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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA
MARINHA GRANDE REALIZADA EM 06 DE AGOSTO DE 2018-----

Ao sexto dia do mês de Agosto no Auditório da Resinagem, sito na Praça
Stephens, sob a presidência de Luís Guerra Marques e secretariada por
Susana Paula Ribeiro Domingues, primeira secretária e, Pedro Nuno Rosa de
Oliveira Correia, segundo secretário, reuniu em sessão extraordinária, a
Assembleia Municipal da Marinha Grande com a seguinte ordem de
trabalhos:_______________________________________________________

1. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS relativo à Requalificação da Rua da Vitória -
Ordem - Concurso Público n.º 13/2018, 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;

2. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS relativo à Ampliação da Zona Industrial da
Marinha Grande (ZIMG) e Rede Viária da Saída Norte da ZIMG – Fase 1 –
Concurso Público n.º 14/2018, 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;

3. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS relativo à Ampliação da Zona Industrial da
Marinha Grande (ZIMG) e Rede Viária da Saída Norte da ZIMG – Fase 2 –
Concurso Público n.º 15/2018, 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;

4. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS relativo à "Contratação de técnicos no
âmbito do Projeto “Plano Inovador de Combate ao Insucesso Escolar
(PICIE)” – Aviso Centro 66-2016-15", 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;

5. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS relativo à Requalificação dos Bloco L/M de
habitação social e dos 36 fogos de Casal de Malta – Marinha Grande, nos
termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de
fevereiro.

Bancada do Partido Socialista (PS): João Paulo Féteira Pedrosa, Ana Luísa
Cardeira Martins, Francisco Manuel de Jesus Soares, Frederico Manuel Gomes
Barosa, Margarida Cristina Soares de Carvalho Pereira Henriques e Octávio
José Rodrigues Rosa.______________________________________________

Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU): Luís António Geria
Barreiros e André Pereira Ruivaco Fernandes. __________________________

Bancada do Movimento pela Marinha (MPM): Carlos Wilson da Silva Batista,
Ângela Domingues de Sousa, Artur Jorge Rosa dos Santos e Lisa Manuela
Bordalo Barata. __________________________________________________

Bancada do Movimento Mais Concelho (+C): Maria João dos Santos Roldão
Gomes e Luiz Manuel Ferreira Branco_________________________________
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Bancada do Bloco de Esquerda (BE): Joana Rita Constâncio Saraiva. _____

Bancada pelo Partido Social Democrata (PSD): João da Encarnação Cruz._

e ainda os seguintes Presidentes de Junta de Freguesia: Vieira de Leiria:
Álvaro Pinto Cardoso (PS) Moita: António Soares André (PS) e Marinha
Grande: Isabel Maria Gonçalves Rodrigues Pereira de Freitas (CDU)._______

Estiveram ainda presentes, a Presidente da Câmara Municipal, Cidália Maria
de Oliveira Rosa Ferreira, o Vereador Aurélio Pedro Monteiro Ferreira e as
Vereadoras Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho, Lara Marques Lino e
Mêlina Monteiro Mira Domingues, cuja cópia da lista de presenças se anexa à
presente ata. ____________________________________________________

De acordo com o disposto no artigo 49º do regimento em vigor, foram ainda
comunicadas e justificadas as ausências e admitidas as respetivas
substituições dos seguintes deputados: Filipe André Cardoso Andrade (CDU)
pelo deputado André Pereira Ruivaco Fernandes, Vanessa Andreia Feliciano e
Rocha (MPM) pela deputada Lisa Manuela Bordalo Barata, Aníbal Curto
Ribeiro (PS) pelo deputado Octávio José Rodrigues Rosa e Ana Margarida
Balseiro de Sousa Lopes (PSD) pelo deputado João da Encarnação Cruz.

As deputadas da CDU, Maria Etelvina Lopes Rosa Ribeiro e Susana Marina
Cadete dos Santos Costa justificaram a sua falta e esta foi aceite pela Mesa,
dando assim cumprimento ao previsto nos nºs 3 e 4 do artigo 37º do regimento.

