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

Ao sexto dia do mês de Julho 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/AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA MOITA -
CONCURSO PÚBLICO N.º 05/2018, 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 AO PROJETO DE
EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO PATINÓDROMO, ADAPTAÇÃO E
REABILITAÇÃO DE BALNEÁRIOS E BANCADAS DE APOIO E
REQUALIFICAÇÃO DE ARRUAMENTO - CASAL MALTA - PROCESSO
DE AQUISIÇÃO N.º 58/2018-AP/DOT, 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 PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXPLORAÇÃO
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA OS ANOS DE 2019 E 2020, 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 AO PROTOCOLO DE
COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE E A
DGESTE – DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES,
RELATIVO AO ACESSO AOS REFEITÓRIOS DOS AGRUPAMENTOS
DE ESCOLAS MARINHA GRANDE NASCENTE E POENTE, NO ANO
LETIVO 2018/2019, 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 PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PARA “ELABORAÇÃO DE PLANO DE SEGURANÇA DA
ÁGUA DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE”, nos termos do disposto
na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro;

6. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS RELATIVO AO CONTRATO DE
ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS – Contrato n.º
03/2011 de 06 de janeiro de 2011 e respetiva adenda, Contrato n.º 13/2011
de 28 de fevereiro de 2011 – Atualização da renda - 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;

7. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE
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RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
PRODUZIDOS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE PARA O
PERÍODO DE 54 MESES – Revisão de Preços - P.A. n.º 15/2016-AP/DISU,
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;

8. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS RELATIVO À PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ZONA DESPORTIVA DA MARINHA
GRANDE PARA O PERÍODO DE 24 MESES, 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): Aníbal Curto Ribeiro, João Paulo
Féteira Pedrosa, Margarida Cristina Soares de Carvalho Pereira Henriques,
Octávio José Rodrigues Rosa, Cláudia Fabiana Gaspar Brito Perfeito e
Joaquim António Paiva Rodrigues.____________________________________

Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU): Maria Etelvina Lopes
Rosa Ribeiro, André Pereira Ruivaco Fernandes, Renata Alexandra Gomes
Pereira, Hélder Jorge de Sousa Rodrigues._____________________________

Bancada do Movimento pela Marinha (MPM): Vanessa Andreia Feliciano e
Rocha, 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 João Emanuel de Brito Filipe. _______________________________

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 Célia Cristina Letra Faustino Guerra, Alexandra Filipa de Araújo
Seara Dengucho, Lara Marques Lino cuja cópia da lista de presenças se anexa
à presente ata. A Vereadora Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro justificou a
sua falta. _______________________________________________________

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: Luiz Manuel Ferreira Branco (+C) pelo
deputado João Emanuel de Brito Filipe, Ana Luísa Cardeira Martins (PS) pelo
deputado Octávio José Rodrigues Rosa, Francisco Manuel de Jesus Soares
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(PS) pela deputada Cláudia Fabiana Gaspar Brito Perfeito, Frederico Manuel
Gomes Barosa (PS) pelo deputado Joaquim António Paiva Rodrigues, Filipe
André Cardoso Andrade (CDU) pelo deputado André Pereira Ruivaco
Fernandes, Luís António Geria Barreiros (CDU) pela deputada Renata
Alexandra Gomes Pereira, Susana Marina Cadete dos Santos Costa (CDU IND)
pelo deputado Hélder Jorge de Sousa Rodrigues, Carlos Wilson da Silva
Batista (MPM) pela deputada Lisa Manuela Bordalo Barata e Ana Margarida
Balseiro de Sousa Lopes (PSD) pelo deputado João da Encarnação
Cruz.___________________________________________________________

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, 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 EMPREITADA DE
REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA MOITA.

“ Presente certidão de teor nº 58/2018/DAM referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 27 de junho 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,
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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 adjudicação do procedimento de concurso
público para “Requalificação/ampliação da Escola Básica da Moita” – Concurso
Público n.º 05/2018, pelo valor de 394.999,99 euros, acrescidos de IVA, o que perfaz o
montante de 418.700,00 euros. Considerando que o prazo de execução da empreitada
é de 9 meses e que 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 da Proposta de 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 na classificação
orgânica/económica 07/07010305 e ação do Plano Plurianual de Investimentos
2015/I/36 com a designação “Beneficiação da Escola Básica da Moita”.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais de 2018, foi inscrita
a dotação de 101.025,00 euros no ano de 2019, na ação referida anteriormente,
classificação orgânica/económica 07/07010305, verba insuficiente para a despesa que
se perspetiva assumir, tendo sido proposto o reforço de dotação para o ano de 2019,
para uma dotação total corrigida de 252.825,00 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/ampliação da Escola Básica da Moita” – Concurso Público n.º 05/2018,
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
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
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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.

