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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA
MARINHA GRANDE REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2018--

Aos vinte e oito dias do mês de setembro no Auditório do Edifício da
Resinagem, sito na Praça Stephens, sob a presidência de Susana Paula
Ribeiro Domingues, e secretariada por Pedro Nuno Rosa de Oliveira Correia,
primeiro secretário, e por Renata Alexandra Gomes Pereira, segunda
secretária, reuniu em sessão ordinária, a Assembleia Municipal da Marinha
Grande com a seguinte ordem de trabalhos:____________________________

1. APROVAÇÃO DA 3.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE
2018 – 22.ª MODIFICAÇÃO, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1
do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual;

2. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para os “Serviços de instalação,
levantamento e substituição de contadores, corte, revisão de corte e
reabertura do fornecimento de água para o ano de 2019” - P.A. n.º
88/2018-AP/DAM, 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 para a “Confeção e fornecimento de
alimentação escolar, fornecimento de lanches e transporte de refeições,
para o período de janeiro a julho de 2019” - P.A. n.º 93/2018-AP/DCD, 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 para a “ Prestação de serviços
bancários referentes a pagamentos efetuados por TPA para o período de
janeiro a dezembro de 2019 (Tesouraria, GAM e Museu do Vidro), 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 para os ”Serviços de higiene e limpeza
de diversos edifícios municipais para os anos de 2019 e 2020, - P.A. n.º
101/2018-AP/DAM, 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 para a “Prestação de serviços para
recolha de contentores de recolha de resíduos hospitalares perigosos dos
Grupos III e IV, entre 02/11/2018 e 31/10/2019”, 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;

7. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para a “Requalificação da Rua e
Travessa do Mirante” - Concurso Público N.º 17/2018, nos termos do
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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 para o “Fornecimento de energia
elétrica em média tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal,
P.A. n.º 105/2018-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;

9. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para a “Modernização administrativa -
Contratação de serviços de consultadoria”, 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;

10. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para a “Atividade de animação e apoio
à família, componente de apoio à família e dinamização de bibliotecas
escolares,” de 26 de novembro de 2018 a 31 de julho de 2019, - P.A. N.º
104/2018-AP/DAM, 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;

11. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para o “Serviço de portaria e vigilância
para o Edifício dos Paços do Concelho” - P.A. n.º 106/2018-AP/DAM, 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;

12. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO DE
APOIO À NATALIDADE E À FAMÍLIA NO CONCELHO DA MARINHA
GRANDE, nos termos da alínea g) do artigo 25º do Regime Jurídico das
Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;

13. APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA,
nos termos do disposto no artigo 25º do nº 2, alínea c) do Regime Jurídico
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro. __

Para além dos membros da Mesa, assinaram “a lista de presenças”, cuja cópia
constitui anexo da presente ata e dela fica a fazer parte integrante, os
seguintes deputados:______________________________________________

Bancada do Partido Socialista (PS): Aníbal Curto Ribeiro, João Paulo
Féteira Pedrosa, Ana Luísa Cardeira Martins, Francisco Manuel de Jesus
Soares, Frederico Manuel Gomes Barosa e Margarida Cristina Soares de
Carvalho Pereira Henriques._________________________________________

Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU): Maria Etelvina Lopes
Rosa Ribeiro, Luís António Geria Barreiros, André Pereira Ruivaco Fernandes
e Maria Clementina Loureiro Esperança. ______________________________



(Mandato 2017/2021) ATA NÚMERO SETE 28.09.2018

Bancada do Movimento pela Marinha (MPM): Carlos Wilson da Silva Batista
Vanessa Andreia Feliciano e Rocha, 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.________________________________

Bancada do Bloco de Esquerda (BE): Nuno Miguel Lopes Machado._______

Bancada pelo Partido Social Democrata (PSD): Ana Margarida Balseiro de
Sousa Lopes. ____________________________________________________

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

Estiveram ainda presentes, a Presidente da Câmara Municipal, Cidália Maria
de Oliveira Rosa Ferreira, o Vereador Carlos Alexandre de Carvalho Caetano e
as Vereadoras Célia Cristina Letra Faustino Guerra, Alexandra Filipa de Araújo
Seara Dengucho, Lara Marques Lino e Patrícia Alexandra Rino Moreira de
Sousa Jorge, 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: Luís Guerra Marques (CDU) pelo
deputado André Pereira Ruivaco Fernandes, Filipe André Cardoso Andrade
(CDU) pela deputada Renata Alexandra Gome Pereira, Susana Marina Cadete
dos Santos Costa (CDU) pela deputada Maria Clementina Esperança Loureiro,
Joana Rita Constâncio Saraiva (BE) pelo deputado Nuno Miguel Lopes
Machado e Ângela Domingues de Sousa (MPM) pela deputada Lisa Manuela
Bordalo Barata.___________________________________________________

O Presidente da Assembleia, Luís Guerra Marques (CDU) justificou a sua falta
e foi substituído no desempenho das suas funções, pela primeira secretária,
Susana Paula Ribeiro Domingues, nos termos do nº 3 do artigo 46º da Lei nº
169/99 de 18/9 na redação atual._____________________________________

O Vereador Aurélio Pedro Monteiro Ferreira justificou a sua ausência e foi
substituído pela Vereadora Patrícia Alexandra Rino Moreira de Sousa Jorge.

____________________ ANTES DA ORDEM DO DIA ___________________

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 cinquenta e cinco minutos, a Presidente da Mesa, Susana Paula
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Ribeiro Domingues, declarou aberto o período antes da ordem do dia, prestou
informações sobre a correspondência recebida e colocou as atas à
votação.________________________________________________________

A Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº2/2018 da sessão ordinária
de 27.04.2018 e como não houve correções a fazer, submeteu a mesma à
votação, tendo esta sido aprovada por maioria com dezassete (17) votos a
favor e sete (7) abstenções. ________________________________________

A Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº3/2018 da sessão ordinária
de 22.06.2018 e como não houve correções a fazer, submeteu a mesma à
votação, tendo esta sido aprovada por maioria com dezoito (18) votos a favor e
seis (6) abstenções. _______________________________________________

A Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº4/2018 da sessão
extraordinária de 06.07.2018 e como não houve correções a fazer, submeteu a
mesma à votação, tendo esta sido aprovada por maioria com quinze (15) votos
a favor e nove (9) abstenções._______________________________________

A Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº5/2018 da sessão
extraordinária de 06.08.2018 e como não houve correções a fazer, submeteu a
mesma à votação, tendo esta sido aprovada por maioria com dezassete (17)
votos a favor e sete (7) abstenções. __________________________________



Usou da palavra o deputado Luiz Branco (+C), que fez a sua intervenção
sobre o centro de saúde da Marinha Grande.

A sua intervenção foi entregue por escrito e encontra-se anexa à presente ata.



Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que apresentou, em
nome da Bancada do PS, uma proposta de Homenagem aos Irmãos Matos por
ocasião dos 50 anos da empresa Molde Matos:

“ Este ano a Molde Matos, fundada pelos Marinhenses Joaquim e Arnaldo, faz 50 anos.
A ocasião serviu para o lançamento de um livro onde vem expressa a autobiografia do
mais velho dos irmãos Matos, Joaquim. Nessa singela autobiografia é possível aferir
toda a história de sucesso industrial e empresarial da Marinha grande, a saber, uma
vontade inesgotável de melhorar as condições de vida difíceis e uma curiosidade
incessante para aprender, conhecer e fazer melhor que o que existia,para, justamente
as poder debelar.
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Aproximando-se, não tarda muito, o mais velho dos irmãos matos - o Quim - da bonita
idade dos 90 anos e ainda a trabalhar como se tivesse 20, 30 ou 40, é por isso
merecedor do reconhecimento e o tributo da sua terra e dos seus concidadãos.

Aproveitando, pois, as comemorações dos 50 anos da empresa Molde Matos, propõe-
se, sem embargo de outras, que a Câmara Municipal, se possível ainda até ao fim do
corrente ano, lhes promova uma homenagem com as seguintes iniciativas:

1 - Colocação de uma placa comemorativa (ou similar), na Rua da Índia nº 15, na
Ordem, onde com 120 contos emprestados pelo Joaquim Raimundo, 80 contos pelo
Artur Tapisso e a venda de dois “Ford Cortina” por 40 contos que o tio Edilásio lhes
tinha oferecido, Joaquim e Arnaldo Matos, instalaram e fundaram a Molde Matos;

2 - Realização, no atual Núcleo do Museu da Indústria do Molde, de uma exposição
comemorativa que represente a vida industrial de ambos, que é uma parte
incontornável da história e da vida industrial da Marinha Grande.

Para o comissariado da exposição sugerimos à Câmara, a colaboração da Cefamol.”

Tomou a palavra o deputado Carlos Wilson (MPM) que alertou para o facto
de haver no concelho mais casos de sucesso, como o que foi apresentado e
espera que este seja a alavanca para outras homenagens que devem ser feitas.



Foi colocada à votação a proposta de Homenagem aos Irmãos Matos, tendo
a mesma sido aprovada por unanimidade, com 24 votos a favor.



Usou da palavra o deputado André Fernandes (CDU), que apresentou uma
Moção sobre “Transferência de Competências” :

“ 1. A Lei das Finanças Locais ( Lei nº 73/2013) alterada pela Lei nº 51/2018 e a Lei da
transferência de competências para as autarquias, Lei n 50/2018, aprovadas no final
da sessão legislativa, confirmam a consagração do sub financiamento do poder local e
a transferência de encargos em áreas e domínios vários, colocando novos e sérios
problemas à gestão das autarquias e, sobretudo à resposta aos problemas das
populações.

Não pode deixar de ser considerado, aliás, o conjunto de riscos associados à
legislação agora em vigor que, no ato de promulgação, o Presidente da República
referenciou:

- a sustentabilidade financeira concreta da transferência para as autarquias locais de
atribuições até este momento da Administração central;
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- o inerente risco de essa transferência poder ser lida como mero alijar de
responsabilidades do Estado;

- a preocupação com o não agravamento das desigualdades entre autarquias locais;

- a exequibilidade do aprovado sem riscos de indefinição, com incidência imediata
no rigor das finanças públicas;

O afastamento excessivo do estado de áreas específicas em que seja essencial o seu
papel, sobretudo olhando à escala exigida para o sucesso das intervenções públicas.

Por si só, o público reconhecimento destes riscos é prova bastante das insuficiências e
erradas opções adotadas na Lei.

Acresce que, em praticamente todos os domínios, apenas são transferidas para as
autarquias competências de mera execução, o que as coloca numa situação
semelhante à se extensões dos órgãos do Poder Central e multiplica as situações de
tutela à revelia da Constituição, contribuindo para corroer a autonomia do Poder Local.