Após a verificação da existência de quórum, com a presença de 22 deputados,
nos termos do disposto no artigo 11º do Regimento da Assembleia Municipal
da Marinha Grande, pelas vinte horas e trinta minutos, o Presidente da Mesa,
Luís Guerra Marques, declarou aberta a sessão. _______________________

De acordo com o nº 2 do artigo 16º do Regimento, o Presidente da Mesa
informou que dado tratar-se de uma sessão extraordinária, apenas haverá
lugar à Ordem do dia, logo não houve período antes da ordem do dia, nem
período de intervenção do público. ___________________________________

De seguida procedeu de acordo com o previsto no artigo 19º do Regimento e
apresentou cada um dos pontos da ordem de trabalhos, incluídos na ordem do
dia.____________________________________________________________

ORDEM DO DIA _________________________________________________

PONTO 1 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS RELATIVO À REQUALIFICAÇÃO DA RUA
DA VITÓRIA - ORDEM
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“ Presente certidão de teor nº 66/2018/DAM referente à seguinte deliberação
camarária da reunião ordinária de 09 de julho de 2018:

“ 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.º 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 se pretende proceder à abertura de procedimento de contratação
pública para a “Requalificação da Rua da Vitória - Ordem”, Concurso Público n.º
13/2018, pelo valor de 327.228 euros, acrescidos de IVA, o que perfaz o montante de
346.861,68 euros, e que o prazo de execução da empreitada é de 180 dias, tal
determina a assunção de encargos no ano de 2019 de valor superior à dotação
aprovada na sessão da Assembleia Municipal de 29/12/2017, aquando da aprovação
dos Documentos Previsionais de 2018.

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, conceito que se aplica ao
procedimento que se pretende iniciar.

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

Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação inscrita na
classificação orgânica/económica 07/07030301 e ação do Plano Plurianual de
Investimentos 2015/I/158 com a designação “Beneficiação da rua da Vitória - Ordem”.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais de 2018, não foi
inscrita dotação no ano de 2019 na referida ação, tendo sido proposto o reforço de
dotação para o ano de 2019, para uma dotação total corrigida de 252.334,00 euros na
2.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2018, aprovada na sessão da
Assembleia Municipal de 22/06/2018.

Considerando que o procedimento de contratação pública para a “Requalificação da
Rua da Vitória - Ordem” – Concurso Público n.º 13/2018, não ultrapassa o valor que
determina a fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas.
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Considerando que o Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, que aprova as normas
legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos
Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de
fevereiro, alterado pelas Leis n.º 64/2012, de 20 de dezembro, 66-B/2012, de 31 de
dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 99/2015 de 2 de junho, preceitua no seu art.º12.º que:

“ (…) 1 - Para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.ª da LCPA, a
autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais ou a sua
reprogramação pelo órgão deliberativo competente pode ser conferida aquando da
aprovação das Grandes Opções do Plano.

2 – Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que a reprogramação
dos compromissos plurianuais implique aumento da despesa (…) ” .

Considerando que na sessão da Assembleia Municipal de 29/12/2017 foi concedida
autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos
aos encargos decorrentes da adjudicação de contratos administrativos de empreitadas
de obras públicas, de aquisição de bens e de aquisição de serviços, até ao limite do
valor que determina a sua sujeição a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, fixado
pelo n.º 1 do art.º 164º da Lei do Orçamento de Estado de 2018 em 350.000 euros, e
desde que exista dotação suficiente nas Grandes Opções do Plano nos anos em que
se pretendem assumir os encargos plurianuais, o que não sucede na ação por onde
será efetuado o enquadramento orçamental do procedimento de contratação pública
que se pretende iniciar.

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, na sua redação atual, que seja
solicitada à Assembleia Municipal da Marinha Grande:

1. Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos à
“Requalificação da Rua da Vitória - Ordem” – Concurso Público n.º 13/2018 –
até ao valor máximo de 252.334,00 euros, IVA incluído à taxa legal em vigor,
no ano de 2019, 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, na sua redação atual;

2. Autorização para a abertura do procedimento considerando que este
consubstancia a assunção de encargos em mais de um ano económico para
cumprimento do preceituado na alínea b), do n.º 1 do art.º 22.º do Decreto-Lei
n.º 197/99 de 8 de junho, considerando que os encargos excedem o limite de
99.759,58 euros, no ano de 2019;

3. Que nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de
8 de junho, se fixe o limite máximo do encargo no ano económico de 2019, em
252.334,00 euros.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.”