Considerando que o procedimento que se pretende adjudicar ultrapassa o valor que
determina a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, a autorização genérica prévia
concedida na sessão da Assembleia Municipal de 29 de dezembro de 2017 não se
aplica ao procedimento de contratação pública que se pretende adjudicar.

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 empreitada de
“Requalificação/ampliação da Escola Básica da Moita” – Concurso Público n.º 05/2018
até ao valor máximo de 252.825,00 euros (duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos
e vinte e cinco euros), IVA incluído à taxa legal em vigor, para o 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.

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

Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD) cuja intervenção foi entregue
por escrito e se anexa à presente ata.

A Assembleia Municipal da Marinha Grande autorizou a assunção de
compromissos plurianuais relativa à Empreitada de
REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA MOITA -
CONCURSO PÚBLICO N.º 05/2018, até ao valor máximo de 252.825,00 euros

(duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e vinte e cinco euros), IVA incluído

à taxa legal em vigor, para o 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.

PONTO 2 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS RELATIVO AO PROJETO DE EXECUÇÃO
PARA CONSTRUÇÃO PATINÓDROMO, ADAPTAÇÃO E REABILITAÇÃO
DE BALNEÁRIOS E BANCADAS DE APOIO E REQUALIFICAÇÃO DE
ARRUAMENTO.

“ Presente certidão de teor nº 59/2018/169/DAM referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 27 de junho 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, nos termos da informação n.º I.A. 21/2018, datada de 15 de junho
de 2018 da Divisão de Ordenamento do Território, se pretende à abertura de
procedimento de concurso público para Processo de Aquisição n.º 58/2018-AP/DOT -
Projeto de execução para construção Patinódromo, adaptação e reabilitação de
balneários e bancadas de apoio e requalificação de arruamento - Casal Malta, com um
valor global de encargos de 14.200,00 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor,
o que perfaz o montante de 17.466,00 euros.

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 na classificação
orgânica/económica 07/ 07010405 e ação do Plano Plurianual de Investimentos
2018/I/100-Orçamento Participativo 2017 - Patinódromo (Pista de Patinagem de
Velocidade da Zona Centro) - Freguesia de Marinha Grande.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2018,
não foi inscrita qualquer dotação no ano de 2019, na ação referida anteriormente,
tendo sido proposto o reforço de dotação para o ano de 2019, para uma dotação total
corrigida de 103.690,00 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 o Processo de
Aquisição n.º 58/2018-AP/DOT - Projeto de execução para construção Patinódromo,
adaptação e reabilitação de balneários e bancadas de apoio e requalificação de
arruamento - Casal Malta, não 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
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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 presente procedimento, não ultrapassa o valor que determina a
fiscalização prévia do Tribunal de Contas, e que a dotação corrigida que foi aprovada
com a 2.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2018 na sessão da Assembleia
Municipal de 22/06/2018 é suficiente para os encargos plurianuais que se pretendem
assumir, verifica-se que a autorização genérica prévia concedida para a assunção de
compromissos plurianuais tomada na sessão da Assembleia Municipal de 29 de
dezembro de 2017 não se aplica a este procedimento.

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, solicitar à
Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de
compromissos plurianuais relativos ao Processo de Aquisição n.º 58/2018-AP/DOT -
Projeto de execução para construção Patinódromo, adaptação e reabilitação de
balneários e bancadas de apoio e requalificação de arruamento - Casal Malta até ao
valor máximo de 2.619,90 euros (dois mil, seiscentos e dezanove euros e noventa
cêntimos) para o 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.

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

Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD) cuja intervenção foi entregue
por escrito e se anexa à presente ata.

A Assembleia Municipal da Marinha Grande autorizou a assunção de
compromissos plurianuais relativa ao PROJETO DE EXECUÇÃO PARA
CONSTRUÇÃO PATINÓDROMO, ADAPTAÇÃO E REABILITAÇÃO DE
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BALNEÁRIOS E BANCADAS DE APOIO E REQUALIFICAÇÃO DE
ARRUAMENTO - Casal Malta - Processo de Aquisição n.º 58/2018-AP/DOT -

até ao valor máximo de 2.619,90 euros (dois mil, seiscentos e dezanove euros

e noventa cêntimos) para o 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.