2. A lei considera transferidas todas as competências, prevendo que os termos
concretos da transferência em cada área resultará de Decreto-Lei a aprovar pelo
Conselho de Ministros - ou seja, um verdadeiro “ cheque em branco” ao Governo para
legislar em matéria da competência originária da Assembleia da República.

Porém, estabelece que essa transferência se possa fazer de forma gradual e confere
às autarquias a faculdade de optarem por adiar o exercício das novas competências
por deliberação das suas assembleias, comunicando a sua opção à DGAL nos
seguintes termos:

Até 15 de setembro de 2018 , as autarquias que não pretendam a transferência em
2019;

Até 30 de junho de 2019, as autarquias que não pretendem a transferência em 2020.

A partir de 1 de janeiro de 2021, a Lei considera transferidas todas as competências.

3. A apreciação geral sobre o processo, o conjunto de implicações financeiras,
humanas e organizacionais, a ausência de conhecimento sobre as matérias a
transferir, as condições e suas implicações ( só descortináveis com a publicação de
cada um dos decretos-lei) deviam ter conduzido a que, responsavelmente e na defesa
dos interesses quer da autarquia quer da população, se rejeitasse a assunção a partir
de 1 de janeiro de 2019, das novas competências que por diploma setorial aprovados
pelo governo venham a entrar em vigor.

A decisão desta Assembleia no sentido de não levar em linha de conta o que consagra
a Lei nº 50/2018 (a única em vigor), clara e imperativamente, sobre o processo de
transferência de competências e as condições para o seu exercício, expôs a autarquia
a decisões que podem lesar os interesses do município e das populações.

Na verdade as interpretações que o Ministério da Administração Interna foi produzindo,
sem fundamento jurídico, por vezes contraditórias entre si e, em si mesmas,
concebidas como fator de pressão e chantagem sobre os órgãos autárquicos, mais
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não visaram do que levar as autarquias à inação e colocando-as em situação próxima
da aceitação tácita de novas responsabilidades e maiores encargos.

Atendendo aos considerandos referidos a Assembleia Municipal reunida a 28 de
setembro delibera:

1. Rejeitar a assunção e competências que venham a ser transferidas por via de
decretos-lei sectoriais que o Governo tem em elaboração;

2. Reclamar:

 O inicio de um processo sério de descentralização inseparável da consideração
da criação das regiões administrativas;

 O encetar de um processo de recuperação da capacidade financeira dos
municípios e da sua plena autonomia, requisitos indispensáveis para o
exercício pleno daquelas que são hoje as atribuições do poder local e as
competências dos seus órgãos.

 A identificação no domínio da transferência de novas competências, das que se
adequam ao nível municipal, não comprometem direitos e funções sociais do
estado(designadamente a sua universalidade) e sejam acompanhadas dos
meios financeiros adequados e não a pretexto para a desresponsabilização
do estado por via de um sub financiamento que o atual processo
institucionaliza.”



Tomou a palavra o deputado Artur Santos (MPM) que solicitou à Câmara que
dotasse as assembleias de meios técnicos (um ecrã, um computador e um
projetor multimédia) de modo a melhorar e valorizar as apresentações e
intervenções dos deputados na Assembleia.



Usou da palavra a deputada Maria João Gomes (+C), que fez a sua
intervenção intitulada “Continuamos a viver num Concelho adiado”.

A sua intervenção foi entregue por escrito e encontra-se anexa à presente ata.



Usou da palavra a deputado Nuno Machado (BE), que apresentou a seguinte
Recomendação “ POR MANUAIS ESCOLARES GRATUITOS NO ENSINO BÁSICO E
SECUNDÁRIO” :
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Considerando que:

1. O Ministro da Educação atribuiu manuais gratuitos a todas as crianças do 1º e 2º
ciclos do ensino básico, sendo que alguns municípios, como é o caso de Lisboa,
expandiram esta medida para que todos os alunos tivessem manuais escolares
gratuitos do 1º ao 12º ano;

2. Os manuais escolares gratuitos garantem uma escola mais inclusiva, esbatendo
esbatendo as desigualdades e garantindo um ano letivo mais calmo, porque todas as
crianças têm os materiais essenciais para estudar ;

3. A atribuição dos manuais gratuitos é acompanhada da reutilização dos mesmos nos
anos seguintes, o que representa uma medida significativa na redução dos impactos
ambientais. É verdade que ainda falta fazer um grande caminho para que as crianças
e as famílias possam estimar os livros e as escolas os possam recolher e armazenar
em condições, mas esse caminho não pode ser feitos sem o primeiro passo, a oferta
dos manuais.

4. No concelho da Marinha Grande, só existem manuais escolares gratuitos até ao 6º
ano e a partir do 7º ano, apenas os alunos mais carenciados têm apoio para a
aquisição de manuais, através da Ação Social Escolar (ASE).

5. Este sistema tem dois problemas: em muitas escolas as famílias mais carenciadas
têm de comparar os livros, sendo depois reembolsadas pelo seu valor; e as acrianças
das famílias mais pobres, mas não o suficiente para requerer ação social escolar,
mantêm uma enorme dificuldade em custear os livros;

6. No concelho da Marinha Grande, segundo os dados da Direção Geral de
Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), no ano letivo 2016/2017, frequentavam
o 3º ciclo do ensino público 1220 alunos e o ensino secundário 877 alunos;

7. Segundo dados apurados pelo Bloco, os custos médios anuais dos manuais
escolares, por aluno, entre o 7º e o 12º ano, variam entre 196€ e 251€, representando
um total de 470.040€ para todos os alunos matriculados no ano letivo 2016/2017;

8. Contabilizando apenas os alunos do 3º ciclo, entre o 7º e o 9º ano, o custo da
totalidade dos manuais é de 263.470€;

9. A Câmara Municipal da Marinha Grande tem margem financeira para garantir
manuais escolares gratuitos aos alunos, sendo a educação um fator essencial para o
desenvolvimento do concelho e para a fixação da população, em especial os mais
jovens;

10. Se contabilizarmos os apoios atribuídos aos alunos através da ação social escolar
e a reutilização de muitos manuais, os custos e manutenção desta medida tendem a
ser substancialmente inferiores;

Assim a Assembleia municipal da Marinha Grande, reunida a 28 de setembro de 2018,
ao abrigo do artigo 25º, nº 2, alínea k) do anexo I da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro,
delibera recomendar à Câmara Municipal da Marinha Grande:

1. A atribuição de manuais escolares gratuitos a todos os alunos matriculados no 3º
ciclo da rede pública do ano letivo 2018/2019 e anos seguintes, com devolução do
valores pago pelos manuais após apresentação de comprovativo de compara;

2. Aplicação da medida anterior ao ensino secundário da rede pública, a partir do ano
letivo 2019/2020;
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3. Utilização da plataforma MEGA, já utilizada pela Câmara Municipal de Lisboa, para
gestão da atribuição de manuais escolares gratuitos.



Usou da palavra a deputada Maria Loureiro (CDU), que abordou os seguintes
assuntos:

- um ano após os incêndios de 15 de outubro de 2017, muita coisa ainda está
por fazer na Mata Nacional de Leiria, nomeadamente o plano de recuperação
que foi adiado para 2019, não podemos silenciar este assunto.

- muito importante começar a trabalhar nas escolas a problemática do
Ambiente, em especial a questão das alterações climáticas;

- tal como está previsto na Constituição, o sistema de ensino de qualidade e
gratuito, é uma função social do Estado, não têm que ser as autarquias a
assumir esse papel.



Usou da palavra a deputada Ana Margarida Lopes (PSD), que saudou a
iniciativa das moções apresentadas. Em relação à moção apresentada pela
CDU sobre a transferência de competências disse votar contra, porque
efetivamente o subfinanciamento às autarquias existe com o voto favorável do
PCP ao orçamento de Estado, nestes últimos anos.

Quanto à moção do BE sobre os manuais gratuitos, absteve-se porque
compreende a necessidade de se investir na educação, pois defende que
devem ser apoiados os alunos que efetivamente precisam e na verdade, o que
se verifica com a aplicação desta medida, a nível nacional, é a perversão social
deste princípio. Esclareceu que os alunos que estão em escolas com contratos
de associação não são abrangidos por esta medida dos manuais gratuitos.

Usou da palavra o deputado Frederico Barosa (PS), que disse achar a
moção da CDU, na globalidade, muito simplista, dado que tem há mais de 20
diplomas sobre esta questão das transferências de competências e que o
assunto terá que voltar à assembleia para uma discussão mais detalhada.
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Fez ainda uma recomendação à Câmara, no sentido desta abreviar a duração
das reuniões, valendo-se da delegação de competências para determinados
assuntos, podendo assim usar o tempo despendido em assuntos essenciais
para o Concelho.



Usou da palavra a deputada Maria João Gomes (+C), que disse serem a
favor de uma discriminação positiva no que respeita a atribuição dos manuais
escolares gratuitos.



Usou da palavra a deputado Nuno Machado (BE), que esclareceu que a
oferta dos manuais escolares são para os alunos que estão na rede pública.



Usou da palavra o deputado Luís Barreiros (CDU) que disse que a proposta
para a gratuitidade dos manuais escolares até ao secundário está a ser
discutida em sede de orçamento de Estado, e não devemos, por isso, assumir
na autarquia responsabilidades que não são nossas.



Tomou a palavra o deputado Carlos Wilson (MPM) que disse que em relação
à moção da CDU, o MPM acha prematuro estar a tomar decisões sobre a
questão das transferências de competências. No entanto, sugeriu que
competências como: a gestão das florestas, alguma autonomia no sistema
educativo, dado que há falta de cursos técnicos e ligação do ensino às
empresas, seriam áreas importantes para a autarquia.

Em relação aos manuais escolares, defendem que quem tem condições
financeiras deve pagar, e quem não tem, não deve pagar.

Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que lembrou que foi o
PS da Marinha Grande um dos primeiros do país a atribuir manuais escolares
gratuitos ao 1º ciclo e devemos continuar na senda da frente e prestar esta
ajuda às famílias e aos alunos, se possível irmos até ao 12º ano.
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Usou da palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que começou por dizer estar
de acordo com a intervenção do deputado Luiz Branco sobre o centro de saúde.

Em relação à moção da CDU, esclareceu que a transferência de competências,
não vai ser em bloco, vai ser parcial, e não faz sentido discutir esta questão
agora, uma vez que a assembleia vai analisar e discutir as transferências, uma
a uma. Disse ainda que há transferências que visam a proximidade às
populações, e exemplo disso, são as das juntas de freguesia. O importante é
salvaguardar as verbas e os recursos humanos respeitantes a cada uma
dessas transferências e assegurar o critério da universalidade.

Sobre a nossa Mata, disse que o ICNF não está a ser capaz de levar a bom
porto a sua recuperação. Consta que está falido de recursos humanos,
concorda com a intervenção da deputada Maria Loureiro, nós não podemos
aceitar a inércia e temos que reclamar.



