 6.º, 
n.º 1, alínea c), da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro; 

b) Os compromissos plurianuais são compromissos que constituem a obrigação de efetuar pagamentos em mais 
de um ano económico (artigo 3.º, alínea b), da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro 

c) A autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais pode ser dada aquando da aprovação das 
Grandes Opções do Plano (artigo 12.º, do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho 

d) O artigo 22.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, admite a assunção de encargos em mais de um ano 
económico; 

Atendendo a que: 
a) A autorização para a assunção de compromissos plurianuais relativa à reprogramação da execução de 
contratos administrativos já celebrados, não se traduz em novos encargos, mas na dilação de encargos já 
assumidos e em relação aos quais existe um vínculo jurídico cujo rompimento é suscetível de gerar o pagamento 
de indemnizações; 

b) Nos casos de reprogramação física e financeira de contratos administrativos em execução, é relevante a 
conformação do plano de trabalhos com a realidade física e que só após esta alteração se deve ter como 
genericamente autorizado o compromisso plurianual; 

c) Os encargos decorrentes da adjudicação de contratos administrativos precedidos de procedimento de 
concurso público resultaram do recurso à concorrência e, por isso, traduzem em regra as melhores opções 
económicas que o mercado disponibiliza; 

d) Os encargos decorrentes da adjudicação e ou da execução de contratos administrativos de aquisição de bens 
móveis e de aquisição de serviços, cujo valor se situe abaixo do limite que sujeita os contratos a fiscalização 
prévia do Tribunal de Contas, correspondem à realização de despesas correntes e/ou diretamente destinadas à 
prossecução das atribuições municipais; 

e) Em qualquer dos casos, a autorização genérica agora concedida depende de estar previamente assegurada a 
inclusão das verbas devidas nas Grandes Opções do Plano, nos anos em referência;  

Assim, a Câmara Municipal, com os fundamentos expostos, delibera, de acordo com o artigo 32.º, do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para os efeitos do artigo 12.º, 
do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, e do artigo 24.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, propor à 
Assembleia Municipal: 

A) A emissão de autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos:  

1) À reprogramação da execução física e financeira de contratos administrativos já celebrados, desde 
que a alteração do plano de trabalhos tenha sido aprovado pela Câmara Municipal, independentemente do valor; 

2) Aos encargos decorrentes da adjudicação de contratos administrativos de empreitada de obras 
públicas, que tenham sido precedidos de procedimento de concurso público, até ao limite do valor que 
determina a sujeição desses contratos a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, fixado pela Lei de Orçamento 
de Estado de 2014; 
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3) Aos encargos decorrentes da adjudicação e/ou da execução de contratos administrativos de 
aquisição de bens e de aquisição de serviços, até ao limite do valor que determina a sujeição desses contratos a 
fiscalização prévia do Tribunal de Contas, fixado pela Lei de Orçamento de Estado de 2014; 

B) Em qualquer dos casos previstos na alínea A), determinar que deve estar previamente assegurada a inclusão 
das verbas respetivas nas Grandes Opções do Plano nos anos em referência. 

C) Em qualquer dos casos previstos na alínea A), deve estar assegurado o cumprimento de todas as disposições 
legais em matéria de realização de despesas públicas, designadamente em matéria de conformidade com as 
exigências decorrentes da existência de fundos disponíveis para o efeito. 

D) Todas as situações abrangidas pela presente autorização genérica devem ser remetidas para conhecimento da 
Assembleia Municipal em todas as sessões ordinárias deste órgão. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

Não havendo lugar a intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação pelas 22.42h, o 

ponto vinte e nove, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE 

COMPROMISSOS PLURIANUAIS, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por 

unanimidade dos presentes (23). _____________________________________________ 

PONTO 30 - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS atento o preceituado no artigo 12.º do Decreto-lei n.º 127/2012 de 21 de junho – 

INFORMAÇÃO DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL 

AO ABRIGO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA - COMPROMISSOS DE AGOSTO A 

DEZEMBRO 2013. _________________________________________________________ 

Presente certidão de teor nº 110/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 26 de 

dezembro de 2013: 

“Considerando que por deliberação da Câmara Municipal de 20-12-2012, para efeitos do cumprimento 
do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro e do disposto no 
artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, foi deliberado solicitar à Assembleia Municipal 
da Marinha Grande autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais. 
 