PONTO 3 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS RELATIVO À PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXPLORAÇÃO DAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA OS ANOS DE 2019 E 2020.

“ Presente certidão de teor nº 60/2018/169/DAM referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 27 de junho 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, nos termos da informação n.º TF-07.2018, datada de 15 de
fevereiro de 2018 da Divisão de Infraestruturas e Serviços Urbanos, se pretende à
abertura de procedimento de ajuste direto para Prestação de Serviços de
responsabilidade técnica pela exploração das instalações elétricas para os anos de
2019 e 2020, identificadas no referido processo administrativo, com um valor global de
encargos de 816,00 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz o
montante de 1.003,68 euros, nos dois anos.

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 na classificação
orgânica/económica 0103/020220 e ações do Plano de Atividades Municipais
2016/A/1-Responsabilidade técnica pelas instalações elétricas de edifícios municipais
e 2017/A/1-Responsabilidade técnica pelas instalações elétricas de edifícios
municipais.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2018,
foi inscrita a dotação de 2.200,00 euros para cada um dos anos de 2019 e 2020, nas
ações referidas anteriormente, classificação orgânica/económica 0103/020220, verba
insuficiente para a despesa que se perspetiva assumir, pelo que, na sequência da
informação n.º TF-07.2018, foi proposto o reforço de dotação para os anos de 2019 e
2020, em ambas as ações, para uma dotação total corrigida de 2.260,00 euros na 2.ª
Revisão aos Documentos Previsionais de 2018.

Considerando que o procedimento de contratação pública para a Prestação de
Serviços de responsabilidade técnica pela exploração das instalações elétricas para os
anos de 2019 e 2020, não 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
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 presente procedimento, não ultrapassa o valor que determina a
fiscalização prévia do Tribunal de Contas, e que a dotação corrigida que foi aprovada
com a 2.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2018 na sessão da Assembleia
Municipal de 22/06/2018 é suficiente para os encargos plurianuais que se pretendem
assumir, verifica-se que a autorização genérica prévia concedida para a assunção de
compromissos plurianuais tomada na sessão da Assembleia Municipal de 29 de
dezembro de 2017 não se aplica a este procedimento.
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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, na sua redação atual, solicitar à
Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de
compromissos plurianuais relativos à contratação de Prestação de Serviços de
responsabilidade técnica pela exploração das instalações elétricas para os anos de
2019 e 2020 até ao valor máximo de 501,84 euros (quinhentos e um euros e oitenta e
quatro cêntimos) para cada um dos anos de 2019 e 2020, 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.”

Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD) cuja intervenção foi entregue
por escrito e se anexa à presente ata.

A Assembleia Municipal da Marinha Grande autorizou a assunção de
compromissos plurianuais relativa à contratação de PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXPLORAÇÃO DAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA OS ANOS DE 2019 E 2020, até ao valor

máximo de 501,84 euros (quinhentos e um euros e oitenta e quatro cêntimos)

para cada um dos anos de 2019 e 2020, 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.

PONTO 4 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS RELATIVO AO PROTOCOLO DE
COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE E A
DGESTE – DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES,
RELATIVO AO ACESSO AOS REFEITÓRIOS DOS AGRUPAMENTOS DE
ESCOLAS MARINHA GRANDE NASCENTE E POENTE, NO ANO LETIVO
2018/2019.

“ Presente certidão de teor nº 61/2018/169/DAM referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 27 de junho 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:
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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.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, nos termos da informação n.º I/1364/2018, datada de 24/05/2018,
da Divisão de Cidadania e Desenvolvimento, se pretende a renovação do Protocolo de
Colaboração entre o Município da Marinha Grande e a DGEstE – Direção Geral dos
Estabelecimentos Escolares, relativo ao acesso aos refeitórios dos agrupamentos de
Escolas Marinha Grande Nascente e Poente, para o ano letivo 2018/2019, com um
valor global de encargos de cerca de 85.749,13 euros, isentos de IVA.