Tomou a palavra a Sra Presidente da Câmara que esclareceu o seguinte:

- O Estado esclareceu e informou que, só a partir da discussão setorial de cada
uma das propostas, é que as Câmaras Municipais se pronunciam, num prazo
de 60 dias, sobre a aceitação ou não das transferências.



Foi colocada à votação a Moção apresentada pela CDU sobre
“TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS”, tendo a mesma sido rejeitada por
maioria com 10 votos contra, 8 a favor e 6 abstenções. ___________________

Foi colocada à votação a recomendação apresentada pelo BE, “ POR MANUAIS
ESCOLARES GRATUITOS NO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO”, tendo a mesma
sido aprovada por maioria, com 18 votos a favor e 6 abstenções.



Terminadas as intervenções no período antes da ordem do dia e por se tratar
de uma sessão ordinária, e dando cumprimento ao estipulado no nº 1 do artigo
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16º e no artigo 18º do Regimento, a Presidente da Mesa abriu o período de
INTERVENÇÃO DO PÚBLICO, pelo que chamou a intervir o munícipe inscrito.

_____________ PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ___________

1 - O Sr. João da Encarnação Cruz, morador na Avenida Vítor Galo, na
Marinha Grande que se inscreveu para falar sobre “ Transferências de
competências”, mas que perante o debate no período antes da ordem do dia,
obteve os esclarecimentos que pretendia.



De seguida, a Presidente da Mesa apresentou e colocou à discussão cada
um dos pontos da ordem de trabalhos, incluídos na ordem do dia, conforme
previsto no artigo 19º do Regimento.

__________________________ORDEM DO DIA _______________________

PONTO 1 - APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA 3.ª REVISÃO AOS
DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2018 – 22.ª MODIFICAÇÃO

“ Presente certidão de teor nº83/2018/DAM referente à seguinte deliberação camarária
da reunião extraordinária de 25 de setembro de 2018:

Presente proposta da 22ª Modificação, 3ª Revisão aos Documentos Previsionais de
2018, acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações:

2ª Revisão ao Orçamento da Receita para 2018, no valor de 406.417,17 euros nas
anulações;

3ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2018, no valor de 359.180,47 euros nos
reforços e 765.597,64 euros nas anulações;

3ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2018, no valor de 287.559,50
euros nos reforços e 693.976,67 euros nas anulações;

3ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais para 2018, no valor de 48.334,00 euros
nos reforços e 48.334,00 euros nas anulações.

Considerando que a proposta apresentada cumpre o disposto no n.º 3 do art. 44.º da
Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, no que respeita aos limites consagrados para o ano
de 2019.

Atentos os elementos apresentados e no cumprimento do disposto no ponto 8.3 do
POCAL, aprovado pelo Decreto – Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação
atual, e na alínea c) do n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a
Câmara Municipal, depois de analisar a proposta, delibera submeter à aprovação da
Assembleia Municipal a 22ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2018,
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constituída pela 2.ª Revisão ao Orçamento da Receita, 3.ª Revisão ao Orçamento da
Despesa, 3ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e 3ª Revisão ao Plano de
Atividades Municipais, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 25.º da Lei
n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual.

A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. Todos
apresentaram declarações de voto.”

Usou da palavra o deputado André Fernandes (CDU), que solicitou
esclarecimentos e informações sobre se existem ou não os projetos para:
centros escolares, mercado, piscina, alto dos picotes, terminal rodoviário, etc..
A Câmara continua a insistir em não fazer nada.



Usou da palavra o deputado Luiz Branco (+C), cuja intervenção foi entregue
por escrito e encontra-se anexa à presente ata.



Tomou a palavra o deputado Carlos Wilson (MPM), que esclareceu que as
propostas são apresentadas na reunião de Câmara já vão sob aprovação,
como tal não têm discussão.



A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e aprovou a 22ª
Modificação aos Documentos Previsionais de 2018, constituída pela 2.ª
Revisão ao Orçamento da Receita, 3.ª Revisão ao Orçamento da Despesa,
3.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e 3.ª Revisão ao Plano
de Atividades Municipais, no cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1

do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual.____

Esta deliberação foi tomada por maioria com vinte e dois (22) votos a
favor e duas (2) abstenções (+C) .__________________________________
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PONTO 2 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LEVANTAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE
CONTADORES, CORTE, REVISÃO DE CORTE E REABERTURA DO
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2019 - P.A. N.º 88/2018-
AP/DAM

“ Presente certidão de teor nº84/2018/DAM referente à seguinte deliberação camarária
da reunião extraordinária de 25 de setembro 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 I/2090/2018, datada de 8 de agosto
de 2018 da Divisão de Administração e Modernização-Gabinete de Apoio ao Munícipe,
se pretende a abertura de procedimento de Concurso Público para o P.A. N.º 88/2018-
AP/DAM - Serviços de instalação, levantamento e substituição de contadores, corte,
revisão de corte e reabertura do fornecimento de água para o ano de 2019, com um
valor global de encargos de 30.178,00 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor,
o que perfaz o montante de 37.118,94 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 03/070110, ação do Plano Plurianual de
Investimentos 2018/I/62 - Aquisição e grande reparação de contadores; e

 Na classificação orgânica/económica 03/02022507, ação do Plano de
Atividades Municipais 2018/A/104 - Prestação de serviços de cortes e
religações de contadores de água.

Considerando que com a aprovação da 2.ª Revisão aos Documentos Previsionais para
o ano de 2018, a dotação corrigida na ação do Plano Plurianual de Investimentos
2018/I/62 - Aquisição e grande reparação de contadores, classificação
orgânica/económica 03/070110, no ano de 2019, é de 15.000,00 euros, verba
insuficiente para a despesa que se perspetiva assumir, pelo que, na sequência da
informação n.º I/2090/2018, foi proposto o reforço de dotação no ano de 2019, para
uma dotação total corrigida de 17.200,00 euros na 3.ª Revisão aos Documentos
Previsionais de 2018.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2018,
a dotação inscrita na ação do Plano de Atividades Municipais 2018/A/104 - Prestação
de serviços de cortes e religações de contadores de água, classificação
orgânica/económica 03/02022507, no ano de 2019, é de 19.956,00 euros, verba
suficiente para a despesa que se perspetiva assumir.

Considerando que o procedimento de contratação pública para o P.A. N.º 88/2018-
AP/DAM - Serviços de instalação, levantamento e substituição de contadores, corte,
revisão de corte e reabertura do fornecimento de água para o ano de 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
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 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
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pretendem assumir os encargos plurianuais, o que não sucede na ação 2018/I/62 -
Aquisição e grande reparação de contadores.

Considerando que o presente procedimento, não ultrapassa o valor que determina a
fiscalização prévia do Tribunal de Contas, e que a dotação corrigida inscrita na 3.ª
Revisão aos Documentos Previsionais de 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 à contratação de Serviços de
instalação, levantamento e substituição de contadores, corte, revisão de corte e
reabertura do fornecimento de água para o ano de 2019, P.A. N.º 88/2018-AP/DAM,
até ao valor máximo de 19.200,00 euros (dezassete mil e duzentos euros) para o ano
de 2019, na ação do Plano Plurianual de Investimentos 2018/I/62 - Aquisição e grande
reparação de contadores, classificação orgânica/económica 03/070110 e até ao valor
máximo de 21.956,00 euros (vinte e um mil, novecentos e cinquenta e seis euros) para
o ano de 2019, na ação do Plano de Atividades Municipal, 2018/A/104 - Prestação de
serviços de cortes e religações de contadores de água, orgânica/económica
03/02022507, 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.

A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 3.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018, podendo posteriormente ser tomada a deliberação
na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe.

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

A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autorizou a
assunção de compromissos plurianuais relativos à Contratação de
serviços de instalação, levantamento e substituição de contadores, corte,
revisão de corte e reabertura do fornecimento de água para o ano de 2019,
P.A. N.º 88/2018-AP/DAM, até ao valor máximo de 19.200,00 euros (dezassete

mil e duzentos euros) para o ano de 2019, na ação do Plano Plurianual de

Investimentos 2018/I/62 - Aquisição e grande reparação de contadores,

classificação orgânica/económica 03/070110 e até ao valor máximo de

21.956,00 euros (vinte e um mil, novecentos e cinquenta e seis euros) para o

ano de 2019, na ação do Plano de Atividades Municipal, 2018/A/104 -

Prestação de serviços de cortes e religações de contadores de água,
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orgânica/económica 03/02022507, 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. _______________________

PONTO 3 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS PARA A CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR, FORNECIMENTO DE LANCHES E TRANSPORTE DE
REFEIÇÕES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019 - P.A. N.º
93/2018-AP/DCD

“ Presente certidão de teor nº 85/2018/DAM referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 25 de setembro 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 I/2251/2018, datada de 12 de
setembro de 2018 da Divisão de Cidadania e Desenvolvimento – Área de Educação,
se pretende a abertura de procedimento de Concurso Público Internacional para P.A.
n.º 93/2018-AP/DCD - Confeção e fornecimento de alimentação escolar, fornecimento
de lanches e transporte de refeições, para o período de janeiro a julho de 2019, com
um valor global de encargos de 217.120,46 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em
vigor, o que perfaz o montante de 246.217,62 euros.
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Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de
21 de fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de
efetuar pagamentos em mais do que um ano económico, 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 existente na:

 Classificação orgânica/económica 06/020105, ação do Plano de Atividades
Municipais 2016/A/76 - Alimentação nas cantinas escolares - Ano Letivo
2018/2019;

 Classificação orgânica/económica 06/020105, ação do Plano de Atividades
Municipais 2016/A/67 - Promoção e Desenvolvimento de Atividades de
Animação e Apoio à Família no ano Letivo 2018/2019-Alimentação;

 Classificação orgânica/económica 06/020220, ação do Plano de Atividades
Municipais 2015/A/101 - Serviço de Transporte de Refeições Escolares;

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2018,
a dotação inscrita nas ações do Plano de Atividades Municipais 2016/A/76 -
Alimentação nas cantinas escolares - Ano Letivo 2018/2019, classificação
orgânica/económica 06/020105 e 2015/A/101 - Serviço de Transporte de Refeições
Escolares, classificação orgânica/económica 06/020220, no ano de 2019, é de
173.252,00 euros e 3.194,00 euros, respetivamente, verba insuficiente para a despesa
que se perspetiva assumir, pelo que, é proposto o reforço de dotação no ano de 2019,
para uma dotação total corrigida de 221.152,00 euros e 10.750,00 euros,
respetivamente, na 3.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2018.

Considerando que o procedimento de contratação pública para o P.A. n.º 93/2018-
AP/DCD - Confeção e fornecimento de alimentação escolar, fornecimento de lanches
e transporte de refeições, para o período de janeiro a julho de 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
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 (…) ” .
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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 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 inscrita na
proposta de 3.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 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, que seja
solicitada à Assembleia Municipal da Marinha Grande:

1. Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos à
contratação de serviços de Confeção e fornecimento de alimentação escolar,
fornecimento de lanches e transporte de refeições, para o período de janeiro a
julho de 2019 - P.A. n.º 93/2018-AP/DCD, até ao valor máximo de 247.702,00
euros (Duzentos e quarenta e sete mil, setecentos e dois 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.