A Assembleia Municipal da Marinha Grande autorizou a assunção de
compromissos plurianuais relativa à “Requalificação da Rua da Vitória -
Ordem” – Concurso Público n.º 13/2018 – até ao valor máximo de 252.334,00
euros, IVA incluído à taxa legal em vigor, no ano de 2019, 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, na sua redação atual.
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Autorizou ainda, a abertura do procedimento, considerando que este
consubstancia a assunção de encargos em mais de um ano económico para
cumprimento do preceituado na alínea b), do n.º 1 do art.º 22.º do Decreto-Lei
n.º 197/99 de 8 de junho, considerando que os encargos excedem o limite de
99.759,58 euros, no ano de 2019 e fixou o limite máximo do encargo no ano
económico de 2019, em 252.334,00 euros, no cumprimento do disposto no n.º
2 do art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade dos presentes.

PONTO 2 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPRO MISSOS PLURIANUAIS RELATIVO À AMPLIAÇÃO DA ZONA
INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE (ZIMG) E REDE VIÁRIA DA SAÍDA
NORTE DA ZIMG – FASE 1

“ Presente certidão de teor nº 67/2018/DAM referente à seguinte deliberação
camarária da reunião ordinária de 09 de julho de 2018:

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.º 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 se pretende proceder à abertura do procedimento de contratação
pública para a “Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e rede viária
da saída norte da ZIMG – Fase 1” – Concurso Público n.º 14/2018, pelo valor de
589.808,68 euros, acrescidos de IVA, o que perfaz o montante de 625.197.20 euros e
que o prazo de execução da empreitada é de 180 dias, tal determina a assunção de
encargos no ano de 2019.

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, conceito que se aplica ao
procedimento que se pretende iniciar.
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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,
adiante designada por LCPA, determina a obrigatoriedade da autorização prévia da
Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade da assunção de
compromissos plurianuais.

Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação inscrita na
classificação orgânica/económica 07/07030301 e ação do Plano Plurianual de
Investimentos 2018/I/111 com a designação “ALE - Fase 1 - Saída Sul”.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais de 2018, foi inscrita
a dotação de 187.559,00 euros no ano de 2019, na ação referida anteriormente,
classificação orgânica/económica 07/07030301, tendo sido proposto o reforço de
dotação para mesmo ano, para uma dotação total corrigida de 207.559,00 euros na 2.ª
Revisão aos Documentos Previsionais de 2018, aprovada na sessão da Assembleia
Municipal de 22/06/2018.

Considerando que o Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, que aprova as normas
legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos
Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de
fevereiro, alterado pelas Leis n.º 64/2012, de 20 de dezembro, 66-B/2012, de 31 de
dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 99/2015 de 2 de junho, preceitua no seu art.º12.º que:

“ (…) 1 - Para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.ª da LCPA, a
autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais ou a sua
reprogramação pelo órgão deliberativo competente pode ser conferida aquando da
aprovação das Grandes Opções do Plano.

2 – Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que a reprogramação
dos compromissos plurianuais implique aumento da despesa (…) ” .

Considerando que na sessão da Assembleia Municipal de 29/12/2017 foi concedida
autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos
aos encargos decorrentes da adjudicação de contratos administrativos de empreitadas
de obras públicas, de aquisição de bens e de aquisição de serviços, até ao limite do
valor que determina a sua sujeição a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, fixado
pelo n.º 1 do art.º 164º da Lei do Orçamento de Estado de 2018 em 350.000 euros, e
desde que exista dotação suficiente nas Grandes Opções do Plano nos anos em que
se pretendem assumir os encargos plurianuais, o que não sucede na ação por onde
será efetuado o enquadramento orçamental do procedimento de contratação pública
que se pretende iniciar.

Considerando que o procedimento de contratação pública para a “Ampliação da Zona
Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e rede viária da saída norte da ZIMG – Fase 1” –
Concurso Público n.º 15/2018, ultrapassa o valor que determina a fiscalização prévia
pelo Tribunal de Contas.