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 na classificação
orgânica/económica 06/020105 e ação do Plano de Atividades Municipais 2016/A/77-
ALIMENTAÇÃO NOUTRAS ESCOLAS - ANO LETIVO 2018/2019.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2018,
foi inscrita a dotação de 46.239,00 euros para o ano de 2019, na ação referida
anteriormente, verba insuficiente para a despesa que se perspetiva assumir, pelo que
foi proposto o reforço de dotação para o ano de 2019, para uma dotação total corrigida
de 73.800,00 euros, na 2.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2018.

Considerando que o Protocolo de Colaboração entre o Município da Marinha Grande e
a DGEstE – Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, relativo ao acesso aos
refeitórios dos agrupamentos de Escolas Marinha Grande Nascente e Poente, para o
ano letivo 2018/2019, não 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
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
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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 presente procedimento, não ultrapassa o valor que determina a
fiscalização prévia do Tribunal de Contas, e que a dotação corrigida que foi aprovada
com a 2.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2018 na sessão da Assembleia
Municipal de 22/06/2018 é suficiente para os encargos plurianuais que se pretendem
assumir, verifica-se que a autorização genérica prévia concedida para a assunção de
compromissos plurianuais tomada na sessão da Assembleia Municipal de 29 de
dezembro de 2017 não se aplica a este procedimento.

Assim, 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,
solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a
assunção de compromissos plurianuais relativos ao Protocolo de Colaboração entre o
Município da Marinha Grande e a DGEstE – Direção Geral dos Estabelecimentos
Escolares, relativo ao acesso aos refeitórios dos agrupamentos de Escolas Marinha
Grande Nascente e Poente, para o ano letivo 2018/2019 até ao valor máximo de
52.919,46 euros (cinquenta e dois mil e novecentos e dezanove euros e quarenta e
seis cêntimos) para o 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.

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

Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD) cuja intervenção foi entregue
por escrito e se anexa à presente ata.

A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autoriza a
assunção de compromissos plurianuais relativo ao PROTOCOLO DE
COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE E A
DGESTE – Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, relativo ao acesso

aos refeitórios dos agrupamentos de Escolas Marinha Grande Nascente e

Poente, para o ano letivo 2018/2019, até ao valor máximo de 52.919,46 euros

(cinquenta e dois mil e novecentos e dezanove euros e quarenta e seis
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cêntimos) para o 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.

PONTO 5 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS RELATIVO À PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PARA “ELABORAÇÃO DE PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA
DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE”.

“ Presente certidão de teor nº 62/2018/169/DAM referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 27 de junho 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, nos termos da informação n.º EM/05/2018, datada de 14 de março
de 2018 da Divisão de Infraestruturas e Serviços Urbanos, se pretende a abertura de
procedimento de ajuste direto para Prestação de Serviços para “Elaboração de Plano
de Segurança da Água do Concelho da Marinha Grande”, com um valor global de
encargos de 13.600,00 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz o
montante de 16.728,00 euros.

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.
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Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação na classificação
orgânica/económica 07/020214 e ação do Plano de Atividades Municipais 2018/A/219
- PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE, cuja
ação foi inscrita na 2.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2018 aprovada na
sessão da Assembleia Municipal de 22/06/2018, com uma dotação de 13.385 euros
para o ano de 2018 e 3.350 euros para o ano de 2019.

Considerando que o procedimento de contratação pública para aquisição de serviços
para “Elaboração de Plano de Segurança da Água do Concelho da Marinha Grande”,
não 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
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 a autorização genérica prévia concedida para a assunção de
compromissos plurianuais tomada na sessão da Assembleia Municipal de 29 de
dezembro de 2017 não se aplica a este procedimento, uma vez que a ação para
enquadramento orçamental da despesa, sob proposta da DISU, apenas foi inscrita na
2.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2018, aprovada na sessão da
Assembleia Municipal de 22/06/2018.

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, solicitar à
Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de
compromissos plurianuais relativos à Prestação de Serviços para “Elaboração de
Plano de Segurança da Água do Concelho da Marinha Grande”, até ao valor máximo
de 3.350,00 euros (três mil, trezentos e cinquenta euros) para o 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.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.”
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Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD) cuja intervenção foi entregue
por escrito e se anexa à presente ata.

A Assembleia Municipal da Marinha Grande autorizou a assunção de
compromissos plurianuais relativa à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
“ELABORAÇÃO DE PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA DO CONCELHO
DA MARINHA GRANDE”, até ao valor máximo de 3.350,00 euros (três mil,

trezentos e cinquenta euros) para o 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.