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
247.702 euros

A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a proposta de 3.ª
Revisão aos Documentos Previsionais de 2018, podendo posteriormente ser tomada a
deliberação na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe.

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

A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autorizou a
assunção de compromissos plurianuais relativos à contratação de
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serviços de confeção e fornecimento de alimentação escolar,
fornecimento de lanches e transporte de refeições, para o período de

janeiro a julho de 2019 - P.A. n.º 93/2018-AP/DCD, até ao valor máximo de

247.702,00 euros (duzentos e quarenta e sete mil, setecentos e dois 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.__

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 247.702 euros, nos termos 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.________________________



Usou da palavra a deputada Maria João Gomes (+C), cuja intervenção

apresentou por escrito e se anexa à presente ata.



PONTO 4 -PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS RELATIVOS À CONTRATAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTES A PAGAMENTOS
EFETUADOS POR TPA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE
2019 (TESOURARIA, GAM E MUSEU DO VIDRO)

“ Presente certidão de teor nº 86/2018/DAM referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 25 de setembro 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/2186/2018, datada de 23 de agosto
de 2018 do Gabinete de Atendimento ao Munícipe, Requisição Interna n.º 21767 da
Tesouraria e Requisição Interna n.º 25485 da Divisão de Cidadania e
Desenvolvimento, se pretende a abertura de procedimento de Ajuste Direto
Simplificado para aquisição de Prestação de serviços bancários referentes a
pagamentos efetuados por TPA para o período de janeiro a dezembro de 2019
(Tesouraria, GAM e Museu do Vidro), com um valor global de encargos de 2.970,24
euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz o montante total de
3.653,40 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 0103/ 030601, ação do Plano de Atividades Municipais 2018/A/36
- Despesas com terminais de pagamento automático - encargos financeiros.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2018,
a dotação inscrita na ação do Plano de Atividades Municipais 2018/A/36 - Despesas
com terminais de pagamento automático - encargos financeiros, classificação
orgânica/económica 0103/030601, no ano de 2019 é de 3.165,00 euros, verba
insuficiente para a despesa que se perspetiva assumir, é proposto o reforço de
dotação no ano de 2019, para uma dotação total corrigida de de 3.665,00 euros, na 3.ª
Revisão aos Documentos Previsionais de 2018.

Considerando que o procedimento de contratação pública para a aquisição do
Prestação de serviços bancários referentes a pagamentos efetuados por TPA para o
período de janeiro a dezembro de 2019 (Tesouraria, GAM e Museu do Vidro), 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:
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“ (…) 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 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, inscrita na 3.ª
Revisão aos Documentos Previsionais de 2018 aprovada em 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 à contratação de Prestação de
serviços bancários referentes a pagamentos efetuados por TPA para o período de
janeiro a dezembro de 2019 (Tesouraria, GAM e Museu do Vidro), até ao valor
máximo de 3.665,00 euros (Três mil, seiscentos e sessenta e cinco 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.

A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 3.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018, podendo posteriormente ser tomada a deliberação
na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe.

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

A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autorizou a
assunção de compromissos plurianuais relativos à contratação de
prestação de serviços bancários referentes a pagamentos efetuados por
TPA para o período de janeiro a dezembro de 2019 (Tesouraria, GAM e
Museu do Vidro), até ao valor máximo de 3.665,00 euros (Três mil, seiscentos
e sessenta e cinco 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.
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. _______________________

PONTO 5 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS RELATIVOS À CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
PARA OS ANOS DE 2019 E 2020 - P.A. Nº 101/2018/-AP/DAM

“ Presente certidão de teor nº87/2018/DAM referente à seguinte deliberação camarária
da reunião extraordinária de 25 de setembro 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 I/1935/2018, datada de 20 de julho
de 2018 da Divisão de Cidadania e Desenvolvimento – Área da Cultura, informação n.º
2119/2018 de 13 de agosto de 2018 e Informação n.º I/2346/2018 de 12 de setembro
de 2018, ambas da Divisão de Administração e Modernização, se pretende a abertura
de procedimento de Concurso Público para aquisição de Serviços de higiene e
limpeza de diversos edifícios municipais para os anos de 2019 e 2020, com um valor
global de encargos de 105.524 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, o que
perfaz o montante total de 129.794,52 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 existente na:

 Classificação orgânica/económica 03/020202, ação do Plano de Atividades
Municipais 2018/A/11 - Prestação de serviços de limpeza dos edifícios municipais;
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 Classificação orgânica/económica 06/020202, ação do Plano de Atividades
Municipais 2018/A/156 - Atos culturais e educativos promovidos na Casa da
Cultura Stephens;

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2018,
a dotação inscrita na ação do Plano de Atividades Municipais 2018/A/11 - Prestação
de serviços de limpeza dos edifícios municipais, classificação orgânica/económica
03/020202, nos anos de 2019 e 2020 era de 35.941,00 euros, tendo sido aprovado o
reforço de dotação no ano de 2019, para uma dotação total corrigida de 50.941,00
euros, na 2.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2018, aprovados na sessão da
Assembleia Municipal de 22/06/2018, verba insuficiente para a despesa que se
perspetiva assumir, é proposto o reforço de dotação nos anos de 2019 e 2020, para
uma dotação total corrigida de 55.100,00 euros, na 3.ª Revisão aos Documentos
Previsionais de 2018.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2018,
a dotação inscrita na ação do Plano de Atividades Municipais 2018/A/156 - Atos
culturais e educativos promovidos na Casa da Cultura Stephens, classificação
orgânica/económica 06/020202, nos anos de 2019 e 2020 é de 9.872,00 euros, verba
suficiente para a despesa que se perspetiva assumir.

Considerando que o procedimento de contratação pública para a aquisição do
Serviços de higiene e limpeza de diversos edifícios municipais 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 sucede na ação 2018/A/11 -
Prestação de serviços de limpeza dos edifícios municipais.

Considerando que o presente procedimento, não ultrapassa o valor que determina a
fiscalização prévia do Tribunal de Contas, e que a dotação corrigida, a inscrever na 3.ª
Revisão aos Documentos Previsionais de 2018, é suficiente para os encargos
plurianuais que se pretendem assumir, verifica-se que a autorização genérica prévia
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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 à contratação de Serviços de higiene
e limpeza de diversos edifícios municipais para os anos de 2019 e 2020, até ao valor
máximo de 64.972,00 euros 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.

A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 3.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018, podendo posteriormente ser tomada a deliberação
na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe.

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

A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autorizou a
assunção de compromissos plurianuais relativos à contratação de
Serviços de higiene e limpeza de diversos edifícios municipais para os
anos de 2019 e 2020, até ao valor máximo de 64.972,00 euros 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. _______________________

PONTO 6 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS RELATIVOS À CONTRATAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECOLHA DE CONTENTORES DE
RECOLHA DE RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS DOS GRUPOS III
E IV entre 02/11/2018 e 31/10/2019.

“Presente certidão de teor nº 88/2018/DAM referente à seguinte deliberação camarária
da reunião extraordinária de 25 de setembro 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;



(Mandato 2017/2021) ATA NÚMERO SETE 28.09.2018

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/2300/2018, datada de 05 de
setembro de 2018 da Divisão de Administração e Modernização – Serviço Médico
Veterinário, se pretende a abertura de procedimento de Ajuste Direto Simplificado para
aquisição de Prestação de serviços para recolha de contentores de recolha de
resíduos hospitalares perigosos dos Grupos III e IV, entre 02/11/2018 e 31/10/2019,
com um valor global de encargos de 322,28 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em
vigor, o que perfaz o montante total de 341,62 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 03/020220, ação do Plano de Atividades Municipais 2018/A/122 –
Serviço de recolha de Resíduos Hospitalares Perigosos dos Grupos III e IV.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2018,
a dotação inscrita na ação do Plano de Atividades Municipais 2018/A/122 – Serviço de
recolha de Resíduos Hospitalares Perigosos dos Grupos III e IV, classificação
orgânica/económica 03/020220, no ano de 2019 é de 250,00 euros, verba insuficiente
para a despesa que se perspetiva assumir, é proposto o reforço de dotação no ano de
2019, para uma dotação total corrigida de 285,00 euros, na 3.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018.

Considerando que o procedimento de contratação pública para a aquisição do
Prestação de serviços para recolha de contentores de recolha de resíduos
hospitalares perigosos dos Grupos III e IV, entre 02/11/2018 e 31/10/2019, 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
reprogramação pelo órgão deliberativo competente pode ser conferida aquando da
aprovação das Grandes Opções do Plano.
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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 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, inscrita na 3.ª
Revisão aos Documentos Previsionais de 2018 aprovada em 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 à contratação de Prestação de
serviços para recolha de contentores de recolha de resíduos hospitalares perigosos
dos Grupos III e IV, entre 02/11/2018 e 31/10/2019, até ao valor máximo de 285,00
euros (Duzentos e oitenta e cinco 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.

A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 3.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018, podendo posteriormente ser tomada a deliberação
na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe.

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

A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autorizou a
assunção de compromissos plurianuais relativos à contratação de
prestação de serviços para recolha de contentores de recolha de resíduos
hospitalares perigosos dos grupos III e IV, entre 02/11/2018 e 31/10/2019,

até ao valor máximo de 285,00 euros (duzentos e oitenta e cinco 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. _______________________
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PONTO 7 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS RELATIVOS À EMPREITADA DE
"REQUALIFICAÇÃO DA RUA E TRAVESSA DO MIRANTE" - Concurso
Público n.º 17/2018

“ Presente certidão de teor nº 89/2018/DAM referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 25 de setembro 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 foi aprovada a adjudicação do procedimento de contratação pública
para o "Requalificação da rua e travessa do Mirante" - Concurso Público n.º 17/2018,
em reunião de Câmara Municipal de 17/09/2018, com um valor global de encargos de
206.906,25 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz o montante
de 219.320,62 euros.

Considerando que o prazo de execução da empreitada é de 120 dias sendo
expectável a necessidade de assunção de encargos no ano de 2019 e 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 07/07030301 e ação do Plano Plurianual de
Investimentos 2015/I/157 com a designação “Beneficiação da Travessa do Mirante –
Vieira de Leiria”.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais de 2018, não foi
inscrita dotação no ano de 2019 na referida ação, é proposto o reforço de dotação no
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ano de 2019, para uma dotação total corrigida de 111.090,00 euros na 3.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018.