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, na sua redação atual, que seja
solicitada à Assembleia Municipal da Marinha Grande:

1. Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos à
“Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e rede viária da
saída norte da ZIMG – Fase 1” – Concurso Público n.º 14/2018 – até ao valor
máximo de 207.559,00 euros, IVA incluído à taxa legal em vigor, no ano de
2019, 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, na sua redação atual;
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2. Autorização para a abertura do procedimento considerando que este
consubstancia a assunção de encargos em mais de um ano económico para
cumprimento do preceituado na alínea b), do n.º 1 do art.º 22.º do Decreto-Lei
n.º 197/99 de 8 de junho, considerando que os encargos excedem o limite de
99.759,58 euros, no ano de 2019;

3. Que nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de
8 de junho, se fixe o limite máximo do encargo no ano económico de 2019, em
207.559,00 euros.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.”

Usou da palavra a deputada Joana Saraiva (BE), que questionou a razão pela
qual a ampliação da zona Industrial está em duas fases.

Tomou a palavra o deputado João da Encarnação Cruz (PSD), que referiu
que é obrigação dos deputados fiscalizar a atividade da Câmara Municipal e
que estes pontos são apresentados no abstrato.

A Sra Presidente da Câmara respondeu que a fase 1 é a ligação da Rua da
Alemanha à Rotunda Sul e a fase 2 a ligação da Rua da Grécia à Rua da
Alemanha e a sua expansão. Disse ainda que nada é abstrato nesta obra,
existe um projeto e um cronograma já aprovado.

A Assembleia Municipal da Marinha Grande autorizou a assunção de
compromissos plurianuais relativa à “Ampliação da Zona Industrial da
Marinha Grande (ZIMG) e rede viária da saída norte da ZIMG – Fase 1” –
Concurso Público n.º 14/2018 – até ao valor máximo de 207.559,00 euros, IVA
incluído à taxa legal em vigor, no ano de 2019, 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,
na sua redação atual.

Autorizou ainda, a abertura do procedimento, considerando que este
consubstancia a assunção de encargos em mais de um ano económico para
cumprimento do preceituado na alínea b), do n.º 1 do art.º 22.º do Decreto-Lei
n.º 197/99 de 8 de junho, considerando que os encargos excedem o limite de
99.759,58 euros, no ano de 2019 e fixou o limite máximo do encargo no ano
económico de 2019, em 207.559,00 euros, no cumprimento do disposto no n.º
2 do art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade dos presentes.

PONTO 3 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS RELATIVO À AMPLIAÇÃO DA ZONA
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INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE (ZIMG) E REDE VIÁRIA DA SAÍDA
NORTE DA ZIMG – FASE 2

“ Presente certidão de teor nº 68/2018/DAM referente à seguinte deliberação
camarária da reunião ordinária de 09 de julho de 2018:

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.º 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 se pretende proceder à abertura de procedimento de contratação
pública para a “Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e rede viária
da saída norte da ZIMG – Fase 2” – Concurso Público n.º 15/2018, pelo valor de
1.264.693,54 euros, acrescidos de IVA, o que perfaz o montante de 1.340.575,15
euros, e que o prazo de execução da empreitada é de 180 dias, tal determina a
assunção de encargos no ano de 2019 de valor superior à dotação aprovada na
sessão da Assembleia Municipal de 29/12/2017, aquando da aprovação dos
Documentos Previsionais de 2018.

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, conceito que se aplica ao
procedimento que se pretende iniciar.

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

Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação inscrita na
classificação orgânica/económica 07/07030301 e ação do Plano Plurianual de
Investimentos 2018/I/112 com a designação “ALE - Fase 2 - Ligação da rua da
Alemanha à rua da Finlândia” e que a dotação prevista no ano de 2019 é insuficiente
para a despesa que se pretende assumir, foi proposto o reforço de dotação para o ano
de 2019, para uma dotação total corrigida de 450.207,48 euros na 2.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018, aprovada na sessão da Assembleia Municipal de
22/06/2018.