Considerando que na sessão ordinária de 28-12-2012 a Assembleia Municipal da Marinha Grande 
deliberou, por unanimidade, aprovar a autorização prévia genérica para a assunção de compromissos 
plurianuais, desde que: 
 

a) Resultem de projetos, ações ou de outra natureza constantes da Grandes Opções do Plano; 
b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos anos 

económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos. 
 
Considerando que foi ainda deliberado que, em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal, 
deveria ser apresentada informação da qual constem os compromissos plurianuais assumidos ao 
abrigo da referida autorização prévia genérica. 
 
Assim, apresenta-se informação n.º CS/23/2013 de 16-12-2013 referente aos compromissos plurianuais 
assumidos pela Câmara Municipal da Marinha Grande, de Agosto a Dezembro 2013, que foram objecto 
de autorização prévia genérica na sessão da Assembleia Municipal de 28-12-2012. 
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Atenta a informação prestada a Câmara Municipal 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, remeter à Assembleia Municipal a informação 
sobre os compromissos plurianuais assumidos para o ano de 2014 e seguintes ao abrigo da 
autorização prévia genérica concedida pelo órgão deliberativo na sua sessão de 28-12-2012, para 
efeitos de aplicação e cumprimento do preceituado na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA e do 
disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21-06.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

Não havendo lugar a intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação pelas 22.44h, o 

ponto trinta, AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - INFORMAÇÃO DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS PELA 

CÂMARA MUNICIPAL AO ABRIGO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA - COMPROMISSOS 

DE AGOSTO A DEZEMBRO 2013, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por maioria 

com vinte e dois votos a favor e uma abstenção (MPM). ____________________________ 

PONTO 31 – APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS DO 1.º SEMESTRE DE 2013 DA 

EMPRESA MUNICIPAL TUMG- TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, EM, 

UNIPESSOAL, SA, nos termos do disposto na alínea a) do nº 2 do artigo 25º do RJAL. _____ 

“Presente certidão de teor nº 111/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 26 de dezembro de 
2013: 

Considerando que nos termos da alínea e) do n.º 1 do art.º 42.º da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto, a empresa 
municipal deve facultar ao órgão executivo os relatórios trimestrais de execução orçamental, tendo em vista o 
acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida pela empresa municipal. 
 
Presentes Contas Semestrais relativas ao 1.º semestre de 2013 e Parecer do Fiscal Único da empresa municipal 
TUMG-Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M., Unipessoal, S.A., recebidas na autarquia a 06-11-2013, com 
o registo de entrada E/8812/2013. 
 
A Câmara Municipal, tomando conhecimento do teor dos mesmos, delibera que estes sejam remetidos ao Órgão 
Deliberativo para cumprimento do preceituado na alínea a) do n.º2 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro. 
 
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”. 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 31 e colocou-o à discussão, pelas 22.46h. _______ 

Usou da palavra o deputado Jorge Martins (MPM) que disse que o relatório tem um atraso de 

6 meses o que considera exagerado, mas saudou o facto de apresentar resultados positivos. 

Constatou que a TUMG vive muito à custa do subsídio da Câmara, que o concessionário 

contrato presta um mau serviço e que o alargamento do raio de ação da TUMG correspondeu 

a uma perda de passageiros. Considerou ainda intolerável e inadmissível a não publicação 

das contas de 2012. _______________________________________________________   

Tomou a palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que chamou a atenção da Câmara para o 

aumento da despesa com a TUMG, falta de soluções para aumentar as receitas e a pouca 

transparência da empresa. __________________________________________________ 
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Usou da palavra o deputado Augusto Lopes (PS), que lembrou que a subvenção da Câmara à 

TUMG está nos 41% da receita, ou seja não ultrapassa o previsto na Lei. Defendeu que a 

TUMG não é para dar lucro, embora deva melhorar a sua eficácia. Desempenha um papel 

social muito importante na comunidade, nomeadamente junto dos seniores e da terceira idade 

que vive nas zonas mais afastadas da cidade. Deve continuar a melhorar a gestão, a exemplo 

dos últimos 6 meses, procurar baixar a subvenção da Câmara, mas também desejamos mais e 

melhores percursos e que não esqueça o seu papel social. __________________________ 

Tomou a palavra a deputada Margarida Lopes (PSD), que louvou os resultados positivos, mas 

lembrou que se baixou o nº de passageiros, questionou se a crise justificaria tal facto. 