Considerando que o procedimento de contratação pública para a "Requalificação da
rua e travessa do Mirante" - Concurso Público n.º 17/2018, 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 sucede 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 a inscrever na 3.ª
Revisão aos Documentos Previsionais de 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 à empreitada de "Requalificação da
rua e travessa do Mirante" - Concurso Público n.º 17/2018, até ao valor máximo de
111.090,00 euros (Cento e onze mil e noventa euros) para o ano de 2019, na ação
2015/I/157 com a designação “Beneficiação da Travessa do Mirante – Vieira de Leiria”,
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.

A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 3.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018, podendo posteriormente ser tomada a deliberação
na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.”
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A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autoriza a
assunção de compromissos plurianuais relativos à empreitada de
"Requalificação da Rua e Travessa do Mirante" - concurso público n.º

17/2018, até ao valor máximo de 111.090,00 euros (Cento e onze mil e noventa

euros) para o ano de 2019, na ação 2015/I/157 com a designação

“Beneficiação da Travessa do Mirante – Vieira de Leiria”, 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. _______________________

PONTO 8 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO, BAIXA TENSÃO ESPECIAL E
BAIXA TENSÃO NORMAL - P.A. N.º 105/2018-AP/DISU.

“ Presente certidão de teor nº 90/2018/DAM referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 25 de setembro 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 das informações n.º TF 24 e 24A.2018, datadas de 19
e 20 de setembro de 2018, respetivamente, da Divisão de Infraestruturas e Serviços
Urbanos, se pretende a abertura de procedimento de Concurso Público Internacional
para P.A. n.º 105/2018-AP/DISU - Fornecimento de energia elétrica em média tensão,
baixa tensão especial e baixa tensão normal, com um valor global de encargos de
1.411.737,22 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz o montante
de 1.734.273,98 euros.
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Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de
21 de fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de
efetuar pagamentos em mais do que um ano económico, 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 existente na:

 Classificação orgânica/económica 0103/020201 e 0103/06020399, ação do Plano
de Atividades Municipais 2018/A/7 - Fornecimento de energia elétrica em média
tensão, baixa tensão especial, baixa tensão normal;

 Classificação orgânica/económica 0103/020201 e 0103/06020399, ação do Plano
de Atividades Municipais 2018/A/193 - Fornecimento de Iluminação Pública.

Considerando que a dotação inscrita nas ações do Plano de Atividades Municipais
2018/A/7 - Fornecimento de energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial,
baixa tensão normal e 2018/A/193 - Fornecimento de Iluminação Pública, no ano de
2019, é de 751.446,00 euros e 716.690,00 euros, respetivamente, verba insuficiente
para a despesa que se perspetiva assumir, é proposto o reforço de dotação no ano de
2019, para uma dotação total corrigida de 893.991,00 euros e 758.355,00 euros nas
ações do Plano de Atividades Municipais 2018/A/7 - Fornecimento de energia elétrica
em média tensão, baixa tensão especial, baixa tensão normal e 2018/A/193 -
Fornecimento de Iluminação Pública, respetivamente, na proposta da 3.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018.

Considerando que o procedimento de contratação pública para o P.A. n.º 105/2018-
AP/DISU - Fornecimento de energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial e
baixa tensão normal, 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 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 supra indicada.
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Considerando que o presente procedimento, ultrapassa o valor que determina a
fiscalização prévia do Tribunal de Contas, e que a dotação corrigida a inscrever na
proposta da 3.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 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, que seja
solicitada à Assembleia Municipal da Marinha Grande:

1.Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos ao P.A.
n.º 105/2018-AP/DISU - Fornecimento de energia elétrica em média tensão, baixa
tensão especial e baixa tensão normal – até ao valor máximo de 1.652.346,00 euros,
IVA incluído à taxa legal em vigor, no ano de 2019, e 200.000,00 euros, IVA incluído à
taxa legal em vigor, no ano de 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;

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, nos anos de
2019 e 2020;

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 e 2020, em
1.652.346,00 euros e 200.000,00 euros, respetivamente.

A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 3.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018, podendo posteriormente ser tomada a deliberação
na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe.

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

A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autoriza a
assunção de compromissos plurianuais relativos ao fornecimento de
energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial e baixa tensão
normal – P.A. n.º 105/2018-AP/DISU, até ao valor máximo de 1.652.346,00

euros, IVA incluído à taxa legal em vigor, no ano de 2019, e 200.000,00 euros,

IVA incluído à taxa legal em vigor, no ano de 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;_________________________________

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

99.759,58 euros, nos anos de 2019 e 2020 e fixou o limite máximo do encargo

no ano económico de 2019 e 2020, em 1.652.346,00 euros e 200.000,00 euros,

respetivamente, nos termos 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. _______________________

PONTO 9 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS RELATIVOS À CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSULTADORIA - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

“ Presente certidão de teor nº 91/2018/DAM referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 25 de setembro 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 I/2425/2018, datada de 20 de
setembro de 2018 da Divisão de Administração e Modernização – Área de Recursos
Humanos, se pretende a abertura de procedimento para a Modernização
administrativa - Contratação de serviços de consultadoria, com um valor global de
encargos de 91.659,60 euros, para o período previsto de novembro de 2018 a outubro
de 2021.

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
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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/ 020214, ação do Plano de Atividades Municipais
2018/A/224 - Contratação de serviços diversos de estudos, projectos e consultadoria.

Aquando da aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2018, a ação
supra identificada não existia no Plano de Atividades Municipais, tendo a mesma sido
criada na 2.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2018, aprovada na sessão da
Assembleia Municipal de 22/06/2018, com uma dotação de 22.750,00 euros em cada
um dos anos de 2019, 2020 e 2021, verba insuficiente para a despesa que se
perspetiva assumir, pelo que é proposto o reforço de dotação nos anos de 2019, 2020
e 2021, para uma dotação total corrigida de 30.553,20 euros, 30.553,20 euros e
25.461,00 euros, respetivamente, na 3.ª Revisão aos Documentos Previsionais de
2018.

Considerando que o procedimento para contratação de serviços para a Modernização
administrativa - Contratação de serviços de consultadoria 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 sucede 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, inscrita na
proposta da 3.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 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
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assunção de compromissos plurianuais relativos à contratação de serviços para a
Modernização administrativa - Contratação de serviços de consultadoria, até ao valor
máximo de 30.553,20 euros, 30.553,20 euros, e 25.461,00 euros, para os anos de
2019, 2020 e 2021, 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.

A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a proposta da 3.ª
Revisão aos Documentos Previsionais de 2018, podendo posteriormente ser tomada a
deliberação na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe.

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

Usou da palavra a deputada Maria João Gomes (+C), cuja intervenção foi
entregue por escrito e encontra-se anexa à presente ata.



Usou da palavra a deputada Etelvina Ribeiro (CDU), que questionou quais as
medidas que a Câmara já tomou, face ao estudo de reestruturação do serviços
apresentado pela empresa.



Tomou a palavra a Sra. Presidente da Câmara, que disse que estava a ser

lançado um concurso para consultadoria técnica, dado que entendem que o

serviço é necessário para poderem prestar um melhor serviço aos munícipes,

tomando assim as medidas que forem precisas.



A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autorizou a
assunção de compromissos plurianuais relativos à contratação de
Serviços para a Modernização Administrativa - contratação de serviços de
consultadoria, até ao valor máximo de 30.553,20 euros, 30.553,20 euros, e

25.461,00 euros, para os anos de 2019, 2020 e 2021, respetivamente, para
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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 maioria com vinte e dois (22) votos a
favor e dois (2) votos contra (+C). __________________________________

PONTO 10 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS RELATIVOS À CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ATIVIDADE DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA,
COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA E DINAMIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS
ESCOLARES - P.A. N.º 104/2018-AP/DAM

“ Presente certidão de teor nº 92/2018/DAM referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 25 de setembro 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 I/2419/2018, datada de 20 de
setembro de 2018 da Divisão de Cidadania e Desenvolvimento – Área de Educação,
se pretende a abertura de procedimento de Concurso Público para o P.A. n.º
104/2018-AP/DCD - Atividade de animação e apoio à família, componente de apoio à
família e dinamização de bibliotecas escolares, de 26 de novembro de 2018 a 31 de
julho de 2019, com um valor global de encargos de 125.624,73 euros, acrescidos de
IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz o montante de 154.518,42 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
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Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade da assunção de
compromissos plurianuais.

Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação existente na
classificação orgânica/económica 06/020220, ação do Plano de Atividades Municipais
2016/A/68 - Promoção e desenvolvimento de atividades de apoio à família, bibliotecas
escolares e monitorização e apoio nas refeições no ensino pré-escolar e 1.º CEB no
ano letivo 2018/2019;

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2018,
a dotação inscrita na ação do Plano de Atividades Municipais 2016/A/68 - Promoção e
desenvolvimento de atividades de apoio à família, bibliotecas escolares e
monitorização e apoio nas refeições no ensino pré-escolar e 1.º CEB no ano letivo
2018/2019, no ano de 2019, é de 97.100,00 euros, verba insuficiente para a despesa
que se perspetiva assumir, pelo que, é proposto o reforço de dotação no ano de 2019,
para uma dotação total corrigida de 134.400,00 euros na 3.ª Revisão aos Documentos
Previsionais de 2018.

Considerando que o procedimento de contratação pública para o P.A. n.º 104/2018-
AP/DCD - Atividade de animação e apoio à família, componente de apoio à família e
dinamização de bibliotecas escolares, de 26 de novembro de 2018 a 31 de julho de
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
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 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 a inscrever na
proposta da 3.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 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, que seja
solicitada à Assembleia Municipal da Marinha Grande:

1. Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos à
contratação de serviços de Atividade de animação e apoio à família, componente de
apoio à família e dinamização de bibliotecas escolares, de 26 de novembro de 2018 a
31 de julho de 2019 - P.A. n.º 104/2018-AP/DCD, até ao valor máximo de 134.400,00
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.

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 134.400
euros.

A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 3.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018, podendo posteriormente ser tomada a deliberação
na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe.

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

A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autorizou a
assunção de compromissos plurianuais relativos à contratação de
serviços de atividade de animação e apoio à família, componente de apoio
à família e dinamização de bibliotecas escolares, de 26 de novembro de

2018 a 31 de julho de 2019 - P.A. n.º 104/2018-AP/DCD, até ao valor máximo

de 134.400,00 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;______________________________________________

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 134.400 euros, nos termos do disposto no n.º 2 do art.º

22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho.___________________________
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. _______________________

PONTO 11 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS RELATIVOS AO SERVIÇO DE PORTARIA
E VIGILÂNCIA PARA O EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO - P.A. n.º
106/2018-AP/DAM

“ Presente certidão de teor nº 93/2018/DAM referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 25 de setembro 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 I/2410/2018, datada de 19 de
setembro de 2018 da Divisão de Administração e Modernização – Gabinete de
Atendimento ao Munícipe, se pretende a abertura de procedimento de concurso
público para o P.A. n.º 106/2018-AP/DAM - Serviço de portaria e vigilância para o
Edifício dos Paços do Concelho, para o período previsto de novembro de 2018 a
dezembro de 2019, com um valor global de encargos de 23.170,00 euros, acrescidos
de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz o montante de 28.499,10 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 0103/020218 e ação do Plano de Atividades Municipais
2018/A/227 - Serviços de vigilância e segurança no Edifício Paços do Concelho, cuja
inscrição da ação é proposta na 3.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2018,
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com uma dotação de 4.075,00 euros para o ano de 2018 e 24.430,00 euros para cada
um dos anos de 2019, 2020 e 2021.