Considerando que o Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, que aprova as normas
legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos
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Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de
fevereiro, alterado pelas Leis n.º 64/2012, de 20 de dezembro, 66-B/2012, de 31 de
dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 99/2015 de 2 de junho, preceitua no seu art.º12.º que:

“ (…) 1 - Para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.ª da LCPA, a
autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais ou a sua
reprogramação pelo órgão deliberativo competente pode ser conferida aquando da
aprovação das Grandes Opções do Plano.

2 – Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que a reprogramação
dos compromissos plurianuais implique aumento da despesa (…) ” .

Considerando que na sessão da Assembleia Municipal de 29/12/2017 foi concedida
autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos
aos encargos decorrentes da adjudicação de contratos administrativos de empreitadas
de obras públicas, de aquisição de bens e de aquisição de serviços, até ao limite do
valor que determina a sua sujeição a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, fixado
pelo n.º 1 - do art.º 164º da Lei do Orçamento de Estado de 2018 em 350.000 euros, e
desde que exista dotação suficiente nas Grandes Opções do Plano nos anos em que
se pretendem assumir os encargos plurianuais, o que não sucedia na ação supra
indicada.

Considerando que o procedimento de contratação pública para a “Ampliação da Zona
Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e rede viária da saída norte da ZIMG – Fase 2” –
Concurso Público n.º 15/2018, ultrapassa o valor que determina a fiscalização prévia
pelo Tribunal de Contas.

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, na sua redação atual, que seja
solicitada à Assembleia Municipal da Marinha Grande:

1. Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos à
“Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e rede viária da
saída norte da ZIMG – Fase 2” – Concurso Público n.º 15/2018 – até ao valor
máximo de 450.207,48 euros, IVA incluído à taxa legal em vigor, no ano de
2019, 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, na sua redação atual;

2. Autorização para a abertura do procedimento considerando que este
consubstancia a assunção de encargos em mais de um ano económico para
cumprimento do preceituado na alínea b), do n.º 1 do art.º 22.º do Decreto-Lei
n.º 197/99 de 8 de junho, considerando que os encargos excedem o limite de
99.759,58 euros, no ano de 2019;

3. Que nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de
8 de junho, se fixe o limite máximo do encargo no ano económico de 2019, em
450.207,48 euros.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.”

A Assembleia Municipal da Marinha Grande autorizou a assunção de
compromissos plurianuais relativa à “Ampliação da Zona Industrial da
Marinha Grande (ZIMG) e rede viária da saída norte da ZIMG – Fase 2” –
Concurso Público n.º 15/2018 – até ao valor máximo de 450.207,48 euros, IVA
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incluído à taxa legal em vigor, no ano de 2019, 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,
na sua redação atual.

Autorizou ainda, a abertura do procedimento, considerando que este
consubstancia a assunção de encargos em mais de um ano económico para
cumprimento do preceituado na alínea b), do n.º 1 do art.º 22.º do Decreto-Lei
n.º 197/99 de 8 de junho, considerando que os encargos excedem o limite de
99.759,58 euros, no ano de 2019 e fixou o limite máximo do encargo no ano
económico de 2019, em 450.207,48 euros, no cumprimento do disposto no n.º
2 do art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade dos presentes.

PONTO 4 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE
TÉCNICOS NO ÂMBITO DO PROJETO “PLANO INOVADOR DE COMBATE
AO INSUCESSO ESCOLAR (PICIE)

“ Presente certidão de teor nº 69/2018/DAM referente à seguinte deliberação
camarária da reunião ordinária de 09 de julho de 2018:

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.º 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 se pretende proceder à abertura do procedimento ao abrigo do
Código dos Contratos Públicos para a “Contratação de técnicos no âmbito do Projeto
“Plano Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PICIE)” – Aviso Centro 66-2016-
15”, conforme informação n.º I/1667/2018, de 26 de junho da Divisão de Cidadania e
Desenvolvimento e informação n.º I/1718/2018, de 2 de julho da Divisão de
Administração e Modernização, Área de Recursos Humanos, pelo valor de 131.574,12
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euros, IVA incluído, para o período estimado de setembro/2018 a agosto/2020, o que
determina a assunção de encargos nos anos de 2019 e 2020 de valor superior à
dotação aprovada na sessão da Assembleia Municipal de 29/12/2017, aquando da
aprovação dos Documentos Previsionais de 2018.

