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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA
MARINHA GRANDE REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2018--

Aos vinte dias do mês de dezembro na Casa da Cultura - Teatro Stephens, sob
a presidência de Luís Guerra Marques, e secretariada por Renata Alexandra
Gomes Pereira, primeira secretária, e por Pedro Nuno Rosa de Oliveira Correia,
segundo secretário, reuniu em sessão ordinária, a Assembleia Municipal da
Marinha Grande com a seguinte ordem de trabalhos:_____________________

1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 4.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS
PREVISIONAIS DE 2018 – 28.ª MODIFICAÇÃO, nos termos do disposto na
alínea a) do n.º 1 do art.º 25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais,
aprovado pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro;

2. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROTOCOLO PARA O EDIFÍCIO SEDE DA
FREGUESIA DA MARINHA GRANDE, nos termos do disposto no artº 25º, n.º1,
alínea j), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº75/2013
de 12 de setembro;

3. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE PROTOCOLO DE PARCERIA
PARA O FUNCIONAMENTO DA ORQUESTRA JUVENIL DA MARINHA
GRANDE, nos termos do disposto na alínea j), do n.º 1, do artigo 25.ºdo Regime
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro;

4. RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO TOMADA NA SESSÃO ORDINÁRIA DE
28/09/2018, relativa ao Pedido de autorização prévia para a assunção de
compromissos plurianuais para 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 – nos
termos do preceituado no art.º 174º do Código do Procedimento Administrativo;

5. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para Prestação de serviços de LIVE STREAM
para transmissão em direto das reuniões ordinárias da Câmara Municipal e das
sessões da Assembleia Municipal para o ano de 2019 - P.A. n.º 135/2018-
AP/DMC - 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 Transportes escolares e de interesse
municipal e relevante no âmbito de projetos educativos, culturais, sociais e
desportivos apoiados pelo município para o ano 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 o Contrato-programa para a prestação de
serviços de interesse geral de transporte de passageiros para 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;

8. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para Execução da rede de abastecimento de
água na rua dos Bentos e na rua do Pontel – Fase 4 - Concurso Público n.º
03/2018, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º
8/2012 de 21 de fevereiro;
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9. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para Rede de saneamento de águas residuais
domésticas da Amieira e Charneca da Amieira - Fase 4 – Concurso Público nº
19/2017, 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 Aquisição de serviços de elaboração de
projeto de execução da rede de saneamento doméstico da Amieira, Charneca da
Amieira, Picassinos, Pedrulheira e Tojeira - P.A. n.º 13/2015-AP/DOT - nos termos
do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro;

11. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para Ampliação da Zona Industrial da Marinha
Grande (ZIMG) e rede viária da saída norte da ZIMG - Fase 01 - Concurso Público
n.º 14/2018, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º
8/2012 de 21 de fevereiro;

12. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para Ampliação da Zona Industrial da Marinha
Grande (ZIMG) e rede viária da saída norte da ZIMG - Fase 02 - Concurso Público
n.º 15/2018, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º
8/2012 de 21 de fevereiro;

13. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para Aquisição de serviços de elaboração de
projeto de execução das infraestruturas para ampliação da Zona Industrial da
Marinha Grande (ZIMG) e projeto da rede viária da saída norte da ZIMG, - P.A. n.º
15/2015-AP/DOT - nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da
Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro;

14. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para Requalificação da Rua e Travessa do
Mirante - Concurso Público n.º 17/2018, nos termos do disposto na alínea c) do n.º
1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro;

15. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para Requalificação da rua da Vitória - Ordem
- Concurso Público n.º 13/2018, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do
artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro;

16. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para Projeto de Execução para a
Requalificação da Rua Aníbal Bettencourt em São Pedro de Moel, - P.A. N.º
62/2018-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;

17. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para Contratação do projeto de execução da
ciclovia entre a Rua dos Carreirinhos e o Estádio Municipal e do projeto de
execução da ampliação da Rua dos Cortiços, - P.A. nº 10/2017-AP/DOT - nos
termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de
fevereiro;

18. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para Contratação do projeto de execução da
ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R.242-2 e do projeto de execução da
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requalificação da Rua da Portela, - P.A. n.º 11/2017-AP/DOT - nos termos do
disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro;

19. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para Elaboração de projeto de execução da
construção do centro de interface de transportes urbanos e do projeto de
execução do terminal rodoviário da Marinha Grande, - P.A. n.º 53/2017-AP/DOT -
nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21
de fevereiro;

20. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para Elaboração dos projetos das
especialidades da instalação de uma creche no Edifício da Ivima, - P.A. n.º
75/2012-AP/DOP – 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;

21. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para Instalação de Creche para 84 crianças
no Edifício da IVIMA - Concurso Público n.º 17/2017, 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;

22. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para Projeto de reforço e/ou substituição da
estrutura da cobertura do corpo sul do Edifício da IVIMA, 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;

23. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para Revisão do Plano Director Municipal da
Marinha Grande, P.A. n.º 81/2014-AP/DOT - nos termos do disposto na alínea c)
do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro;

24. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para Contratação do serviço de levantamento
do património arqueológico do concelho da Marinha Grande, - P.A. n.º 59/2017-
AP/DOT - nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º
8/2012 de 21 de fevereiro;

25. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para Elaboração de projeto de requalificação
do ponto de água em Albergaria, - P.A. n.º 82/2017-AP/DOT - nos termos do
disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro;

26. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para Prestação de serviço de elaboração de
projeto da rede elétrica e telegestão da exploração do furo SL6 da Pedrulheira,
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;

27. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para Remodelação do Centro de Saúde da
Marinha Grande - Concurso Público n.º 12/2018, nos termos do disposto na alínea
c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro;

28. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para Elaboração de projetos de arquitetura e
especialidades para reabilitação do Bloco L e M - Casal Malta, P.A.N.º83/2017-
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AP/DOT- nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º
8/2012 de 21 de fevereiro;

29. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para Elaboração de projetos de especialidade
para a requalificação da cantina escolar da Embra, 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;

30. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para Prestação de serviços de elaboração de
projetos de arquitetura e especialidades para conceção de Centro Escolar da
Várzea, - P.A. n.º 74/2017-AP/DOT - nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1
do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro;

31. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para Requalificação/ampliação da Escola
Básica da Moita - Concurso Público nº 05/2018, nos termos do disposto na alínea
c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro;

32. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para - Elaboração de projetos de
especialidades para requalificação e ampliação da escola da Moita, - P.A. n.º
2/2017-AP/DOT, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei
n.º 8/2012 de 21 de fevereiro;

33. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para Projeto de execução para construção
Patinódromo, adaptação e reabilitação de balneários e bancadas de apoio e
requalificação de arruamento – Casal Malta, P.A. n.º 58/2018-AP/DOT - nos
termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de
fevereiro;

34. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para Execução de Circuito de Ensino
Rodoviário - Parque da Cerca - Marinha Grande - Concurso Público n.º 27/2017,
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;

35. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para Elaboração de anteprojeto e projeto de
execução da requalificação arquitetónica e energética do Edifício da Biblioteca
Municipal,- P.A. n.º 20/2018-AP/DOT - nos termos do disposto na alínea c) do n.º
1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro;

36. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para Projeto de reabilitação integral de edifício
para apoio aos equipamentos instalados no Património Stephens, P.A. n.º
14/2018-AP/DOT - nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da
Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro;

37. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para Elaboração de regulamento municipal
dos serviços de abastecimento água, saneamento, águas residuais e gestão
resíduos urbanos, estudo do tarifário e elaboração do respetivo regulamento de
tarifa, - P.A. n.º 68/2014-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;
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38. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para Elaboração de Plano Geral do Sistema
de Abastecimento de Água da Freguesia da Marinha Grande, - P.A. n.º 43/2018-
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;

39. NOMEAÇÃO DO AUDITOR EXTERNO - Pedido de autorização para a
Contratação de serviços de certificação legal das contas do Município da Marinha
Grande e respetivo parecer a emitir por auditor externo para o ano de 2018 –
PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 90/2018 – AP/DAF, para efeitos do cumprimento
do disposto no art.º 77.º, n.º 1 da Lei n.º73/2013 de 3 de Setembro;

40. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE CONTRATO PROGRAMA
PARA O ANO DE 2019 RESPEITANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INTERESSE GERAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA TUMG –
TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, para efeitos do disposto
no n.º 5, do artigo 47º, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto conjugado com o
disposto na alínea a) do nº 2 do artigo 25º do Regime Jurídico das Autarquias
Locais, aprovado pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro;

41. AUTORIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DA DERRAMA RELATIVA AO ANO DE
2018 A COBRAR NO ANO DE 2019, nos termos das alíneas c) e d), do n.º 1, do
art.º 25º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº75/2013
de 12 de setembro;

42. FIXAÇÃO DO VALOR DA TAXA RESPEITANTE AO IMPOSTO MUNICIPAL
SOBRE IMÓVEIS (IMI) DO ANO DE 2018 A LIQUIDAR NO ANO DE 2019, nos
termos do disposto na alínea d), do n.º 1, do art.º 25º, do Regime Jurídico das
Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro;

43. FIXAÇÃO DA REDUÇÃO DA TAXA DE IMI PARA O PRÉDIO DESTINADO A
HABITAÇÃO PRÓPRIA E PERMANENTE, EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE
DEPENDENTES QUE COMPÕEM O AGREGADO FAMILIAR DO SUJEITO
PASSIVO nos termos do disposto na alínea d), do n.º 1, do art.º 25º, do RJAL e
em cumprimento do disposto no nº 2 e nº 9 do art.º 16 da Lei nº 73/2013 de 3 de
setembro, bem como no n.º 13 do art.º 112 - A, do Código do IMI, na sua redação
atual.

44. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PERCENTAGEM DE PARTICIPAÇÃO
VARIÁVEL NO IRS – RENDIMENTOS DE 2019 A LIQUIDAR EM 2020, nos
termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do art.º 25.º do Regime Jurídico das
Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro;

45. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE DOCUMENTOS
PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2019: GRANDES OPÇÕES DO PLANO,
MAPA DE PESSOAL E ORÇAMENTO, nos termos do disposto na alínea a) do nº
1 do art.º 25º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei
nº75/2013 de 12 de setembro;

46. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS, nos termos do disposto no artigo 12º do D.L nº
127/2012 de 21 de junho e do artigo 24º do Regime Jurídico das Autarquias
Locais, aprovado pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro;

47. APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA, nos
termos do disposto na alínea c), nº 2 do artigo 25º, do Regime Jurídico das
Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro.
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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): Filipe André Cardoso
Andrade, Maria Etelvina Lopes Rosa Ribeiro, Luís António Geria Barreiros e
André Pereira Ruivaco Fernandes.____________________________________

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

Bancada do Movimento Mais Concelho (+C): Maria João dos Santos Roldão
Gomes e Luiz Manuel Ferreira Branco.________________________________

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, os Vereadores Carlos Alexandre de Carvalho
Caetano e Aurélio Pedro Monteiro Ferreira e as Vereadoras Célia Cristina Letra
Faustino Guerra, Lara Marques Lino e Mêlina Monteiro Mira Domingues, cuja
cópia da lista de presenças se anexa à presente ata. _____________________

De acordo com o disposto no artigo 49º do regimento em vigor, foram ainda
comunicadas e justificadas as ausências e admitidas as respetivas
substituições dos seguintes deputados: Susana Paula Ribeiro Domingues
(CDU) pelo deputado André Pereira Ruivaco Fernandes, Susana Marina
Cadete dos Santos Costa (CDU) pela deputada Renata Alexandra Gomes
Pereira e Vanessa Andreia Feliciano e Rocha (MPM) pela deputada Lisa
Manuela Bordalo Barata.___________________________________________

O Presidente da Mesa informou a Assembleia que a deputada Joana Rita
Constâncio Saraiva (BE) apresentou, no passado dia 23 de outubro, um pedido
de suspensão de mandato por um período de 180 dias, tendo este sido
apreciado e autorizado com a anuência de todo o órgão, dando assim
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cumprimento ao disposto no artigo 48º do Regimento e artigo 77º da Lei nº
169/99 de 18 de setembro, na redação atual.

A Vereadora Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho comunicou a sua
ausência por motivos profissionais.

____________________ 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 trinta e cinco minutos, o Presidente da Mesa, Luís Guerra Marques,
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 nº6/2018 da sessão
extraordinária de 17.09.2018 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 sete (7) abstenções._______________________________________

A Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº7/2018 da sessão ordinária
de 28.09.2018 e como não houve correções a fazer, submeteu a mesma à
votação, tendo esta sido aprovada por maioria com dezanove (19) votos a favor
e cinco (5) abstenções. ____________________________________________



Usou da palavra a deputada Margarida Henriques (PS), que fez a sua
intervenção sobre “o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência” e
recomendou ao Município a facilitação de um cartão de mobilidade gratuita na
TUMG.

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



Tomou a palavra o deputado Pedro Correia (MPM) que apresentou o
seguinte requerimento “Contra a Banalidade do Mal”:

“ Grato pela permissão do uso da palavra, permitam-me que apele à resolução
adequada de situações respeitantes a Mobiliário Urbano e Equipamentos comunitários
sob gestão directa autárquica. Naquela que pondero seja a minha última intervenção
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enquanto membro deste órgão autárquico, logo cúmplice co-responsável pelos seus
actos e omissões.

1.Fazendo eco da opinião de muitos munícipes, tendo em atenção o estado
degradado da obra escultórica ORFEU instalada no jardim do Passal, solicito que,
com respeito pelo princípio ético, se proceda à remoção da peça e à sua
substituição por algo que se possa adequar, funcional, estética e construtivamente
ao local.

Noto que a estátua ORFEU em bronze se encontra actualmente instalada de modo
digno junto da fachada do Museu Joaquim Correia, autor da obra.

2.Igualmente fazendo eco da opinião de muitos munícipes, chamo a atenção para a
desadequada escala do painel que está a ser instalado no largo da rua Diogo
Stephens, frente ao quartel dos bombeiros, em completa desarmonia, estética,
construtiva e funcional, com a envolvente, solicitando a sua imediata remoção e
eventual substituição por suporte sinalético mais ajustado ao local.

3.Também fazendo eco da opinião de muitos munícipes, relativamente a
Equipamentos Comunitários sob gestão directa autárquica, oportunamente objecto
de requerimento meu até à data sem resposta, se proceda a um levantamento do
seu funcionamento com vista a uma gestão que possa produzir uma mais eficaz
actividade.

4.Por último, ainda a questão da sinalética urbana.

4.1.Que se proceda à colocação de placas de sinalização à entrada da Marinha
Grande pare quem entre pelo lado de Leiria, Nazaré e S. Pedro de Muel.

4.2.Que se proceda á sinalização da Galeria Municipal, no lado exterior do edifício
por forma a ser visível por quem passa pelo Largo da Câmara.

Não sendo, seguramente, os mais graves problemas por resolver no Município da
Marinha Grande estes são, em meu entender, algo a que o Executivo deverá dar
atenção.

Contra a Banalidade do mal: acostumar-se, indiferença, ao que não funciona,
acostumar-se ao que é feio e, indiferença ao que está degradado. “



Usou da palavra o deputado Luiz Branco (+C), que fez a sua intervenção
sobre a assembleia da CIMRL realizada a 18 de dezembro.

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



Tomou a palavra o deputado Carlos Wilson (MPM) que manifestou o seu
pesar pelo falecimento do pai do Sr. Vereador Carlos Caetano, o ex-autarca
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António Caetano. Deu os parabéns ao executivo pela aquisição da FEIS e
enalteceu o aniversário do Museu do Vidro com destaque para a intervenção
do ex-Presidente da Câmara, Álvaro Órfão.

Destacou ainda a atividade da CIMRL e mostrou o seu acordo com a
intervenção proferida pelo deputado Luiz Branco sobre a mesma. Disse ainda
que a CIMRL está em condições de liderar alguns projetos que os concelhos
sozinhos não irão conseguir.