Considerando que o procedimento de contratação pública para aquisição de Serviço
de portaria e vigilância para o Edifício dos Paços do Concelho – P.A. n.º 106/2018-
AP/DAM, 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 sucede 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 DAM, apenas será inscrita
na proposta da 3.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 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 ao Serviço de portaria e vigilância para o Edifício
dos Paços do Concelho – P.A. n.º 106/2018-AP/DAM, até ao valor máximo de 24.430
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.

A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a proposta da 3.ª
Revisão aos Documentos Previsionais de 2018, podendo posteriormente ser tomada a
deliberação na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe.

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

A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autorizou a
assunção de compromissos plurianuais relativos ao Serviço de Portaria e
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Vigilância para o edifício dos Paços do Concelho – P.A. n.º 106/2018-

AP/DAM, até ao valor máximo de 24.430 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. _______________________

PONTO 12 - APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO DE
REGULAMENTO DE APOIO À NATALIDADE E À FAMÍLIA NO CONCELHO
DA MARINHA GRANDE.

“ Presente certidão de teor nº 94/2018/DAM referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 25 de setembro de 2018:

Por deliberação camarária, de 19 de março de 2018, foi determinado o início do
procedimento de elaboração do Regulamento de Incentivo à Natalidade e à Família no
concelho da Marinha Grande.

No prazo estipulado foi constituída uma interessada no procedimento, que apresentou
dois contributos para o referido regulamento, que não foram atendidos com os
fundamentos constantes da informação da DCD, de 14 de Setembro corrente.

Através da informação com referência I/1676/2018, de 25 de junho, foi efetuada a
ponderação dos custos e benefícios das medidas projetadas.

A natureza da matéria em apreço dispensa a realização de consulta pública, assim
como a dispensa de audiência da interessada constituída por ser urgente a aprovação
e entrada em vigor do Regulamento.

Assim, de acordo com o artigo 33.º, n.º1, alínea k) e para os efeitos do artigo 25.º, n.º1,
alínea g), ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal aprova e delibera submeter a
apreciação e deliberação da Assembleia Municipal o projeto de Regulamento de Apoio
à Natalidade e à Família no Concelho da Marinha Grande, que se anexa e se dá por
integralmente reproduzido.”

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



Usou da palavra a deputada Etelvina Ribeiro (CDU), que questionou o porquê
de só vir agora o regulamento quando o anterior deixou de vigorar em
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dezembro de 2017. O regulamento deveria ser mais abrangente, é muito
redutor.



Tomou a palavra o deputado Artur Santos (MPM) que se congratulou com
este regulamento, mas deveriam ter sido mais ambiciosos. Defendeu que este
regulamento deveria apoiar as crianças desde o nascimento até aos 3 anos de
idade, dado que os custos nesta fase da vida, é muito elevado para as famílias.



Usou da palavra a deputada Ana Margarida Lopes (PSD), que disse se o
objetivo do regulamento é apoiar a natalidade, obviamente que não é um apoio
pontual e simbólico que vai fazer a diferença. Deveriam existir outras medidas
de fundo e de forma integrada, desde a questão do coeficiente familiar, das
creches, dos salários, etc.



Usou da palavra a deputada Maria João Gomes (+C), que disse que os
primeiros 3 anos são fundamentais. O regulamento melhorou substancialmente,
mas pode melhorar ainda mais com os contributos aqui sugeridos. Questionou
a Câmara sobre a data para a entrada em funcionamento da creche da Ivima.



Tomou a palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que relembrou que
esta proposta de regulamento teve 6 meses em consulta pública para que as
pessoas dessem as suas opiniões e contributos. A Câmara tem que ser
genérica na atribuição destes apoios, dado que é extremamente difícil aferir os
rendimentos e o património das pessoas.



Usou da palavra a deputada Maria Loureiro (CDU), que lembrou que seria
importante equacionar outras situações sociais, além da ajuda na natalidade e
de que formas a Câmara pode ajudar. É igualmente importante ajudar os
jovens casais no acesso à habitação e no apoio às atividades de tempos livres
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dos filhos, podendo estas serem apoiadas e articuladas entre a autarquia, a
escola e as coletividades.



Tomou a palavra o deputado Nuno Machado (BE) que perguntou para
quando a entrada em funcionamento da creche da Ivima.



Usou da palavra o deputado Luiz Branco (+C), que citou o artigo 1.º da
Declaração Universal dos Direitos Humanos:

“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos...” ,

e disse que na Marinha Grande as crianças quando nascem, são logo
etiquetadas de POBRES, REMEDIADAS ou RICAS. Disse ser público que a
posição do +Concelho em matérias de discriminação sempre foi pela positiva,
em que os que mais ganham sejam mais solidários com os que menos
conseguem. A discriminação pode e deve ser feita com base no pós-
nascimento. Além do que já aqui foi citado por outros deputados, por exemplo
muitos pais da Marinha Grande trabalham por turnos, ora as creches além de
caras só têm horários diurnos, logo quem trabalha durante a noite, o que faz?



A Sra. Presidente da Câmara prestou os seguintes esclarecimentos:

- o regulamento esteve em discussão pública, logo as propostas aqui feitas,
que têm todo o interesse, poderiam ter sido apresentadas.

- a creche social (Ivima) é uma vontade antiga do PS, mas ao longo deste anos
o edifício degradou-se bastante no interior e neste momento estamos a fazer
as reparações para depois consignar a obra, que já foi a concurso;



A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e aprovou o
PROJETO DE REGULAMENTO DE APOIO À NATALIDADE E À FAMÍLIA
NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE, para efeitos do cumprimento do

disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do Regime Jurídico das Autarquias

Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro._________________
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. _______________________

PONTO 13 - APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO
FINANCEIRA, nos termos do disposto no artigo 25º do nº 2 alínea c) do
RJAL.

A Presidente da Mesa apresentou o ponto 13 e colocou-o à discussão.___



Tomou a palavra o deputado Nuno Machado (BE) que pediu esclarecimentos
sobre:

- apoio financeiro para a realização de obras urgentes no pavilhão nº 2 do
Sporting Clube Marinhense;

- o patinódromo, venceu o orçamento participativo 2017, para quando está
prevista a obra?

- as obras da Escola do Pilado continuam por resolver;

- em S. Pedro de Moel, a derrocada na Rua Aníbal Bettencourt, continua por
resolver, está quase a fazer um ano;

- a Rua Ferreira de Castro, do mercado, continua esburacada.



Tomou a palavra o deputado Artur Santos (MPM) que perguntou sobre o
estado das obras na escola das Trutas, dado que começaram as aulas e as
obras não estão prontas. E qual a situação dos relvados naturais e sintéticos
do estádio e zonas de apoio, pois começou a época desportiva e os clubes não
podem usufruir do espaço.



Tomou a palavra o deputado Francisco Soares (PS) que congratulou a
Câmara pelas obras na Rua do Repouso, a Rua e travessa das Andorinhas, a
reabilitação do pavilhão Municipal, a rede saneamento na Amieira, o bar no
Jardim Luís de Camões, a ampliação da zona industrial saída norte e a
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requalificação nas piscinas de Vieira de Leiria. Questionou ainda a Câmara
sobre:

- Para quando o resto do saneamento das Trutas?

- A Rua dos Oleiros tem o pavimento em mau estado e não tem passeio, para
quando uma requalificação?

- Sabendo que as obras do centro de saúde já foram adjudicadas, para quando
o seu início?



Usou da palavra a deputada Maria João Gomes (+C), que questionou sobre a
educação :

- São conhecidas e estão atualizadas as taxas de absentismo ou de abandono
escolar no Concelho?

Face à inexistência de Carta Educativa ou de Programa Municipal para a
Educação, onde se insere o programa de Combate ao Insucesso Escolar?

Trata-se de um projeto avulso?

Na escola da Moita, as crianças e os professores já foram deslocados das
salas de aula, mas as obras previstas para início em Agosto, ainda não
começaram. Qual vai ser a intervenção nesta escola? Está prevista a
existência de mais uma sala de aula?

Disse ainda que as iniciativas previstas para a comemoração das jornadas
europeias do Património lhes parecem interessantes e de qualidade. Chamou a
atenção para o estado de abandono do Jardim Luís de Camões.



Usou da palavra a deputada Ana Margarida Lopes (PSD), que abordou o
seguinte:

- Passado o período de comoção e de participação ativa da sociedade civil face
ao incêndio, um ano depois, o que é que tem sido reclamado e pedido junto do
poder central? Quais as responsabilidades políticas do Estado, e
eventualmente do poder local?

Isto porque, se olha para a Mata e, a reflorestação não acontece e as estradas
continuam na mesma;
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- Em S. Pedro de Moel, embora já tenha terminado a época balnear, era
importante atempadamente tratar dos passadiços, do mobiliário urbano, da
sinalética e da ciclovia;

- qual o nº de funcionários em falta nas escolas, ao dia de hoje?



Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que recomendou que a
Câmara intervenha sempre que se verifica, por motivo de obras, a destruição
das infraestruturas existentes. Tem que zelar face à intervenção de terceiros.

Solicitou que seja renovado o equipamento do parque infantil de S.Pedro de
Moel de forma a adaptá-lo ao público alvo.



Usou da palavra a deputada Maria Loureiro (CDU), que solicitou
esclarecimentos sobre:

- Picassinos - acessos ao Santos Barosa;

- Relvados - houve falta de manutenção? O que se passou?

- Acessibilidade à conservatória do registo civil, para quando a resolução do
problema?

- Comboio de Lata - o que a Câmara pretende fazer com ele?

- Escolas - já está resolvida a questão do vínculo precário das funcionárias das
nossas escolas?



Tomou a palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que abordou os
seguintes assuntos.

- a nossa comissão do Pinhal do Rei tem estado a acompanhar de perto as
questões do Pinhal e está disponível para continuar a tratar do que for
necessário;

- os problemas nunca acabam em Concelho nenhum. Mas também a maioria
das Câmaras não faz o que a CMMG faz, em termos de apoio às famílias com
filhos na idade escolar. Este ano correu mal, porque a CMMG procurou, a
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pedido dos pais, admitir professores mais qualificados e ninguém respondeu, o
que, inevitavelmente, levou a atrasos;

- a plurianualidade para o Interface rodoviário está em causa, depois de ter sido
aprovado previamente um ante projeto. As pequenas alterações que foram
feitas ao projeto, são agora reprovadas na CM e colocam em risco um
financiamento de 1 milhão e meio de euros. Claro que a CM deve acolher as
sugestões feitas pela oposição, mas isto não pode acontecer;

- a CM, em menos de 1 ano, já concluiu obras no valor de 3 milhões de euros,
e tem obras em execução no valor de 1 milhão e 800 mil euros, por isso
discorda que se diga que a Marinha Grande está um caos.