Criticou a falta de transparência com a não divulgação dos documentos da TUMG._________ 

Tomou a palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que referiu que a subvenção à TUMG foi 

abaixo do previsto na Lei, porque não foi contabilizado a exploração do parqueamento, caso 

contrário a TUMG teria que ser extinta e os serviços passarem para a Câmara. ___________ 

Informou o Presidente da Câmara que as contas da TUMG referentes a 2012 já foram 

aprovadas na Câmara, mas não foram efetivamente publicitadas no portal. A administração da 

TUMG enfrentou vários problemas no decurso de 2013, espera que agora com a nova 

administração tudo possa melhorar. Houve problemas com a empresa que ganhou o concurso 

internacional este ano e teve que ser lançado um novo concurso e a partir de 2 janeiro será 

uma nova empresa e vamos estar mais atentos ao seu desempenho. A crise também atingiu 

os passageiros da TUMG, embora não tenhamos alterado o preçário.  __________________ 

Usou da palavra o deputado Jorge Martins (MPM) que disse que não está em causa a 

existência da TUMG, apenas esta deve cumprir a legislação em vigor e ser administrada 

correctamente. ___________________________________________________________ 

Interveio novamente a deputada Elvira Ferreira (+C), que frisou não estar contra a TUMG, 

mas sim contra o despesismo desta, pelo que defende que a empresa seja administrada pela 

Câmara. ________________________________________________________________ 

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

trinta e um, APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS DO 1.º SEMESTRE DE 2013 DA 

EMPRESA MUNICIPAL TUMG- TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, EM, 

UNIPESSOAL, SA, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por maioria com vinte 

votos a favor e três abstenções (3 MPM). _______________________________________ 

PONTO 32 - APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS DO 1.º SEMESTRE DE 2013 DO 

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE, nos termos da alínea l), do n.º 2, do artigo 25º, do RJAL. 

“Presente certidão de teor nº 112/2013/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 26 de dezembro de 
2013: 

Considerando que nos termos da alínea d) do n.º 3 do art.º 48 da Lei n.º 2/2007 de 15 de janeiro, compete ao 
auditor externo remeter semestralmente ao Órgão Deliberativo do Município informação sobre a situação 
económica e financeira deste. 
 
Presente Relatório e Contas do 1.º Semestre de 2013 do Município da Marinha Grande, acompanhado de Relatório 
de Auditoria ao exercício findo a 30 de junho de 2013, os quais estão presentes nesta reunião camarária e serão 
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arquivados nos serviços da DFTI-Área de Contabilidade, estando disponíveis para consulta, quando para tal 
forem solicitados. 
 
A Câmara Municipal, após análise dos documentos indicados, e no cumprimento da alínea i), do n.º 1, do artigo 
33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibera aprovar os Documentos de Prestação de Contas do primeiro 
semestre do ano de 2013 do Município da Marinha Grande e submetê-los à apreciação e votação da Assembleia 
Municipal, nos termos da alínea l), do n.º 2, do artigo 25º, do mesmo diploma. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 6 votos a favor e 1 abstenção do Sr. Vereador Aurélio Ferreira, 
que fez uma declaração de voto e uma outra de âmbito politico.“ 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 32 e colocou-o à discussão, pelas 23.07h. Deu a 

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

mesmo. ________________________________________________________________ 

Usou da palavra o Presidente da Câmara que disse que este documento só pode ser presente 

agora, porque esteve a aguardar o relatório da empresa que faz a revisão oficial de contas do 

Município que só foi entregue no dia 11 de novembro. ______________________________ 

Tomou a palavra o deputado Jorge Martins (MPM) que frisou não ser admissível que este 
relatório seja apresentado com tanto atraso, embora reconheça que o documento esteja bem 
feito. Sugeriu que a Câmara verificasse mensalmente os seus desvios para adiantar este 
trabalho no futuro. ________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Pedro Silva (PS), que teceu grandes elogios ao documento 

apresentado e que ao ser lido se compreende muito bem o funcionamento da Câmara. _____   

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

trinta e dois, APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS DO 1.º SEMESTRE DE 2013 DO 

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

maioria com treze votos a favor e dez abstenções (7 CDU, 3 MPM). ___________________ 

PONTO 33 - APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA, nos termos 

do disposto na alínea c) do nº 2 do artigo 25º do RJAL. ____________________________ 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 33 e colocou-o à discussão, pelas 23.13h. _______ 

Interveio a deputada Elvira Ferreira (+C), que disse achar a verba de 43000€ para pagamento 

de renda da casa da Marcolina um exagero, sendo a Câmara proprietária de vários edifícios 

que podia reabilitar e instalar lá os seus serviços. Entregou à Mesa um requerimento sobre o 

assunto aqui abordado que se anexa à presente ata. _______________________________ 