PONTO 6 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS RELATIVO AO CONTRATO DE
ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS.

“ Presente certidão de teor nº 63/2018/169/DAM referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 27 de junho 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 a entrada de correio com o registo E/1016/2017 de 06 de novembro
2017, é requerido pelo senhorio do imóvel sito na Rua 18 de Janeiro, n.º 45, Marinha
Grande, objeto de contrato de arrendamento celebrado com o Município da Marinha
Grande em 6 de janeiro de 2011, a atualização do valor da renda do mesmo.

Considerando que nos termos do preceituado no parágrafo 3 da cláusula 5.ª do
contrato de arrendamento “(…) A renda será actualizada após ter decorrido cada ano
completo de vigência do contrato, de acordo com o coeficiente de actualização fixado
anualmente por portaria para os arrendamentos do tipo. (...)”.
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Presente informação n.º 3SAB/2018 da DFTI - Área de finanças, com análise ao
requerido pelo senhorio, pela qual se conclui pela validação do coeficiente de
atualização indicado pelo senhorio, bem como da alteração do valor da renda mensal
de 3.519,58 euros para 3.559,00 euros a partir do mês de abril/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 na classificação
orgânica/económica 0103/02022501 e ação do Plano de Atividades Municipais
2010/A/172 - ARRENDAMENTO DE INSTALAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DE
SERVIÇOS CAMARÁRIOS, cuja ação foi reforçada na Proposta de 2.ª Revisão, para
uma dotação corrigida de 42.708 euros para os anos de 2019 e 2020.

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 à
aprovação de revisão de preços ou atualização de contratos já celebrados, desde que
resultante de disposições legais e/ou previsões previamente incluídas no próprio
contrato, 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 a dotação corrigida existente nas Grandes Opções do Plano, a qual
foi aprovada com a 2.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2018 na sessão da
Assembleia Municipal de 22/06/2018, é suficiente para assumir os encargos
plurianuais que se pretendem, verifica-se que a autorização genérica prévia concedida
para a assunção de compromissos plurianuais tomada na sessão da Assembleia
Municipal de 29 de dezembro de 2017 não se aplica a este procedimento.

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, solicitar à
Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de
compromissos plurianuais relativos à Atualização do valor da renda mensal relativa ao
contrato de arrendamento para fins não habitacionais, Contrato n.º 03/2011 de
06/01/2011 e sua adenda, Contrato n.º 13/2011 de 28/02/2011, até ao valor máximo
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de 42.708,00 euros (quarenta e dois mil, setecentos e oito euros) para os anos de
2019 e 2020, 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.”

Tomou a palavra a deputada Vanessa Rocha (MPM), que questionou se não
seria melhor a Câmara optar por comparar o imóvel, dado tratar-se de um valor
muito elevado de renda.

Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD) cuja intervenção foi entregue
por escrito e se anexa à presente ata.

Tomou a palavra a deputada Etelvina Ribeiro (CDU), que recomendou que a
Câmara pense em procurar uma alternativa a este aluguer muito dispendioso.

A Assembleia Municipal da Marinha Grande autorizou a assunção de
compromissos plurianuais relativo à ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA
RENDA MENSAL RELATIVA AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA
FINS NÃO HABITACIONAIS, Contrato n.º 03/2011 de 06/01/2011 e sua

adenda, Contrato n.º 13/2011 de 28/02/2011, até ao valor máximo de

42.708,00 euros (quarenta e dois mil, setecentos e oito euros) para os anos de

2019 e 2020, 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.

PONTO 7 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE
RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
PRODUZIDOS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE PARA O PERÍODO
DE 54 MESES.

Presente certidão de teor nº 64/2018/169/DAM referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 27 de junho 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:
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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.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 a adjudicação do P.A. n.º 15/2016-AP/DISU - Serviços de Recolha e
Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos produzidos no concelho da Marinha Grande
para o período de 54 meses, através de deliberação camarária de 23 de junho de
2016 e contrato n.º 52/2016 de 01 de agosto de 2016.

Considerando que nos termos do n.º 1 da cláusula 17.ª do Caderno de Encargos do
procedimento “O contrato fica sujeito a revisão de preços anual a partir do início do
segundo ano de vigência do contrato.”