- o PS sempre defendeu a distribuição de pelouros pelos vários vereadores do
executivo e realizaram várias reuniões nesse sentido; reafirmou que há
necessidade de haver maior consenso e maior concertação na CM e não um
clima de campanha eleitoral.



Usou da palavra o deputado Luiz Branco (+C), que disse que ninguém parece
estar preocupado com a revisão do PDM e esta questão está a atrasar o nosso
desenvolvimento económico. Trata-se de uma ferramenta importante para o
Concelho, não estamos a atrair empresas e ninguém sabe para quando estará
prevista a sua aprovação.



Usou da palavra a Presidente da Junta de Freguesia da Marinha Grande,
Isabel Freitas (CDU), que falou sobre o seguinte:

- continuam a representar um perigo os taipais na rotunda junto Mc Donald’s, já
foi feito alguma coisa?

- necessidade de reparar o abrigo da TUMG junto ao mini preço family;

- a falta de rega e a necessidade de reabilitar o jardim Luís de Camões;

- houve um grupo de voluntários que limpou, como pode, a envolvente do
centro de saúde, mas a junta acabou por ir também limpar, dado que estava
uma vergonha.

- o acordo de execução assinado em 1 de agosto, ainda não está em vigor e a
Junta está seriamente preocupada. Isto porque, foi remetido ao Tribunal de
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Contas, este solicitou alguns documentos e entretanto, a Junta não tem Acordo.
Até quando vão estar à espera?



Usou da palavra a deputada Maria Loureiro (CDU), que disse que
investimentos, não são despesas. As despesas, em alguns campos, poderiam
ser menores se houvesse planeamento e mais organização. Estão disponíveis
para encontrar soluções e para trabalhar em prol das necessidades da
população. Referiu como exemplo, que as coletividades podem dar um
contributo importante no apoio da componente à família, no lugar de se estar a
contratar empresas para se prestar esse serviço.



Tomou a palavra o deputado Artur Santos (MPM) que disse que face ao
enunciado da obra feita, é óbvio que alguma coisa tem sido feita. Mas a
questão aqui prende-se com o facto de o executivo permanente estar a
executar o trabalho que deveria estar a ser feito por 6 vereadores.

Esclareceu que o MPM se disponibilizou para trabalhar a tempo inteiro ou
parcial. O MPM quis, mas foi o PS que não aceitou a proposta do MPM para
fazer parte do executivo.

O ante projeto para o Interface foi presente em reunião de Câmara sem prévia
discussão com os vereadores não executivos. Face ao apresentado
questionam se as árvores vão ser todas abatidas, se vão eliminar lugares de
estacionamento face ao nº atual, se este vai passar a ser pago e se o espelho
de água com 1500m2, não será demasiado grande. O edifício de apoio é
pequeno demais e tem poucos assentos de espera.

Disse ainda que, apresentar em reunião de Câmara, factos consumados, sem
que haja previamente a oportunidade de estudar e sugerir alterações, não
deixa muitas alternativas, na hora de votar.



Tomou a palavra o deputado Frederico Barosa (PS) que disse que não tem
qualquer resposta da Câmara relativamente à revisão do PDM. Solicitou
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esclarecimentos sobre o loteamento da antiga Crisal, que tem espaço públicos
e estacionamento, mas tudo por acabar.

Em relação ao Interface, disse que a elaboração do projeto de arquitetura
precedeu um programa base e é a partir daí que se desenvolve o trabalho.
Compreende as críticas, mas temos que ter noção que na assembleia, somos
só políticos.



Usou da palavra o Presidente da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria,
Álvaro Cardoso (PS), que disse que a Vieira é poucas vezes falada nas
sessões. Recordou que na tragédia de 15 de outubro, a freguesia da Vieira foi
a mais atingida, mas apesar de tudo as famílias vão se recompondo e os danos
materiais vão sendo reparados.

Disse não serem ingratos e sabem que tem sido feito um esforço por parte da
Câmara, junto do poder central, para resolver os problemas. Como sabem, o
ICNF é o dono do pinhal e tem extraído diariamente toneladas de madeira e os
arruamentos da freguesia estão a sofrer com isso. Já há várias estradas com o
pavimento estragado e com danos nas infraestruturas. Estão também
preocupados com a replantação não só do Pinhal, mas também dos sobreiros.

Apelou a todos, executivo camarário e deputados que sejam reivindicativos e
façam a defesa da freguesia da Vieira, face a esta situação.



Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que esclareceu que o MPM
recebeu uma proposta escrita do PS, e que no dia seguinte à tomada de posse
da assembleia de freguesia, anunciou publicamente que as negociações
estavam encerradas.



Tomou a palavra, a Sra. Presidente da Câmara que prestou, em conjunto com
os Srs. Vereadores, a seguinte informação:

- SCM - deu entrada uma candidatura para apoio a infraestruturas onde
faltavam muitos documentos. Há 2 semanas o clube entregou uma nova
candidatura que está em análise.
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- Saneamento das Trutas - a obra foi dividida em 4 fases. A 1 e 2 já foram
concluídas no mandato anterior, a fase 3 tem o projeto pronto e vai ser
lançado a concurso. A fase 4 tem o projeto ainda em execução e só irá avançar
quando a fase 3 estiver prestes a ser concluída.

- Escola do Pilado - infelizmente a obra correu mal, as empresas não
prestaram um bom serviço e agora estão a proceder à contratação de uma
terceira empresa para resolver os problemas. A Câmara vai mover as ações
necessárias para ser ressarcida dos prejuízos causados.

- Jardim das Trutas - a obra ficou concluída hoje, com exceção da
substituição da caixa da areia.

- Escola da Moita - as obras vão começar agora no início de outubro, o projeto
está de acordo com o que foi definido previamente com o agrupamento e com
a associação de pais. Vai ter um mini pavilhão polivalente e mais uma sala.
Vão ainda intervir na rua e nos passeios da envolvente.

- Rua Ferreira de Castro - parou por um dia, mas já foram retomadas as
obras.

- Rua Aníbal Bettencourt - dada a gravidade da derrocada, tiveram que
perceber o que se estava a passar com a movimentação das terras. Com a
colaboração de técnicos da universidade de Coimbra foi monitorizada a
encosta e a rua e agora já se está em condições de avançar com o projeto de
renovação da rua.

- Patinódromo - a proposta vencedora previa a sua construção no PME, mas a
Câmara entende que não é o local ideal e por isso têm decorrido conversações
para que a infraestrutura seja feita na zona desportiva;

- TUMG - há vários abrigos que estão vandalizados, já estão à espera de novos.

- Relvados - o relvado natural tem 25 anos e foi destruído por um fungo que se
propagou devido ao intenso calor de agosto. Foram semeados 3 vezes e são
todos novos, não têm ainda a consistência necessária para a carga normal,
logo a sua utilização pelos clubes tem que ser doseada e calendarizada.

- Centro de Saúde - estão a decorrer acertos entre a ARS e a empresa que irá
fazer a obra. Aguardam o visto do tribunal de contas. Agradeceu a colaboração
da Junta.

- Insucesso escolar - é um projeto da CIMRL que teve por base um estudo
com várias escolas e agora estão na fase do recrutamento dos profissionais
que se julgam ser os necessários para intervir nos respetivos agrupamentos de
escolas.
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- Jardim Luís de Camões - concorda que há necessidade de recuperar e
revitalizar todo o Jardim;

- Pinhal do Rei - não é um trabalho de só de uma década, mas sim de mais de
uma centena de anos para voltarmos a ter o Pinhal que tínhamos. A gestão do
Pinhal é da responsabilidade do ICNF e são eles que são responsáveis pela
sua reconstrução. A CMMG tem acompanhado em permanência o que está a
ser feito.

Em relação ao recrutamento de operacionais, foi aberto um concurso para 35,
responderam 5 e neste momento estão apenas 3 pessoas a trabalhar. Está a
ser difícil preencher estes lugares, vai ser aberto novo concurso ao
recrutamento.

Para 2019, o ICNF prevê, entre outras coisas, arranjar 32,8 km nas estradas
das matas, continuação de alienação de madeira ardida e elaboração do plano
de recuperação do Pinhal. Disse fazer chegar estas informação à comissão de
acompanhamento da assembleia.

- Passadiços - como sabem são da responsabilidade da APA, mas nós
procurámos arranjá-los de forma a embelezar as nossas praias e fizemos um
procedimento para os reparar. Infelizmente houve roubo de madeira e
passadiços vandalizados depois de terem sido arranjados.

- Água imprópria - fazem-se análises em permanência, nos vários ribeiros e
estão a ser monitorizados, para que em conjunto com centro de saúde e CM
Leiria se possam identificar os problemas que de momento existem, e serem
encontradas as soluções.

- Escolas - Colocaram 33 precários nas escolas e, dentro do que lhes compete,
não têm falta de funcionários nas escolas, nem no pré escolar, nem no 1º ciclo.
Vai sair um novo concurso para apoio às AAF’s, dado que no anterior, na
tentativa de se colocaram licenciados a fazer o serviço, os concorrentes não
corresponderam ao pedido. Perante esta situação de falta de recursos
humanos, procurou-se ajuda junto das coletividades, mas infelizmente também
não se conseguiu.

Quanto à alimentação escolar, o concurso internacional foi lançado a 9 de julho
mas as 4 propostas foram excluídas, o que nos obrigou a lançar outro
concurso.

- Parque infantil - já estão a estudar a aquisição de outro tipo de
equipamentos.

- Santos Barosa - esteve na ação “ porta aberta” que decorreu na empresa e
falou com a administração no sentido de reunirem connosco para falar do
projeto de ligação à estrada do Guilherme, dado que adquiriram o terreno.
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- Antiga Crisal - a empresa declarou insolvência, mas entretanto já foi
adquirida por outra empresa que apresentou na Câmara um projeto de
alterações para avançar com o que falta concluir.

- Mudança da Conservatória - não há data concreta, há apenas um
compromisso da Secretária de Estado para assinar um protocolo para que
possam ter 4 postos de atendimento, aqui na Resinagem, enquanto decorrem
as obras no Atrium.

- Comboio de Lata - estão na fase de aquisição e a estudar a viabilidade de
ele vir ainda a ser posto em funcionamento.