Usou da palavra a deputada Margarida Lopes (PSD), que voltou a questionar para quando 

será criado o conselho municipal da juventude. ___________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Jorge Martins (MPM) que pretendeu saber para quando estará a 

funcionar em pleno o edifício da resinagem e quais as atividades que lá terão lugar. Em 

relação à Casa da Cultura quis saber para quando se prevê que esteja à disposição da 

população. Perguntou ainda se já há projetos para o aproveitamento integral do Atrium e 

para quando se prevê a conclusão da revisão do PDM. _____________________________ 
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Usou da palavra o deputado Pedro Silva (PSD), que perguntou se a Câmara já está a cumprir 

as 40 horas semanais. _____________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Francisco Duarte (CDU), que sugeriu que a Câmara fizesse uma 

intervenção de fundo nas roturas da rede de águas e associado a este problema tivesse mais 

atenção à pavimentação do piso que se danifica muito rapidamente. Chamou a atenção 

também para a quantidade de passeios danificados e alguns a precisarem de ser 

desobstruídos. Referiu também que o cemitério da Marinha Grande está muito sujo e precisa 

de uma intervenção que o dignifique. __________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Frederico Barosa (PS), que recomendou que a Câmara 

melhorasse a imagem do seu portal na internet, procurasse mantê-lo atualizado e mais 

interativo. ______________________________________________________________ 

O Presidente da Câmara deu a palavra ao Vereador Vítor Pereira que esclareceu que têm 

intenção de criar o conselho municipal da juventude, de o tornar ativo e apoiá-lo, mas 

também querem envolver a juventude na resolução dos problemas do nosso Concelho. _____ 

Interveio o Vereador Paulo Vicente que disse que os serviços da Câmara já estão a 

monitorizar todas as roturas existentes e a avançar com projetos para lançar concursos nos 

pontos mais críticos e que devido aos solos argilosos e ao mau tempo torna-se muito difícil 

estabilizar o pavimento. Referiu ainda que estão a proceder à retirada de barreiras 

arquitetónicas no espaço público para facilitar a mobilidade das pessoas e que vão ser 

retirados os arbustos junto do cemitério porque provocam muita sujidade e vão ser 

substituídos por outro material vegetal. ________________________________________ 

Usou da palavra o Presidente da Câmara que esclareceu que estão em negociações com os 

sindicatos quanto ao horário de trabalho e que depois decidirão o que for melhor para a 

Câmara. Se tudo correr dentro do previsto, o PDM estará pronto em 3 anos. Alguns espaços 

da Resinagem já estão abertos ao público, os que estão em falta aguardam vistoria. Em 

relação ao Atrium, estávamos em negociações com o Ministério da Justiça, através do 

secretário de estado que foi substituído hoje, para instalar lá os serviços de notariado, e 

tínhamos também avançado quanto à possível compra do edifício do Tribunal, mas agora 

vamos ter que aguardar. A Casa da Cultura deve estar pronta dentro de dois meses e na 

mesma altura reabrirá também o Cine teatro em Vieira de Leiria. Confirmou que houve um 

problema com as cadeiras, pois foram instaladas cadeiras diferentes das que foram 

escolhidas, têm diferenças nas costas e nos apoios de braços. Registou a recomendação 

relativamente ao site do Município, mas referiu que existe um trabalho prévio a fazer 

relativamente à rede elétrica e informática. ______________________________________ 

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

linguagem nova e abordar de temas e objetivos que eram também apanágio do +C, e que 

esperam ver cumpridos. ____________________________________________________ 

O Presidente da Mesa informou todos os presentes que a Comissão para alteração do 

Regimento concluiu os trabalhos no final de novembro, mas o documento foi remetido para 

uma revisão dos serviços jurídicos da Câmara, tendo em conta a recente alteração na 
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legislação. Disse ainda que também não era oportuno fazer a discussão do Regimento numa 

sessão com uma ordem do dia tão extensa. Disse ainda que irão melhorar a disponibilidade 

de informação, num site para assembleia. Terminou agradecendo a presença da RCM que pela 

primeira vez transmitiu em direto uma sessão da assembleia municipal e sugeriu que a 

Câmara faça um convite aos senhores deputados para uma visita à Casa da Cultura. _______ 

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 da Mesa deu por 

encerrada a reunião, pelas vinte e três horas e quarenta minutos da qual se lavrou a presente 

ata que vai ser assinada pelos membros da Mesa: Presidente da Assembleia Municipal, Telmo 

Lopes da 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. 