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, conceito que se aplica ao
procedimento que se pretende iniciar.

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

Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação inscrita na
classificação orgânica/económica 06/010107 e ação do Plano de Atividades
Municipais 2018/A/225 com a designação “Candidatura "Planos Integrados e
Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar"”.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais de 2018, não foi
inscrita dotação para o procedimento que se pretende iniciar, tendo sido proposta a
criação de nova ação na 2.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2018, aprovada
na sessão da Assembleia Municipal de 22/06/2018.

Considerando que o Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, que aprova as normas
legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos
Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de
fevereiro, alterado pelas Leis n.º 64/2012, de 20 de dezembro, 66-B/2012, de 31 de
dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 99/2015 de 2 de junho, preceitua no seu art.º12.º que:

“ (…) 1 - Para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.ª da LCPA, a
autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais ou a sua
reprogramação pelo órgão deliberativo competente pode ser conferida aquando da
aprovação das Grandes Opções do Plano.

2 – Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que a reprogramação
dos compromissos plurianuais implique aumento da despesa (…) ” .

Considerando que na sessão da Assembleia Municipal de 29/12/2017 foi concedida
autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos
aos encargos decorrentes da adjudicação de contratos administrativos de empreitadas
de obras públicas, de aquisição de bens e de aquisição de serviços, até ao limite do
valor que determina a sua sujeição a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, fixado
pelo n.º 1 do art.º 164º da Lei do Orçamento de Estado de 2018 em 350.000 euros, e
desde que exista dotação suficiente nas Grandes Opções do Plano nos anos em que
se pretendem assumir os encargos plurianuais, o que não sucede na ação por onde
será efetuado o enquadramento orçamental do procedimento de contratação pública
que se pretende iniciar.

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, na sua redação atual, que seja
solicitada à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a
assunção de compromissos plurianuais relativos à "Contratação de técnicos no âmbito
do Projeto “Plano Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PICIE)” – Aviso Centro
66-2016-15” – até ao valor máximo de 65.788,00 euros e 43.859,00 euros, ambos com
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IVA incluído à taxa legal em vigor, nos anos de 2019 e 2020, respetivamente, 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, na sua redação atual.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.”

A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autoriza a
assunção de compromissos plurianuais relativa à "Contratação de
técnicos no âmbito do Projeto “Plano Inovador de Combate ao Insucesso
Escolar (PICIE)” – Aviso Centro 66-2016-15” – até ao valor máximo de

65.788,00 euros e 43.859,00 euros, ambos com IVA incluído à taxa legal em

vigor, nos anos de 2019 e 2020, respetivamente, 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, na sua redação atual.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade dos presentes.

Usou da palavra a deputada Maria João Gomes (+C) que apresentou as
seguintes questões:

- quais os procedimentos para a contratação dos técnicos que compõem a
equipa multidisciplinar?

- onde vai funcionar essa equipa e quem vai avaliar o seu desempenho?

Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que relembrou mais
uma vez que a a assembleia municipal só tem competência para a aprovar
estes assuntos das plurianualidades. A discussão e a decisão sobre os
mesmos é da competência da Câmara Municipal.

A Sra Presidente respondeu que se trata de um projeto CIM com um plano
integrado, que tem por base um estudo feito em toda a região e adequado às
necessidades de cada um dos Concelhos.

PONTO 5 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS RELATIVO À REQUALIFICAÇÃO DOS
BLOCO L/M DE HABITAÇÃO SOCIAL E DOS 36 FOGOS DE CASAL DE
MALTA – MARINHA GRANDE”

“ Presente certidão de teor nº 70/2018/DAM referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 01 de agosto de 2018:
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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.º 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 se pretende proceder à abertura de procedimento de contratação
pública para a “Requalificação dos Bloco L/M de habitação social e dos 36 fogos de
Casal de Malta – Marinha Grande” e que o prazo de execução da empreitada é de 180
dias, tal determina a assunção de encargos plurianuais no ano de 2019, considerando
que aquando da aprovação dos Documentos Previsionais de 2018, não foi
contemplada a inscrição de dotação em anos seguintes.

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, conceito que se aplica ao
procedimento que se pretende iniciar.