Considerando que nos termos do n.º 2 da mesma cláusula do Caderno de Encargos
do procedimento “O critério de revisão de preços é o índice de preços no consumidor
no período correspondente aos doze meses anteriores (…).”, ou seja julho de 2018 o
qual ainda não se encontra publicitado pelo Instituto Nacional de Estatística, prevendo-
se que o mesmo possa ser de 1,5%.

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 na classificação
orgânica/económica 07/02022509, ação do Plano de Atividades Municipais
2017/A/135 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
e que, aquando da aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2018, foi
inscrita a dotação de 430.729 euros para o ano de 2019, 435.590 euros para o ano de
2020 e 67.977 euros para o ano de 2021, verbas já parcialmente cativas por efeito do
contrato celebrado.

Considerando que com a aplicação da revisão de preços o valor dos compromissos a
assumir em anos seguintes é superior à dotação inscrita em Documentos Previsionais
de 2018, para os anos de 2019 a 2021, na 2.ª Revisão aos Documentos Previsionais
de 2018, foi proposto o reforço de dotação nos anos de 2018 a 2021, na ação
2017/A/135-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS,
para efeitos da revisão de preços do referido contrato.

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 “(…) aprovação de revisão de preços ou atualização de
contratos já celebrados, desde que resultante de disposições legais e/ou de previsões
previamente incluídas no próprio contrato (…)”, desde que esteja “(…) previamente
assegurada a inclusão das verbas respetivas nas Grandes Opções do Plano nos anos
em referência. (…)”.

Considerando que o aumento do valor do contrato, operado pela aplicação da revisão
de preços, prevista de 1,5%, ultrapassa a dotação existente nas Grandes Opções do
Plano para assumir os encargos plurianuais assim calculados, verifica-se que a
autorização genérica prévia concedida para a assunção de compromissos plurianuais
tomada na sessão da Assembleia Municipal de 29 de dezembro de 2017 não se
aplicar a este processo.

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, solicitar à
Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de
compromissos plurianuais relativos ao P.A. n.º 15/2016-AP/DISU - Serviços de
Recolha e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos produzidos no concelho da
Marinha Grande para o período de 54 meses, na componente da revisão de preços,
até aos valores máximos constantes no quadro seguinte, 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.”

Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD) cuja intervenção foi entregue
por escrito e se anexa à presente ata.
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A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autoriza a
assunção de compromissos plurianuais relativa AOS SERVIÇOS DE
RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
PRODUZIDOS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE PARA O PERÍODO
DE 54 MESES - P.A. n.º 15/2016-AP/DISU - na componente da revisão de

preços, até aos valores máximos constantes no quadro seguinte, 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.

PONTO 8 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS RELATIVO À PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ZONA DESPORTIVA DA MARINHA
GRANDE PARA O PERÍODO DE 24 MESES.

“ Presente certidão de teor nº 65/2018/169/DAM referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 27 de junho 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
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financeira com os municípios e parcerias público-privadas, está sujeita, no que
respeita às entidades da administração local, a autorização prévia da Assembleia
Municipal.

Considerando que, nos termos do e-mail datado de 07 de junho de 2018 da Divisão de
Cidadania e Desenvolvimento, se pretende à abertura de procedimento de concurso
público para Prestação de serviços de manutenção da zona desportiva da Marinha
Grande para o período de 24 meses, com um valor global de encargos de 87.600,00
euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz o montante de
107.748,00 euros.

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 na classificação
orgânica/económica 06/020203 e ação do Plano de Atividades Municipais 2018/A/176-
MANUTENÇÃO DOS RELVADOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2018,
foi inscrita a dotação de 28.782,00 euros para cada um dos anos de 2019 e 2020, na
ação referida anteriormente, classificação orgânica/económica 06/020203, verba
insuficiente para a despesa que se perspetiva assumir, pelo que foi proposto o reforço
de dotação para os anos de 2019 e 2020, para uma dotação total corrigida de
53.874,00 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 prestação de
serviços de “Manutenção da zona desportiva da Marinha Grande para o período de 24
meses”, não 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
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
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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 presente procedimento, não ultrapassa o valor que determina a
fiscalização prévia do Tribunal de Contas, e que a dotação corrigida que foi aprovada
com a 2.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2018 na sessão da Assembleia
Municipal de 22/06/2018 é suficiente para os encargos plurianuais que se pretendem
assumir, verifica-se que a autorização genérica prévia concedida para a assunção de
compromissos plurianuais tomada na sessão da Assembleia Municipal de 29 de
dezembro de 2017 não se aplica a este procedimento.