Usou da palavra a deputada Etelvina Ribeiro (CDU), que apresentou a
seguinte saudação ao 18 de janeiro de 1934:

“ Em 2019 assinalam-se 85 anos desde que é um importante marco histórico para o
concelho! A revolta operária vivida a 18 de janeiro de 1934 dignificou quem nele
participou, deu reconhecimento ao nosso Concelho e à população Marinhense.

Passaram 85 anos e importa relembrar os valores que guiaram todos aqueles que
lutam e organizam a revolta do 18 de janeiro, (não esquecendo as suas companheiras
que não sendo visíveis na noite do movimento revolucionário, foram de valorosa
coragem na preparação deste e depois quando os seus companheiros foram presos,
mantendo a subsistência da família).

No movimento Operário do 18 de janeiro de 1934 participaram muitos Marinhenses,
maioritariamente Operários Vidreiros, devido às dificuldades que viviam na altura, com
as sucessivas paralisações das empresas vidreira, em que que os trabalhadores
ficavam meses sem receber salário, lutam contra a publicação do estatuto nacional do
trabalho que proibia a livre organização sindical e impunha por essa via a fascização
dos sindicatos.

É importante relembrar que muitos destes operários foram presos, torturados e
assassinados nos cárceres fascistas, com brutal violência, pela policia política.

Presentemente os trabalhadores estão ainda sujeitos à precariedade coma as
empresas a recorrer permanentemente às denominadas empresas de recrutamento de
trabalho temporário. No entanto, estes trabalhadores estão na verdade a suprir
necessidades permanentes das empresas, mas com menores salários e com direitos
inferiores aos do contrato coletivo. Por outro, os profissionais do quadro nas empresas
são forçados a ritmos de trabalho muito acima do aceitável e sobre uma pressão
constante. Por estes factos assistimos a saídas das empresas que ficam desfalcadas
de bons profissionais. Esta situação só pode ser revertida com mais postos de
trabalho efetivos, melhores salários e valorizando os trabalhadores.

A CDU continua a lutar permanentemente ao lado daqueles que procuram um futuro
com os direitos elementares para uma vida digna. Que se cumpram os valores de Abril.

É por todos estes motivos que a CDU valoriza as comemorações que o Sindicato dos
trabalhadores da indústria vidreira vai realizar no próximo mês.

A bancada da CDU, faz um apelo ao executivo camarário, a todos os deputados das
diferentes bancadas e população em geral, a participar ativamente nas comemorações
do 18 de janeiro de 1934 que se iniciam no dia 17 e terminam no dia 2 de fevereiro,
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um apelo especial para o dia 18 pelo simbolismo que representa colocar um ramo de
cravos na campa dos que pelo seu ato heróico, foram presos, também se realiza um
desfile de luta pelo direito a ter direitos e a melhores salários, no mesmo dia será
inaugurada, uma exposição relativa aos acontecimentos de 1934. Um apelo à
participação da população Marinhense.”



Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que apresentou a
seguinte moção sobre “ Poluição no rio Lis “, cujo teor se transcreve:

“ Aquando a construção da ETAR - Norte na freguesia do Coimbrão e no limite do
nosso Concelho, ficou consagrado, designadamente, o reforço arbóreo das áreas
envolventes para minimizar o impacto ambiental de odores que tal equipamento
causaria às freguesias de Coimbrão e Vieira de Leiria, bem como das suas estâncias
balneares parai do Pedrógão e Praia da Vieira.

Tal facto nunca se veio a concretizar como, ainda assim, verificamos que
recentemente um proprietário de terrenos adjacentes desflorestou o terreno, deu cabo
( de parte) do cordão dunar e, não satisfeito com isso, vedou o terreno com cerca
elétrica e está a instalar, ao que dizem os habitantes da vizinhança, cerca de 5 mil
vacas em regime intensivo sem que aparentemente se vislumbre qualquer tipo de
licenciamento das autoridades do Ministérios da Agricultura ou das Câmaras
Municipais de Leiria e Marinha Grande

Dado que aquela zona já está fustigada com custos ambientais decorrentes quer da
poluição endémica do rio Lis, quer das vacarias e pecuárias ilegais que por ali
proliferam, quer da ETAR-Norte que, não obstante ser um equipamento ambiental,
descarrega resíduos orgânicos lá tratados nesse mesmo Rio Lis, a Assembleia
Municipal da Marinha Grande, reunida em 20.12.2018, delibera:

1.Recusar a instalação de quaisquer outros usos poluidores, para além dos que já
existem, seja através de equipamentos ou de explorações animais, no leito e vale do
Rio Lis, bem como das áreas envolventes à ETAR-Norte ou qualquer outras que já de
si são uma sobrecarga ambiental para a nossa região;

2.Solicitar esclarecimentos sobre a situação aqui descrita - aprovações,
licenciamentos, autorizações ou qualquer outra, às seguintes entidades públicas:
Ministérios da Agricultura e do Ambiente e Câmaras Municipais de Leiria e Marinha
Grande.

3. Dar conhecimento desta moção aos grupos parlamentares da AR e órgãos de
comunicação social nacional e regional.”



Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que apresentou a
seguinte moção sobre “Reciclagem de matérias plásticas” e cujo teor se
transcreve:
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“ A CIMRL é a maior zona de localização do país com mais indústria ligada ao fabrico
e transformação de plásticos. Esta indústria, dada a sua especificidade ambiental, tem
vindo a ser atacada em todo o mundo e também em Portugal.

Ciente das consequências ambientais deste material, mas também do seu impacto
económico, da sua importância para a riqueza da nossa região e, também, do impacto
positivo que os seus produtos tiveram na vida das pessoas, é urgente não se tomar
aqui a parte pelo todo.

Neste sentido, a criação do PAEC - Plano de Ação para a Economia Circular, foi
aprovado pela resolução do Conselho de Ministros nº190-A/2017, e publicado em DR,
é um instrumento fundamental para reciclar e dar a estes produtos o menor impacto
ambiental possível. Para isso, nós, CIMRL, devemos dar o exemplo, como principais
produtores e, conjuntamente com os industriais do sector, criarmos todos os
mecanismos que nos permitam estar na vanguarda destas iniciativas.

Assim, a Assembleia Intermunicipal da CIMRL propõe que o Conselho Intermunicipal
que apresente propostas e candidaturas ao PAEC - Plano de Ação para a Economia
Circular - e torne a nossa região num espaço pioneiro do aproveitamento, tratamento e
reciclagem de matérias plásticas.

A Assembleia Municipal da Marinha Grande, na sessão de 20.12.2018, delibera por
unanimidade corroborar a presente proposta da CIMRL e recomendar à Câmara
Municipal, a adoção de medidas desta natureza.”

Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que apresentou a
seguinte moção sobre “ Furacão Leslie”, cujo teor se transcreve:

“ Aquando os fogos florestais que assolaram o país no ano passado, foi do
conhecimento público que o estado apoiou particulares e empresas nos prejuízos
materiais que daí advieram.

Designadamente, as empresas puderam candidatar a parte não coberta pelas
seguradoras a programas de fundos comunitários, para assim poderem continuar a
laborar e manter as suas atividades económicas e garantir os postos de trabalho.

Este ano o nosso Concelho foi, infelizmente, muito fustigado com o furacão Leslie,
tendo daí decorrido muitos prejuízos para o património público e para muitos
empresários turísticos das praias de S. Pedro de Moel e Vieira de Leiria.