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

Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação inscrita na
classificação orgânica/económica 05/07010203 e ação do Plano Plurianual de
Investimentos 2016/I/39 com a designação “Reabilitação de edifícios de Habitação
Social-PEDU/PAICD”.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais de 2018, não foi
inscrita dotação no ano de 2019 na referida ação, tendo sido proposto o reforço de
dotação para o referido ano, de 436.922,50 euros na 2.ª Revisão aos Documentos
Previsionais de 2018, aprovada na sessão da Assembleia Municipal de 22/06/2018.

Considerando que o procedimento de contratação pública para a “Requalificação dos
Bloco L/M de habitação social e dos 36 fogos de Casal de Malta – Marinha Grande”,
ultrapassa o valor que determina a fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas.

Considerando que o Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, que aprova as normas
legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos
Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de
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fevereiro, alterado pelas Leis n.º 64/2012, de 20 de dezembro, 66-B/2012, de 31 de
dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 99/2015 de 2 de junho, preceitua no seu art.º12.º que:

“ (…) 1 - Para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.ª da LCPA, a
autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais ou a sua
reprogramação pelo órgão deliberativo competente pode ser conferida aquando da
aprovação das Grandes Opções do Plano.

2 – Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que a reprogramação
dos compromissos plurianuais implique aumento da despesa (…) ” .

Considerando que na sessão da Assembleia Municipal de 29/12/2017 foi concedida
autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos
aos encargos decorrentes da adjudicação de contratos administrativos de empreitadas
de obras públicas, de aquisição de bens e de aquisição de serviços, até ao limite do
valor que determina a sua sujeição a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, fixado
pelo n.º 1 do art.º 164º da Lei do Orçamento de Estado de 2018 em 350.000 euros, e
desde que exista dotação suficiente nas Grandes Opções do Plano nos anos em que
se pretendem assumir os encargos plurianuais, o que não sucede na ação por onde
será efetuado o enquadramento orçamental do procedimento de contratação pública
que se pretende iniciar.

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, na sua redação atual, que seja
solicitada à Assembleia Municipal da Marinha Grande:

1. Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos à
“Requalificação dos Bloco L/M de habitação social e dos 36 fogos de Casal de
Malta – Marinha Grande” – até ao valor máximo de 436.922,50 euros, IVA incluído
à taxa legal em vigor, no ano de 2019, 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, na sua
redação atual;

2. Autorização para a abertura do procedimento considerando que este
consubstancia a assunção de encargos em mais de um ano económico para
cumprimento do preceituado na alínea b), do n.º 1 do art.º 22.º do Decreto-Lei n.º
197/99 de 8 de junho, considerando que os encargos excedem o limite de
99.759,58 euros, no ano de 2019;

3. Que nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8
de junho, se fixe o limite máximo do encargo no ano económico de 2019, em
436.922,50 euros.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.”

A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autoriza a
assunção de compromissos plurianuais relativa à “Requalificação dos
Bloco L/M de habitação social e dos 36 fogos de Casal de Malta – Marinha
Grande” – até ao valor máximo de 436.922,50 euros, IVA incluído à taxa legal

em vigor, no ano de 2019,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, na sua redação atual.
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Autorizou ainda, a abertura do procedimento, considerando que este

consubstancia a assunção de encargos em mais de um ano económico para

cumprimento do preceituado na alínea b), do n.º 1 do art.º 22.º do Decreto-Lei

n.º 197/99 de 8 de junho, considerando que os encargos excedem o limite de

99.759,58 euros, no ano de 2019 e fixou o limite máximo do encargo no ano

económico de 2019, em 436.922,50 euros, no cumprimento do disposto no

n.º 2 do art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade dos presentes.

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 sessão, pelas vinte e uma horas e quinze minutos,

da qual se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada, vai ser

assinada pelo Presidente e pelo trabalhador da autarquia local designado para

a redigir, conforme previsto no nº 2 do artº 57º do RJAL __________________

O Presidente da Assembleia Municipal

Luís Guerra Marques

A secretária da Assembleia Municipal

Paula Cristina Ascenso Moreira

O conteúdo da presente sessão tem registo digital.