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, solicitar à
Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de
compromissos plurianuais relativos à prestação de serviços de “Manutenção da zona
desportiva da Marinha Grande para o período de 24 meses” até ao valor máximo de
53.874 euros (cinquenta e três mil, oitocentos e setenta e quatro euros) e 44.895 euros
(quarenta e quatro mil e oitocentos e noventa e cinco euros) para os 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.”

Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD) cuja intervenção foi entregue
por escrito e se anexa à presente ata.

A Assembleia Municipal da Marinha Grande autorizou a assunção de
compromissos plurianuais relativa À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
“MANUTENÇÃO DA ZONA DESPORTIVA DA MARINHA GRANDE PARA O
PERÍODO DE 24 MESES” até ao valor máximo de 53.874 euros (cinquenta e

três mil, oitocentos e setenta e quatro euros) e 44.895 euros (quarenta e quatro

mil e oitocentos e noventa e cinco euros) para os 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.

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. ________
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Dando cumprimento à alínea c) do nº1 do artº 30º do RJAL, o Presidente da
Mesa deu por encerrada a sessão, pelas vinte e três horas e quarenta 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.
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• Vamos apreciar e tomar conhecimento de um relatório que visa prestar informações ao órgão 
deliberativo sobre a actividade desenvolvida na gestão da Câmara Municipal. São obras prevista no 
plano de actividades e provisionadas na despesa, logo esta Lei dos compromissos, não é mais do que 
colmatar o incumprimento sucessivo das autarquias.   

      

     Ponto 1 - Pedido de autorização previa para assunção de compromissos plurianuais relativo á 

requalificação/ampliação da escola básica da Moita – concurso publico: - 

 Trata-se de uma requalificação da ligação entre os edifícios com prolongamento da cobertura até 
uma das entradas exteriores, revestimento exterior do edifício (promovendo a acessibilidade a 
pessoas com mobilidade condicionada), requalificação do espaço envolvente e edificação de um 
pavilhão polivalente. O orçamento previsto inicialmente foi alterado pelo que se pretende rectificar a 
assunção de compromisso: Admitimos assim que os trabalhos constantes do projecto ou era 
preliminar ou genérico e o valor final mantivera-se omisso no projecto e memória descritiva.  
Admitimos que deverão ser executados. Esperamos pelo inicio dos trabalhos anunciados para bem da 
comunidade da moita. Nada a opor.   

João E. Cruz - PSD 

 

 

 

Ponto  2 -  Pedido de autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais relativo ao 

projecto de execução para construção de patinódromo, adaptação e reabilitação de balneários e 

bancadas de apoio e requalificação de arruamento em Casal do Malta: -  

Aqui, nesta assunção de compromissos devemos salientar a humildade da Câmara que pede à 
participação dos cidadãos que vivem, estudam ou trabalham no concelho e que os  convida à 
participação; assim sim, nasceu uma ideia, faça-se um  Patinódromo com bancada, balneários e os 
consequentes arranjos envolventes. Nós queremos ver. Louvamos a singela ideia .  

João E. Cruz -  PSD                                                                                                                                     

 

 

 

Ponto 3 -  Pedido de autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais pela exploração da 

instalações eléctricas no concelho: 

A juntar a esta assunção, a câmara devia prever também investimentos para eliminar cabines 
eléctricas elevadas que proliferam na cidade e algumas em desuso. Hoje não se justificam quando as 
infra-estruturas eléctricas são na generalidade subterrâneas. A câmara devia prever no investimento 
uma cooperação técnica e financeira com a Entidade que presta a colaboração de manutenção e 
renovação e assim, harmonizar a estética da cidade. Gostaríamos que ficasse como recomendação 
expressa  emitida  pela Assembleia Municipal á Camara.                                                                                                                                   

 João E. Cruz -  PSD 
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Ponto 4 -  Pedido de autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais relativo ao 

protocolo de colaboração, Município M. Grande e a DGESTE Estabelecimentos Escolares. Relativo a 

acessos a refeitórios dos Agrupamentos Escolares.  