Em face disso, a Assembleia Municipal da Marinha Grande, reunida em
20.12.2018,entende que este tipo de apoios devem igualmente ser prestados, nas
mesmas circunstâncias aos particulares e à empresas que viram o seu património ser
devastado pela intempérie, assim delibera:

Solicitar ao Governo que permita aos empresários lesados candidatarem-se a
programas comunitários geridos pela CCDR do Centro na parte remanescente dos
prejuízos não cobertos pelos seguros, incluindo a retroatividade aos investimentos já
realizados.”
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Usou da palavra o deputado Nuno Machado (BE), que apresentou o seguinte
requerimento sobre o “ Furacão Leslie”:

“ Considerando que:

 A 13 de outubro de 2018 o furacão Leslie afetou uma vasta área do território litoral
nos distritos de Leiria e Coimbra, gerando elevados estragos em muitos concelhos
e em particular no município da Marinha Grande;

 Foram danificadas diversas infraestruturas: habitações, estabelecimentos
comerciais, equipamentos industriais, espaços florestais públicos e privados,
zonas de lazer, entre outras;

 Este evento extremo teve certamente impactos sociais e económicos para a nossa
comunidade

 As diversas forças da proteção civil tiveram um papel fundamental para responder
ao sucedido, tendo sido notório que a resposta foi insuficiente para garantir uma
ointervenção satisfatória para toda a população;

 Estes eventos tendem a ser mais frequentes e mais extremos em consequência
das alterações climáticas, e os últimos dois anos são demonstrativos desta
situação, pois o concelho da marinha Grande foi afetado de forma consecutiva
pela ação de 2 furacões em meados de outubro: em 2017, o furacão Ofélia
passou próximo da nossa costa e alimentou o mega incêndio na mata nacional de
Leiria; e em 2018 o furacão Leslie entrou território dentro, gerando imensos
estragos;

 É assim fundamental fazer o balanço dos estragos e da ação da proteção civil no
concelho; para que possamos estar mais preparados para possíveis eventos
futuros:

Assim, vem o deputado municipal do BE, ao abrigo da alínea b), do nº 1, do artigo 56º,
do regimento da Assembleia Municipal da Marinha Grande e do artigo 29º, nº 1, alínea
i) do anexo II da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, requerer a V. Exa. que diligencie
junto da Sra. Presdiente da Câmara Municipal, a obtenção de resposta às seguintes
questões:

1. Como se distribuem e qual o nº de habitações afetadas no concelho da Marinha
Grande pela passagem do furacão Leslie? Qual a proporção de habitações primárias
entre as afetadas?

2. Como se distribuem e qual o nº de estabelecimentos comerciais afetados no
concelho da Marinha Grande pela passagem do furacão Leslie?

3. Qual a tipologia dos estragos detetados?

4. Quanto tempo demorou a recuperação dos estragos nas habitações? E os
estabelecimentos comerciais?

5. Ainda há infraestruturas por reparar?

6. Que serviços públicos foram afetados?

7. Quanto tempo demorou o município a retomar a normalidade, com garantia plena
de serviços a todos os cidadãos após o temporal?
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8. Quais as limitações detetadas na capacidade de resposta da proteção Civil e que
devem ser melhoradas?

9. Produziu a Câmara Municipal algum relatório sobre os impactos do furacão Leslie
no concelho? Se sim, solicitamos que seja partilhado com os membros da assembleia
municipal.

10. Conhece a Sra. Presidente da Câmara, como responsável máximo da proteção
civil no concelho da Marinha Grande, algum relatório de balanço sobre a intervenção
da proteção civil, previamente, durante e após a passagem do furacão Leslie? Se sim,
solicitamos que seja partilhado com os membros da Assembleia Municipal.



Usou da palavra a deputado Nuno Machado (BE), que apresentou a seguinte
Moção “ Pela suspensão imediata dos processos de concessão, exploração e
extração de petróleo e gás na região Centro”:

“ Considerando que:

1. Em 2016 existiam 15 contratos de prospeção e produção de petróleo ativos em
território nacional, em terra e no mar, do Algarve ao porto. Desde então, muitas
autarquias, associações e movimentos ambientalistas contestaram a implementação
da indústria petrolífera, apelando de diversas formas à responsabilidade ambiental e
socioeconómica da Agência Portuguesa do Ambiente e do Governo, no sentido de
travar este processo.

2. Neste momento apenas as áreas denominadas Batalha e Pombal têm
simultaneamente contratos ativos e trabalhos a decorrer, numa faixa litoral que se
estende das Caldas da Rainha a Soure, a cargo da empresa Australis Oil &Gas.

3. O território do nosso concelho está abrangido por estes contratos, prevendo-se a
realização do primeiro furo na freguesia da Bajouca, no ano 2019, assim como em
Aljubarrota, Alcobaça, mas amanhã pode ser aqui ao lado.

4. A população local está desinformada e tem vindo a posicionar-se contra este
processo à medida em que recebe informação, como provou a sessão pública
promovida por sessões ambientalistas recentemente na Bajouca, tendo juntado cerca
de 400 pessoas numa sala.

5. Atualmente, muitos órgãos autárquicos da região estão a pronunciar-se
publicamente contra este caminho: Câmara Municipal e Junta de freguesia de Porto de
Mós, Câmara Municipal de Caldas da Rainha, Câmara Municipal da Batalha, Junta de
Freguesia da Bajouca, Junta de Freguesia de Leiria, Junta de Freguesia de Monte
Redondo, entre outras.

6. A petição promovida pelo movimento Peniche Livre de Petróleo vai ser discutida na
Assembleia da República no próximo dia 21 de Dezembro de 2018, subscrita por
quase seis mil pessoas, e propõe precisamente o cancelamento destes contratos
localizados na Bacia Lusitânica, alegando os peticionários motivos ambientais, mas
também sociais e económicos.

7. A instalação da industria em território nacional vem em contra ciclo com o
delineamento de políticas nacionais e internacionais para combater as alterações
climáticas
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8. A península ibérica é cientificamente reconhecida como um dos locais europeus
onde os impactos das alterações climáticas serão mais gravosos, pelo que o governo
português deve preocupar-se em dar o exemplo, impedindo a progressão da indústria
petrolífera e promovendo a transição energética para energias renováveis.

9. Há ainda a considerar impactos diretos com incidência local, como o levado risco de
derrame, com contaminação de solos e recursos hídricos e consequente destruição de
biodiversidade.

10. Os contratos supra referidos são irrisórios para o estado português do ponto de
vista económico. As rendas de superfície oscilam entre 15€ e 100€ por km2 e as
contrapartidas pela comercialização de petróleo e gás entre 3% e 8% das receitas
liquidas. O estado português só começará a receber contrapartidas depois de cobertos
todo os custos de investimento suportados pela Australis Oil &Gas. Não há nenhuma
garantia de que os lucros obtidos por esta empresa, de capitais estrangeiros, não
sejam expatriados, nem que o petróleo ou gás a ser produzido venha a ser consumido
em Portugal ou tenha qualquer efeito sobre o preço dos combustíveis. Trata-se, em
todas as dimensões, de um mau negócio para o país.

Assim, a Assembleia Municipal da Marinha Grande reunida a 20 de dezembro de 2018,
ao abrigo do artigo 25º, nº 2, alínea k) do Anexo I da lei nº 75/2013 de 12 de setembro,
delibera:

- enviar esta moção ao Ministro do Ambiente e a todos os Grupos Parlamentares da
Assembleia da República, como forma de manifestar a sua oposição ao
desenvolvimento de trabalhos prospeção e produção de petróleo e gás na nossa
região;

- dar conhecimento desta moção aos meios de comunicação social, aos membros da
Assembleia Municipal e ao executivo da Câmara Municipal, apelando à ação dos
órgãos autárquicos para travar este processo.”



Usou da palavra a deputada Ângela Domingues (MPM), que apresentou a
seguinte recomendação à Câmara sobre a transferência de competências:

“ A lei-quadro da transferência de competências para as autarquias locais e entidades
intermunicipais entrará em vigor a 1 de Janeiro de 2019 e será obrigatória a partir de
Janeiro de 2020. Para o ano de 2019 os municípios que não pretendam exercer estas
competências terão de comunicar esse facto até 60 dias após a entrada em vigor do
respectivo decreto-lei.

As competências abrangidas por esta descentralização já estão estabelecidas mas na
sua grande maioria sem quaisquer recursos financeiros e humanos associados à
prossecução das mesmas. Ora neste momento a Marinha Grande não está dotada de
meios humanos para a sobrecarga destas novas competências.

Também na ultima reunião do CIMRL foi evidenciado que o processo deveria ser
conduzido por este órgão de forma a facilitar qualquer decisão a ser tomada.
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No entanto e visto que a decisão terá de ser aprovada pelos órgãos deliberativos, e
também por se tratar de um assunto demasiado importante para ficar sem tratamento
e uma resposta adequada, achamos que o mesmo já deveria ter sido amplamente
discutido, tanto pela Câmara como pela Assembleia Municipal. Na ausência de
qualquer informação gostaríamos de saber quais as intenções imediatas do nosso
executivo sobre a discussão ou aceitação destas competências.”



Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que abordou a questão
do Pinhal do Rei e do incêndio desastroso de outubro 2017. Disse ser urgente
tomar medidas devidamente planeadas para proteger os solos, para replantar o
pinhal e fazer a limpeza da mata.

Infelizmente, nem o Governo, nem o ICNF fazem o que é necessário e todos os
dias, assistimos ao transporte de toneladas de madeira a sair do Pinhal,
milhares de euros que não vimos a serem reinvestidos na solução deste
problema.

Louvou ainda todas as iniciativas cívicas que têm sido realizadas no âmbito da
recuperação do nosso Pinhal.

Com o furacão Leslie, o Pinhal ficou ainda em pior estado, nomeadamente nas
acessibilidades e a Câmara tem que pressionar o ICNF para resolver este
assunto.



Usou da palavra a deputada Ana Margarida Lopes (PSD), que apresentou a
seguinte recomendação:

“ Considerando que:

- As grandes opções do plano, mapa de pessoal e orçamento são documentos de
extrema relevância para o desenvolvimento do município;

- As grandes opções do plano, mapa de pessoal e orçamento são documentos com
conteúdo técnico que carece de uma análise e acompanhamento constantes ao longo
do ano, que vai para além de uma apreciação e votação criteriosa.

Vem o grupo político do Partido Social Democrata recomendar à Assembleia Municipal
da Marinha Grande:

1. A criação de uma delegação, comissão ou grupo de trabalho, tal como previsto no
capítulo IV, no artigo 4º do regimento da Assembleia Municipal da Marinha Grande em
vigor, para acompanhamento, analise das matérias,projetos, medidas e planos no
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âmbito das Grandes Opções do Plano (GOP), Mapa de Pessoal e Orçamento, assim
como a sua execução ao longo do ano.”



Usou da palavra a deputada Lisa Barata (MPM), que questionou a Câmara
para saber se já foram tomadas algumas diligências relativamente às
acessibilidades no nosso Concelho. Lembrou que sugeriu no passado mês de
junho a elaboração de um plano local no sentido destas serem melhoradas.



Usou da palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que alertou para o facto de
ser um perigo a proliferação das infestantes na nossa mata (acácias) e que
deveriam ser arrancadas. Frisou ainda que o ICNF tem que tratar da mata. Na
altura do incêndio, o Governo prometeu que o dinheiro retirado da Mata seria
reinvestido na mesma e a Câmara tem que pressionar nesse sentido.



Foi colocada à votação a Moção apresentada pelo deputado João Paulo
Pedrosa (PS) sobre “Poluição no Rio Lis”, tendo a mesma sido aprovada por
unanimidade, com 24 votos a favor.

Foi colocada à votação a Moção apresentada pelo deputado João Paulo
Pedrosa (PS) sobre “Reciclagem de matérias plásticas”, tendo a mesma
sido aprovada por unanimidade, com 24 votos a favor.

Foi colocada à votação a Moção apresentada pelo deputado João Paulo
Pedrosa (PS) sobre “Furacão Leslie”, tendo a mesma sido aprovada por
unanimidade, com 24 votos a favor.

Foi colocada à votação a Moção apresentada pelo deputado Nuno Machado
(BE) sobre “ Pela suspensão imediata dos processos de concessão,
exploração e extração de petróleo e gás na região Centro”, tendo a mesma
sido reprovada por maioria, com 15 votos contra, 5 votos a favor e 4
abstenções.

Foi colocada à votação a recomendação para a criação de um grupo de
trabalho para acompanhamento das grandes opções do plano, mapa de
pessoal e orçamento, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade, com
24 votos a favor.
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O Presidente da Mesa solicitou que as bancadas indicassem os
representantes para este grupo de trabalho. O PSD indicou a deputada Ana
Margarida Lopes, o PS, o deputado Curto Ribeiro e o BE, o deputado Nuno
Machado. As bancadas da CDU, +C e MPM ficaram de comunicar os seus
representantes.



Tomou a palavra a Sra Presidente da Câmara que prestou os seguintes
esclarecimentos:

- Pinhal do Rei - disse que insistentemente têm pedido ao Presidente do ICNF
para reunir, dado que é urgente tomar medidas, mas ainda não obtiveram
respostas,e por isso irão continuar. Também farão chegar ao Governo, as
preocupações manifestadas por todos;

- Acessibilidades - lamentou o facto da Câmara ainda não te adotado os
procedimentos necessários para solucionar os problemas da mobilidade no
Concelho;

- Transferência de competências - este assunto ainda vai ser discutido e de
forma alargada e ponderada, dado que a resposta sobre o que vamos ou não
aceitar tem que ser dada até fevereiro;

- 18 de Janeiro 1934 - é uma data especial e de grande significado para todos
nós, são 85 anos. Devemos sempre lembrar a nossa história.



Terminadas as intervenções no período antes da ordem do dia e por se tratar
de uma sessão ordinária, e dando cumprimento ao estipulado no nº 1 do artigo
16º e no artigo 18º do Regimento, o Presidente da Mesa verificou que não
havia qualquer inscrição para o período de INTERVENÇÃO DO PÚBLICO.



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 _______________________
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PONTO 1 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 4.ª REVISÃO AOS
DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2018 – 28.ª MODIFICAÇÃO

“ Presente certidão de teor nº104/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro de 2018:

Presente proposta da 28ª Modificação, 4ª Revisão aos Documentos Previsionais de
2018, acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações:

4ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2018, no valor de 694.798,81 euros nos
reforços e 694.798,81 euros nas anulações;

4ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2018, no valor de 682.999,00
euros nas anulações, no ano de 2018, redução de 63.152,00 euros no ano de 2019 e
aumento de 16.476,00 euros no ano de 2020;

4ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais para 2018, no valor de 537.994,00
euros nos reforços e 9.995,00 euros nas anulações, no ano de 2018, com inscrição de
63.152,00 euros no ano de 2019 e redução de 16.476,00 euros no ano de 2020.

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 28ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2018,
constituída pela 4.ª Revisão ao Orçamento da Despesa, 4ª Revisão ao Plano
Plurianual de Investimentos e 4ª 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.

Foram proferidas declarações de voto.”

Tomou a palavra o deputado Artur Jorge Santos (MPM), que disse tratar-se
da 28ª modificação a quinze dias do final do ano, com anulações de verbas nas
rubricas com as escolas, pavimentação de ruas, água e saneamento e zona
industrial, para deslocar as verbas para as obras da sede da Junta da Marinha
Grande e apoios à atividade desportiva.

Sugeriu que a atribuição dos apoios à atividade desportiva fosse dada, nos
meses de agosto e setembro, no inicio da época desportiva.

A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e aprovou a 28ª
Modificação aos Documentos Previsionais de 2018, constituída pela 4.ª
Revisão ao Orçamento da Despesa, 4ª Revisão ao Plano Plurianual de
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Investimentos e 4ª 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.

Esta deliberação foi tomada por maioria com vinte e dois (22) votos a
favor e dois (2) votos contra do (+C) ._______________________________



A deputada Maria João Gomes (+C) proferiu a seguinte declaração de voto:

“ Achamos estranho que um orçamento tenha 28 modificações, isto acontece porque
não existe nenhum plano real por detrás do orçamento, por isso votamos contra.”



PONTO 2 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROTOCOLO PARA O
EDIFÍCIO SEDE DA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE

“ Presente certidão de teor nº103/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro de 2018:

Considerando que o Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, admite a atribuição de apoio às freguesias no quadro da
promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios das populações (alínea j),
do n.º 1, do artigo 25.º).

Considerando que a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das populações
constituem uma área de confluência nas atribuições dos municípios e das freguesias e
que por isso devem ser objeto de articulação (artigos 7.º, n.º 1 e 23.º, n.º 1), do RJAL.

Considerando que o novo regime legal reforçou as competências próprias e delegadas
das juntas de freguesia, o que impõe a criação das condições estruturais adequadas à
sua plena execução.

Considerando que a Freguesia da Marinha Grande carece de adequadas condições
para a prossecução das suas atribuições, em articulação com o Município da Marinha
Grande.