- Oferta de Pelouros - Sugeriu que lessem a declaração do MPM do dia 6,
logo após a reunião de Câmara do dia 5 de novembro. Continua em cima da
mesa a oferta de pelouros aos Srs. Vereadores, pois estão na fase de
reorganização dos serviços e de um novo orçamento para 2019, é por isso o
momento certo para criar consensos e dividir trabalho e responsabilidades.

- Interface - o assunto é de 2016 e já foi muito debatido em reunião de Câmara
Disse que as prioridades são as candidaturas e este é um desses projetos que
já está candidato. Estão disponíveis para conversar e vamos reunir para ver o
que é possível fazer.

- PDM - estão a trabalhar com intensidade na revisão e compromete-se a
convocar a comissão de acompanhamento da assembleia para uma reunião
para se inteirar do processo.

- Acordo de execução - não tem, ainda, qualquer informação do tribunal de
contas, mas irá ver o que se passa.

- Pavilhão da Nery - tem uma utilização massiva, pela escola, das 8h às
17.30h e depois é utilizado até à meia noite pelos clubes, para a prática do
andebol, do voleibol, do basquetebol e agora futsal.

- Esporão - disse ir ver o que está projetado, pois estão preocupados com a
repercussão que possa daí advir.

Nos termos do nº 4 do artigo 39º do Regimento 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, a Presidente da
Mesa deu por encerrada a sessão, pela uma hora e trinta minutos, da qual se
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se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pela

Presidente e por mim, Paula Cristina Ascenso Moreira que a redigi, nos termos

do n.º 2 do artigo 57.º do RJAL aprovado pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro.

A Presidente da Assembleia Municipal

Susana Paula Ribeiro Domingues

(1 ª secre t á r ia - em subs t i tu i ção do Pres idente ,

nos te rmos do nº 3 do ar t º 46º da Le i 169 /99 de 18/09 na redação atua l . )

O Gabinete de apoio à Assembleia Municipal

Paula Cristina Ascenso Moreira

A gravação de áudio e vídeo da presente sessão encontra-se disponível ao público na página de Internet do Município, em cumprimento do

disposto no nº 4 do artigo 38º do Regimento da Assembleia Municipal da Marinha Grande
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MANDATO 2017/2021



PERÍODOANTES DAORDEM DO DIA

Boa noite

Centro saúde da Marinha Grande.

Todos sabemos que a responsabilidade de gestão do Centro de saúde é competência da ARS ou seja
do ministério da saúde.

Este ano, tal era o estado de abandono, houve um cidadão o Sr. Alberto Antunes que na rede social
facebook criou um evento para a limpeza do espaço. Algumas pessoas aderiram e foram fazer o que
competia ao estado.

Estive nessas jornadas e digo encontramos silvas mais altas que os edifícios e à porta da saúde
publica à frente da minha roçadora fugiu um rato. Sim ouviram bem à porta da Saúde Pública um
rato bem vivo e não foi o único que encontramos. Nas imediações dos edifícios de tudo se
encontrou, menos dignidade.

Sabendo que enquanto deputados municipais não podemos propor. Os deputados do +Concelho
gostariam de fazer uma recomendação aos senhores vereadores eleitos. Esta recomendação é para
todos não apenas para os do executivo com pelouro, porque todos têm responsabilidades na
governação da Marinha Grande, foi para isso que foram eleitos.

Como exercício de imaginação refiro, Hospital de Santa Maria em Lisboa, Hospital de Santo André
em Leiria e Extensão de saúde da Moita. Ou seja capital do país, capital do distrito e uma freguesia
do concelho. Nos 3 exemplos verificamos que a dignidade destes estabelecimentos começa no
exterior com arborizações e ajardinamentos condignos.

Porque este abandono é recorrente e depende de protocolos anuais entra a ARS e algum órgão
autárquico que assuma a limpeza. Gostaríamos que o executivo permanente do município chamasse
a si a responsabilidade de elaborar uma proposta de protocolo com a ARS e que os espaços
circundantes aos edifícios fossem transformados em jardim passando a manutenção dos mesmos
para a alçada do município enquanto que à ARS caberia a responsabilidade de pagar a água gasta na
rega.

Com este ajardinamento não só resolveríamos o problema, que é grave, como embelezávamos a
cidade dando continuidade à mancha de verde que vem desde a rotunda do Vidraceiro até ao Parque
da Cerca .

Deputado Luiz Branco
AM 28.09.2018



AM 28-09-2018 Intervenções Mª Joao Gomes (+C)

AM 28-09-2018

Intervenção AOD

Continuamos a viver num concelho adiado.

Adiadas as obras estruturantes e nem as previstas, começam ou terminam na data fixada.

O Verão em S. Pedro de Moel, para os que persistem em lá passar as férias, transformou-se num
exercício diário de nostalgia, face à sinistra visão da degradação das piscinas, à deficiente ou
mesmo inexistente manutenção de equipamentos, aos frequentes cortes no abastecimento de
água.
Não fora o heroico esforço das associações locais em promoverem animação cultural, e quase
diríamos que se trata de uma praia suspensa na ilusão de um tempo que já não volta.

Na área da educação, a abertura do ano letivo e os transportes escolares, falam por si, não vale a
pena insistir nesse tema.

A preocupante dicotomia deste executivo permanente entre perspetivar uma vontade de ação e
conseguir concretizá-la eficazmente, transformou as reuniões de Câmara em episódios de
telenovela.

Com 17 milhões disponíveis, não é, seguramente, por falta de verbas, que isto se passa.

Com este conforto financeiro, muitas janelas de oportunidades se abrem e é urgente saber
aproveitá-las.

Uma delas já foi entreaberta com a aquisição das instalações da antiga FEIS, na nossa opinião,
uma medida positiva.

Vimos lembrar à Srª Presidente da Câmara, as palavras que proferiu a esse respeito, na última
Assembleia Municipal: que para o projeto para esse local, iria consultar a comunidade,
nomeadamente a Assembleia Municipal.

Trata-se de um projeto de particular importância para o futuro do centro tradicional e do concelho.

É preciso que cumpra o prometido, e que dessa consulta resulte a melhor solução, que sirva os
interesses da população e o desenvolvimento do concelho, respeitando a herança histórica
legada por esse espaço.

Ponto 9. Modernização Administrativa – Contratação de serviços de consultadoria

Depois de tudo o que lemos e conhecemos sobre modernização na Administração Pública,
questionamo-nos:
Modernizar não significa um planeamento que reestruture processos internos, aplique tecnologias
de informação e comunicação, reforce competências técnicas e comportamentais, orientadas para
a melhoria da prestação do serviço, com vista a aumentar a eficiência e reduzir custos?

No mandato anterior, sem necessidade de recorrer a empresas externas, o +Concelho forneceu
um programa que contemplava, precisamente, procedimentos para a eficiência municipal e
modernização administrativa, exequíveis e sem custos adicionais com pessoal.
Infelizmente, a lógica partidária de rejeitar, liminarmente, tudo o que venha de qualquer outra força
política, remeteu-o para o esquecimento.
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Mesmo assim, vencendo a resistência instalada, conseguiu-se implementar a compra de senhas
de refeição online, poupando aos pais das crianças das escolas, perder tempo, em horário laboral,
para a compra das mesmas no GAM. Mas só as de um mês completo. As outras modalidades, já
prontas para introdução, nunca chegaram a concretizar-se. Faltou a vontade política de facilitar a
vida aos munícipes.

Não é com esta falta de liderança política do órgão executivo municipal que se consegue uma
qualquer modernização.
E a prova disso mesmo, é que a primeira medida se consubstancia precisamente no oposto de
qualquer mudança ou inovação : ao invés de reduzir custos, começa, precisamente, por aumentar
a verba para esse fim.

Não nos foi facultada qualquer proposta onde se vislumbrem quais os benefícios para a
contratação destes serviços.

Querer confundir modernização com aumento da despesa, ou é desconhecimento ou um
subterfúgio para contratações cujos critérios e transparência desconhecemos.

+CONCELHO
Maria João Gomes



PONTO 1

APROVAÇÃO DA 3.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2018 –

22.ª MODIFICAÇÃO. Sim 22ª modificação ou seja o orçamento municipal tem

necessidade de ser ajustado a uma média superior a 2 vezes por mês.

Óbvio que é completamente legal, não está em causa a legalidade.

Mas há uma quantidade de pessoas desta câmara que mais não fazem do que

modificar o orçamento.

Isto demonstra o total desnorte de quem está a gerir o município.

Mas falemos da revisão propriamente dita. É apenas mais uma revisão e

deveríamos aprovar para não obstruir a governação municipal, mas tal não vai

acontecer.

Gosto muito de ler as minutas e de lá, mais uma vez, extraí as frases seguintes.

“Votei favoravelmente para não condicionar alguns processos inadiáveis, como

por exemplo, confeção e fornecimento de alimentação escolar….” continuam e

mais à frente “ … No entanto, é lamentável que nos seja apresentada uma revisão

com obras já discutidas, às quais tínhamos solicitado o envio de processos o qual

não aconteceu, e estamos a aprovar obras sem conhecimento dos projetos...”

Sem descontextualizar, extraí estes trechos da declaração de voto subscrita pelos

senhores vereadores do MPM.

Passando à declaração de voto das senhoras vereadoras da CDU e li:

“...Votamos, no entanto, favoravelmente ….

-Desconhecemos por completo os projetos dos centros escolares, os projetos finais

do centro de interface de transportes urbanos...” mais adiante “… Entendemos

inadmissível não ter tido ainda inicio a construção do patinódromo…” continuam

falando do mercado e piscinas e terminam “...Infelizmente, não temos uma

liderança capaz de de gerar consensos que leve a Marinha Grande por adiante.”



HAJA DECORO.

Os senhores vereadores sem pelouro são a maioria.

Que se saiba não houve fraude eleitoral.

Então porque não agem? Os senhores vereadores do MPM e da CDU foram eleitos

pelo povo deste concelho.

Os senhores acreditam, que os vossos eleitores estão satisfeitos com o facto de

com as vossas votações na atividade camarária, deixarem continuar a degradar o

Concelho?

Não, não vou falar por eles. Eles o farão quando for o momento certo.

Não me consigo conformar, que para não tomarem decisões políticas, deixem

andar. Ou seja a Marinha Grande continua entregue a politiqueiros.

Foi por causa das politiquices PS/CDU que voltei à vida política ativa, sinceramente

não esperava que de duas forças passasse a três, estou desolado.

Segundo os senhores vereadores do MPM não votaram contra por causa das

refeições escolares. Sim, terei de concordar, mas porque não obrigaram a que o

assunto fosse discutido atempadamente?

As senhoras vereadoras da CDU lamentam, mas nem sequer apontam uma razão

que as levasse a sentirem-se obrigadas a votar favoravelmente.

Perante tal cenário tenho de admitir o PS está a governar mal, muito mal. Mas a

maioria CDU/MPM é tão responsável quanto a minoria PS que governa.

Luiz Branco +C
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