Esta assunção de compromissos,  refere-se a  acesso a refeitórios escolares das Escolas e integram-se 
nos  serviços de acção social  escolar  (ASE. Á  partida até parece que estamos a ser  informado que se 
trata de  harmonizar o acesso ou passagem de utentes  aos refeitórios  mediante o cartão electrónico 
de identificação, mas o importante era  saber como a garantia do compromisso da despesa, assegura  
uma alimentação correcta e equilibrada, em ambiente condigno, complementando a função educativa 
da escola.  Porem é sabido que, a despesa  não contempla o nutricionista permanente ou avença de 
uma entidade fiscalizadora e assídua.   

João E. Cruz -  PSD 

 

 

 

 Ponto 5 - Pedido de autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais relativo á prestação 

de serviços. Plano de segurança da água no Concelho: 

A câmara no seguimento da sua preocupação com a melhoria contínua da água, de a purificar  nas  
nossas torneiras, não descortinamos  nos documentos, que a prestação de serviços vá englobar 
processos mais dispendiosos com o seu Sistema de Abastecimento, seguindo  as metodologias 
preconizadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), numa perspectiva de análise e prevenção de 
riscos em sistemas de abastecimento de água  que deve ser; inodora, insípida e incolor.    

João E. Cruz - PSD 

 

 

 

Ponto 6 - Pedido de autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais, contrato de 

arrendamento para fins habitacionais: 

Considerando que se trata de reprogramação financeira de contratos administrativos em execução. 
Achamos que o pedido de assunção de compromisso, deve ficar assegurada a continuidade da 
contratação do arrendamento não habitacional já que o futuro  quadro orgânico e as consequentes  
despesas  inerentes ao  Plano de Eficiência Municipal ( PEM) exige o cumprimento dos compromissos.        

João E. Cruz - PSD  
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Ponto 7 -  Pedido de autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais relativo á prestação 

de serviços de recolha  e transportes de resíduos sólidos  urbanos: 

Trata-se de um pedido que  na verdade, deixando a empresa municipal com tal formato de poder 
beneficiar da margem mínima de manobra (em matéria de gestão de tesouraria) que a lei garante a 
esta categoria de e tidades (ditas sociedades erca tis ) na gestão corrente da respectiva  
actividade,  então outro remédio não restará aos municípios que não a adopção da forma societária e 
a sujeição ao direito privado, através do formato Empresa Local;  Perante tal facto, sugerimos que a 
assembleia  como órgão fiscalizador da actividade da câmara, recomende á Câmara a necessidade de 
observar o contrato e a sua subordinação ás clausulas do caderno de encargos e condições especiais,  
relativamente ás unidades de equipamentos utilizados de recolha, e em determinadas zonas 
desapareceram por incêndios e não repostos , como também o sistema da unidade de tratamento 
mecânico e biológico do centro integrado de tratamento e valorização dos resíduos sólidos urbanos 
localizado a nascente do concelho e cujos relatórios de seu funcionamento, rentabilidade e saturação 
se vão omitido.  

João E. Cruz -  PSD 

 

 

 

 Ponto 8 – Assunção de compromissos para a prestação de serviços para a prestação de serviços de 

manutenção em zona desportiva do concelho: 

Nesta assunção de compromissos á zona desportiva, é notório ver ausência de informação sobre a 
prestação de serviços de inspecção, que deve acontecer anualmente, e pode avaliar a conformidade 
dos equipamentos desportivos e de recreio com as normas da legislação em vigor, de modo a prevenir 
situações susceptíveis de pôr em perigo a saúde e segurança do utilizador ou de terceiros, devendo 
estes equipamentos obedecer a determinados requisitos de segurança durante todo o período da sua 
utilização. 

 Refiro os equipamentos desportivos e de recreio colocados nas diferentes instituições de ensino da 
responsabilidade da autarquia, é que não está demonstrado a despesa inerente ás inspecções, se 
foram aprovados e certificados, garantindo aos encarregados de educação e responsáveis dos espaços 
escolares, que as nossas crianças jogam e brincam em segurança. Isto tem uma abrangência  do  
respectivo  conceito  que,  enquanto  fenómeno  social  que  interage  com outros domínios 
designadamente com a economia, a saúde, o  turismo e a cultura, quer com  a  crescente  importância  
dada  à  prática  de  actividades  físicas  e  desportivas  como factor  primordial  do  bem  estar  físico  e  
psicológico  contribuindo  para  a  melhoria  da qualidade de vida dos cidadãos.   

João E. Cruz - PSD 