Considerando que as obras de remodelação e ampliação do Edifício sede da Junta de
Freguesia da Marinha Grande têm um valor estimado de 349.974,50 euros, a que
acresce IVA à taxa legal.
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Considerando que as obras referidas representam um esforço financeiro muito
elevado para o qual a Freguesia da Marinha Grande não dispõe de meios financeiros
suficientes.

Considerando que a execução da obra e as finalidades que lhe estão subjacentes,
relativas à promoção e salvaguarda dos interesses próprios da respetiva população,
justificam a comparticipação da sua execução por parte do Município da Marinha
Grande.

Considerando que, em função do significativo esforço financeiro em causa, o
Município da Marinha Grande assegura um apoio financeiro para realização daquela
obra, o que impõe a celebração de um Protocolo.

A Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 33.º, n.º 1, alínea ccc), para os
efeitos do artigo 25.º, n.º 1, alínea j), do Regime Jurídico das Autarquias Locais,
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar e submeter a deliberação
da Assembleia Municipal o apoio à obra de remodelação e ampliação do edifício sede
da Freguesia da Marinha Grande, nos termos e montantes da minuta de Protocolo,
que se dá por integralmente reproduzida.

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



Usou da palavra a Presidente da Junta de Freguesia da Marinha Grande,
Isabel Freitas (CDU), que disse que finalmente foi possível fazer este
protocolo e espera que nos próximos 2 anos a Junta de Freguesia tenha as
obras do seu edifício concluídas.



Tomou a palavra o deputado Artur Jorge Santos (MPM), que disse que a
ampliação da Junta, mais do que uma ambição legitima, é uma necessidade
para que tenhamos uma sede da Junta condigna.



Tomou a palavra o deputado Francisco Soares (PS), que disse que há muitos
anos que há necessidade de termos uma sede nova na Junta e ainda bem que
houve acordo para se fazer esta obra.
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Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que disse que há 10 anos
que a Junta anda a batalhar para poder fazer a ampliação e remodelação da
sua sede e merece ter melhores condições para trabalhar.



A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e aprovou o apoio à
obra de remodelação e ampliação do edifício sede da Freguesia da
Marinha Grande, nos termos e montantes da minuta de Protocolo, que se dá

por integralmente reproduzida, nos termos do disposto na alínea j) 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 unanimidade. _______________________

PONTO 3 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE PROTOCOLO
DE PARCERIA PARA O FUNCIONAMENTO DA ORQUESTRA JUVENIL DA
MARINHA GRANDE

“ Presente certidão de teor nº147/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro de 2018:

Considerando a Informação Interna da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania com
registo I/3108/2018, de 06 de dezembro, resultante do cumprimento de determinações
superiores, onde é proposta a apreciação e aprovação de Protocolo de Parceria para o
Funcionamento da Orquestra Juvenil da Marinha Grande, a celebrar entre a Câmara
Municipal e a Junta de Freguesia da Marinha Grande, dado que se reconhece que a
Orquestra Juvenil desempenha uma função de natureza educativa e cultural de
interesse público local e dado que a sua criação é um projeto comum, do Município e
da Freguesia da Marinha Grande, que deve continuar a ser apoiado para manutenção
do seu funcionamento.

Considerando a apreciação feita à minuta do Protocolo de Parceria, a celebrar entre a
Câmara Municipal e a Junta de Freguesia da Marinha Grande, cujo objeto é o
funcionamento da Orquestra Juvenil e da Big Band da Marinha Grande.

Considerando que a criação e o funcionamento da Orquestra Juvenil é um projeto
comum de parceria, estabelecida entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia da
Marinha Grande, no quadro das respetivas atribuições, ao abrigo do disposto nos
artigos 7.º, n.º 1 e n.º 2, alínea d) e 23.º, n.º 1 e n.º 2, alíneas e) e f), do Regime
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Considerando que a celebração do Protocolo de Parceria implica um encargo para o
Município de 29.985,00 (vinte e nove mil, novecentos e oitenta e cinco euros), a
transferir para a Junta de Freguesia da Marinha Grande até 31 de dezembro de 2018,
correspondente à comparticipação em 75% dos custos com os monitores e outras
despesas de funcionamento (despesas correntes).
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Considerando que a título excecional a celebração do Protocolo de Parceria implica
ainda, uma comparticipação financeira, a título excecional, de 18.000,00€ (dezoito mil
euros) para a aquisição de instrumentos musicais, equipamentos e outros materiais
necessários ao normal funcionamento da Orquestra Ligeira e da Escola de Música.

Considerando existe ação no Plano de Atividades Municipais registada 2018/A/207.

A Câmara Municipal ao abrigo da competência conferida pela alínea j), do n.º 1, do
artigo 25.º e 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, delibera aprovar a minuta
de Protocolo de Parceria, a celebrar entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia
da Marinha Grande, para o ano de 2019, que fica anexa e se dá por integralmente
reproduzida, e submete-lo a apreciação e aprovação da Assembleia Municipal.

A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 4.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018 na sessão da Assembleia Municipal de dezembro
de 2018 e no dia útil seguinte.

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



Usou da palavra a Presidente da Junta de Freguesia da Marinha Grande,
Isabel Freitas (CDU), que disse que aceitaram as condições deste protocolo,
no entanto não estão completamente satisfeitos, dado que não contempla o
que previamente foi acordado em reunião, no sentido de a Câmara
comparticipar em 90% uma série de instrumentos que são necessários ao
funcionamento da orquestra.



A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e aprovou a minuta
de Protocolo de Parceria para a Orquestra Juvenil da Marinha Grande, a
celebrar entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia da Marinha Grande,

para o ano de 2019, que fica anexa e se dá por integralmente reproduzida, nos

termos do disposto na alínea j), 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.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. _______________________
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PONTO 4 - RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO TOMADA NA SESSÃO
ORDINÁRIA DE 28/09/2018, relativa ao pedido de autorização prévia para a

assunção de compromissos plurianuais para atividade de animação e apoio à

família, componente de apoio à família e dinamização de bibliotecas escolares

“Presente certidão de teor nº105/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro de 2018:

Em reunião da Câmara Municipal da Marinha Grande de 25/09/2018 foi deliberado
requerer à Assembleia Municipal autorização prévia para a assunção de
compromissos plurianuais no âmbito do procedimento para o P.A. N.º 104/2018-
AP/DAM - “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”, para cumprimento do preceituado na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º
8/2012 de 21 de fevereiro e atendendo ao disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2, ambos
do art.º 22.ª do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, a qual foi concedida em sessão
da Assembleia Municipal de 28/09/2018.

Aquando da tramitação do processo, vieram os serviços da Divisão Financeira detetar
que o valor da autorização que consta da proposta de deliberação de 25/09/2018 está
incorreto, por mero lapso de escrita, pelo que o mesmo carece de retificação,
conforme disposto na informação n.º 57-A.SAB/2018 de 04.10.2018. Assim, onde
consta referência ao valor de 134.400,00 euros deve constar 132.400,00 euros.

Face ao exposto, a Câmara Municipal delibera, nos termos do preceituado no art.º
174º do Código do Procedimento Administrativo propor à Assembleia Municipal a
retificação da deliberação tomada na sua sessão de 28/09/2018, relativa ao 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 - Pedido de autorização prévia da Assembleia Municipal para a
assunção de compromissos plurianuais nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1
do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, nos seguintes termos:

Onde se lê:

“(…) 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;
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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.”

Deve ler-se:

“(…) 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 132.400,00
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 132.400
euros.

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

A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e aprovou a
retificação da deliberação tomada na sua sessão de 28/09/2018, relativa
ao 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 - Pedido de autorização prévia
da Assembleia Municipal para a assunção de compromissos plurianuais, nos
termos do preceituado no art.º 174º do Código do Procedimento Administrativo,
passando esta a ter a seguinte redação:

“(…) 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 132.400,00 euros para o ano de
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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 132.400 euros.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. _______________________

PONTO 5 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LIVE STREAM PARA TRANSMISSÃO EM DIRETO DAS REUNIÕES
ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL E DAS SESSÕES DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA O ANO DE 2019.

“ Presente certidão de teor nº106/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro 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 I/2622/2018 e I/2626/2018, da
Divisão de Administração e Modernização, se pretende a abertura de procedimento de
contratação pública para o P.A. N.º 135/2018-AP/DMC – Prestação de serviço de LIVE
STREAM para transmissão em direto das reuniões ordinárias da Câmara Municipal e
das sessões da Assembleia Municipal para o ano de 2019, com um valor global de
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encargos de 4.750,00 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz o
montante de 5.842,50 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 nas classificações
orgânica/económica 0103/020220 e 0104/020220, ações do Plano de Atividades
Municipais 2018/A/43-Bens, materiais e serviços diversos para o exercício das
atribuições municipais e 2018/A/47-Encargos gerais de funcionamento da Assembleia
Municipal, respetivamente.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2018,
a dotação inscrita nas ações supra indicadas é insuficiente para a despesa que se
perspetiva assumir, é proposta a inscrição do reforço de 5.930,00 euros na 4.ª Revisão
aos Documentos Previsionais para o ano de 2018, a ser presente em sessão da
Assembleia Municipal.

Considerando que o procedimento de contratação pública para o P.A. N.º 135/2018-
AP/DMC – Prestação de serviço de LIVE STREAM para transmissão em direto das
reuniões ordinárias da Câmara Municipal e das sessões da Assembleia Municipal 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 de aquisição de serviços, até ao limite do
valor que determina a sua sujeição a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, fixado
pelo n.º 1 do art.º 164º da Lei do Orçamento de Estado de 2018 em 350.000 euros, e
desde que exista dotação suficiente nas Grandes Opções do Plano nos anos em que
se pretendem assumir os encargos plurianuais, o que não sucedia nas ações supra
indicadas.

Considerando que o presente procedimento, não ultrapassa o valor que determina a
fiscalização prévia do Tribunal de Contas, e que a dotação a inscrever na 4.ª Revisão
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aos Documentos Previsionais de 2018 é suficiente para os encargos plurianuais que
se pretendem assumir, pelo que se verifica 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 do P.A. N.º 135/2018-
AP/DMC – Prestação de serviço de LIVE STREAM para transmissão em direto das
reuniões ordinárias da Câmara Municipal e das sessões da Assembleia Municipal para
o ano de 2019, até ao valor máximo de 5.842,50 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 4.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018, podendo posteriormente ser tomada a deliberação
na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe.

A 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 do P.A.
N.º 135/2018-AP/DMC – Prestação de serviço de LIVE STREAM para
transmissão em direto das reuniões ordinárias da Câmara Municipal e das
sessões da Assembleia Municipal para o ano de 2019, até ao valor máximo
de 5.842,50 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 foi tomada por unanimidade. __________________

PONTO 6 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA TRANSPORTES ESCOLARES E
DE INTERESSE MUNICIPAL E RELEVANTE NO ÂMBITO DE PROJETOS
EDUCATIVOS, CULTURAIS, SOCIAIS E DESPORTIVOS APOIADOS PELO
MUNICÍPIO PARA O ANO 2019

“ Presente certidão de teor nº107/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro de 2018:

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

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

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

Considerando a contratação dos transportes escolares e de interesse municipal e
relevante no âmbito de projetos educativos, culturais, sociais e desportivos apoiados
pelo município para o ano 2019, com um valor global de encargos de 275.822,75
euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz o montante de
292.372,12 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 0103/020210, ação do Plano de Atividades Municipais
2018/A/214 - Contrato de prestação de serviços para transportes escolares e outros a
celebrar com a Empresa Municipal TUMG - excepto transportes urbanos.

Considerando que aquando da aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de
2018, a dotação inscrita na ação do Plano de Atividades Municipais supra indicada, no
ano de 2019, era de 263.578,00 euros, tendo sido efetuado o reforço de 4.692,00
euros na 2.ª Revisão aos Documentos Previsionais para o ano de 2018, aprovada na
sessão da Assembleia Municipal de 22/06/2018, verba insuficiente para a despesa que
se perspetiva assumir na presente data, pelo que é proposto o reforço de dotação para
o ano de 2019, na ação 2018/A/214, para uma dotação total corrigida de 292.373,00
euros na 4.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2018, a ser presente na
próxima sessão da Assembleia Municipal.

Considerando que o procedimento de contratação pública para os Transportes
escolares e de interesse municipal e relevante no âmbito de projetos educativos,
culturais, sociais e desportivos apoiados pelo município, para o ano 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:
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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 sucedia na ação supra
indicada.

Considerando que o contrato a celebrar, não ultrapassa o valor que determina a
fiscalização prévia do Tribunal de Contas, e que a dotação a inscrever na 4.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 dos Transportes
escolares e de interesse municipal e relevante no âmbito de projetos educativos,
culturais, sociais e desportivos apoiados pelo município para o ano 2019, até ao valor
máximo de 292.373,00 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.

A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 4.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018, podendo posteriormente ser tomada a deliberação
na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe.

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



Tomou a palavra o deputado Nuno Machado (BE) que fez uma chamada de
atenção para os transportes escolares para evitar problemas de segurança
com o transporte das crianças nos autocarros, como se verificaram no início do
ano.
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A Vereadora Célia Guerra garantiu que o transporte das crianças foi sempre
feito no estrito cumprimento da legislação em vigor.



A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autorizou a
assunção de compromissos plurianuais relativos à contratação dos
Transportes escolares e de interesse municipal e relevante no âmbito de
projetos educativos, culturais, sociais e desportivos apoiados pelo
Município para o ano 2019, até ao valor máximo de 292.373,00 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.

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. __________________

PONTO 7 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA O CONTRATO-PROGRAMA PARA
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE GERAL DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS PARA 2019

“ Presente certidão de teor nº108/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro de 2018:

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

a) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados;

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

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

Considerando que se pretende a celebração de Contrato-programa para a prestação
de serviços de interesse geral de transporte de passageiros para 2019, com um valor
global de encargos de 456.078,24 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, o
que perfaz o montante de 483.442,93 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
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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 0103/0501010101, ação do Plano de Atividades Municipais
2018/A/215 - Contrato Programa com a TUMG - Transportes Urbanos.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2018,
a dotação inscrita na ação do Plano de Atividades Municipais supra indicada, no ano
de 2019, era de 457.459,00 euros, verba insuficiente para a despesa que se
perspetiva assumir, pelo que é proposto o reforço de dotação para o ano de 2019, na
ação 2018/A/215, para uma dotação total corrigida de 483.443,00 euros na 4.ª
Revisão aos Documentos Previsionais de 2018, a ser presente na próxima sessão da
Assembleia Municipal.

Considerando que a celebração de Contrato-programa para a prestação de serviços
de interesse geral de transporte de passageiros para 2019, 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 o contrato a celebrar, ultrapassa o valor que determina a
fiscalização prévia do Tribunal de Contas, e que carece de autorização específica do
órgão deliberativo para a assunção de encargos plurianuais e que a dotação proposta
na 4.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2018 é suficiente para os encargos
plurianuais que se pretendem assumir.

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 celebração do Contrato-programa
para a prestação de serviços de interesse geral de transporte de passageiros para
2019, até ao valor máximo de 483.443,00 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.

A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 4.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018, podendo posteriormente ser tomada a deliberação
na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe.
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A 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 celebração do
Contrato-programa para a prestação de serviços de interesse geral de
transporte de passageiros para 2019, até ao valor máximo de 483.443,00
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.

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. __________________

PONTO 8 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA EXECUÇÃO DA REDE DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA DOS BENTOS E NA RUA DO
PONTEL – FASE 4 - CONCURSO PÚBLICO N.º 03/2018

“ Presente certidão de teor nº109/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro 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, até à presente data, não se procedeu à consignação da
empreitada subjacente ao Contrato n.º 36/2018 celebrado no âmbito do procedimento
de contratação pública para o "Execução da rede de abastecimento de água na rua
dos Bentos e na rua do Pontel – Fase 4" - Concurso Público n.º 03/2018, com a
empresa DESARFATE – Desaterros de Fátima, Lda., com um valor global de
encargos de 50.775,10 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz o
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montante de 53.821,60 euros e que o prazo de execução da empreitada é de 60 dias,
tal determina a assunção de encargos no ano de 2019.

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de
21 de fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de
efetuar pagamentos em mais do que um ano económico, conceito que se aplica ao
procedimento que se pretende iniciar.

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

Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação na classificação
orgânica/económica 07/07030306 e ação do Plano Plurianual de Investimentos
2018/I/60 com a designação “Remodelação da rede de abastecimento de água na
Amieira- Fase 3 e 4”.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais de 2018, não foi
inscrita dotação no ano de 2019, na ação referida anteriormente, classificação
orgânica/económica 07/07030306 é proposto o reforço de dotação para o ano de 2019,
na ação 2018/I/60, para uma dotação total corrigida de 53.822,00 euros na 4.ª Revisão
aos Documentos Previsionais de 2018, a ser presente na próxima sessão da
Assembleia Municipal.

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 contrato para a "Execução da rede de abastecimento de água na
rua dos Bentos e na rua do Pontel – Fase 4" - Concurso Público n.º 03/2018, não
ultrapassa o valor que determina a fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas.

Considerando que a dotação a inscrever na 4.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
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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 "Execução da rede
de abastecimento de água na rua dos Bentos e na rua do Pontel – Fase 4" - Concurso
Público n.º 03/2018, até ao valor máximo de 53.821,60 euros para o ano de 2019, na
ação 2018/I/60 com a designação “Remodelação da rede de abastecimento de água
na Amieira- Fase 3 e 4”, 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 4.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018, podendo posteriormente ser tomada a deliberação
na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe.

A 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 empreitada de
"Execução da rede de abastecimento de água na rua dos Bentos e na rua
do Pontel – Fase 4" - Concurso Público n.º 03/2018, até ao valor máximo de
53.821,60 euros para o ano de 2019, na ação 2018/I/60 com a designação

“Remodelação da rede de abastecimento de água na Amieira- Fase 3 e 4”,

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 foi tomada por unanimidade. __________________

PONTO 9 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA REDE DE SANEAMENTO DE
ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA AMIEIRA E CHARNECA DA
AMIEIRA - FASE 4 – CONCURSO PÚBLICO Nº 19/2017

“ Presente certidão de teor nº110/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro 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 os Contratos n.º 90/2017 e n.º 44/2018 datados de 29/09/2017 e
04/06/2018, respetivamente, no âmbito do procedimento de contratação pública para o
"Rede de saneamento de águas residuais domésticas da Amieira e Charneca da
Amieira - Fase 4" – Concurso Público nº 19/2017, celebrados com a empresa
Construções António Leal, S.A., com um valor global de encargos de 229.610,16 euros,
acrescidos de IVA à taxa de 6%, dos quais se encontram por faturar, na presente data,
o montante de 112.841,91 euros, acrescidos de IVA à taxa de 6%, e que tal determina
a assunção de encargos no ano de 2019.

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de
21 de fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de
efetuar pagamentos em mais do que um ano económico, conceito que se aplica ao
procedimento que se pretende iniciar.

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 nas
classificações orgânica/económica 07/07030301 e 07/07030302, ações do Plano
Plurianual de Investimentos 2016/I/126 e 2014/I/65 com a designação “Rede viária no
âmbito das infraestruturas de saneamento da Amieira” e “Sistema de drenagem de
águas residuais domésticas na Amieira”, respetivamente.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais de 2018, não foi
inscrita qualquer dotação no ano de 2019, nas ações referidas anteriormente, é
proposto o reforço de dotação para o ano de 2019, nas ações 2016/I/126 e 2014/I/65,
para uma dotação total corrigida de 92.639,00 e 29.168,00 euros, respetivamente, na
4.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2018, a ser presente na próxima sessão
da Assembleia Municipal.

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 nas ações supra
indicadas.

Considerando que o valor dos contratos para a "Rede de saneamento de águas
residuais domésticas da Amieira e Charneca da Amieira - Fase 4" – Concurso Público
nº 19/2017, não ultrapassam o valor que determina a fiscalização prévia pelo Tribunal
de Contas.

Considerando que a dotação a inscrever na 4.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 "Rede de
saneamento de águas residuais domésticas da Amieira e Charneca da Amieira - Fase
4" – Concurso Público nº 19/2017, até ao valor máximo de 92.638,70 euros na ação
2016/I/126, com a designação “Rede viária no âmbito das infraestruturas de
saneamento da Amieira” e até ao valor máximo de 26.973,71 euros na ação 2014/I/65
com a designação “Sistema de drenagem de águas residuais domésticas na Amieira”,
para o ano de 2019, o que perfaz o montante de 119.612,41 euros, 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 4.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018, podendo posteriormente ser tomada a deliberação
na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe.

A 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 empreitada de "Rede
de saneamento de águas residuais domésticas da Amieira e Charneca da
Amieira - Fase 4" – Concurso Público nº 19/2017, até ao valor máximo de

92.638,70 euros na ação 2016/I/126, com a designação “Rede viária no âmbito

das infraestruturas de saneamento da Amieira” e até ao valor máximo de

26.973,71 euros na ação 2014/I/65 com a designação “Sistema de drenagem
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de águas residuais domésticas na Amieira”, 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 foi tomada por unanimidade. __________________

PONTO 10 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO
DOMÉSTICO DA AMIEIRA, CHARNECA DA AMIEIRA, PICASSINOS,
PEDRULHEIRA E TOJEIRA - P.A. N.º 13/2015-AP/DOT

“ Presente certidão de teor nº111/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro 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 no âmbito do P.A. n.º 13/2015-AP/DOT - "Aquisição de serviços de
elaboração de projeto de execução da rede de saneamento doméstico da Amieira,
Charneca da Amieira, Picassinos, Pedrulheira e Tojeira”, foram assumidos
compromissos para o ano de 2018 de 4.110,66 euros, IVA incluído à taxa legal em
vigor, estimando-se que os mesmos transitem por faturar para o ano de 2019, por
existirem empreitadas em curso.

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de
21 de fevereiro, na sua redação atual, são compromissos plurianuais aqueles que
constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico ou
em anos económicos distintos do ano em que o compromisso é assumido.

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 07/07030302 e ações do Plano Plurianual de Investimentos
2014/I/65 e 2014/I/66 com a designação de “Sistema de drenagem de águas residuais
domésticas na Amieira” e “Sistema de drenagem de águas residuais domésticas em
Picassinos”, respetivamente.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais de 2018, não foi
inscrita qualquer dotação no ano de 2019, nas ações referidas anteriormente é
proposto o reforço de dotação para o ano de 2019, nas ações 2014/I/65 e 2014/I/66,
para uma dotação total corrigida de 29.168,00 euros e 1.917,00 euros, respetivamente,
na 4.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2018, a ser presente na próxima
sessão da Assembleia Municipal.

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 contrato para o P.A. n.º 13/2015-AP/DOT - “Aquisição de serviços
de elaboração de projeto de execução da rede de saneamento doméstico da Amieira,
Charneca da Amieira, Picassinos, Pedrulheira e Tojeira", não ultrapassa o valor que
determina a fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas.

Considerando que a dotação a inscrever na 4.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 prestação de serviços do P.A. n.º
13/2015-AP/DOT - “Aquisição de serviços de elaboração de projeto de execução da
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rede de saneamento doméstico da Amieira, Charneca da Amieira, Picassinos,
Pedrulheira e Tojeira" até ao valor de 2.193,71 euros e 1.916,95 euros, nas ações
2014/I/65 e 2014/I/66 com a designação de “Sistema de drenagem de águas residuais
domésticas na Amieira” e “Sistema de drenagem de águas residuais domésticas em
Picassinos”, respetivamente, para o ano de 2019, o que perfaz o montante de
4.110,66 euros, 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 4.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018, podendo posteriormente ser tomada a deliberação
na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe.

A 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 prestação de serviços
do P.A. n.º 13/2015-AP/DOT - “Aquisição de serviços de elaboração de
projeto de execução da rede de saneamento doméstico da Amieira,
Charneca da Amieira, Picassinos, Pedrulheira e Tojeira" até ao valor de

2.193,71 euros e 1.916,95 euros, nas ações 2014/I/65 e 2014/I/66 com a

designação de “Sistema de drenagem de águas residuais domésticas na

Amieira” e “Sistema de drenagem de águas residuais domésticas em

Picassinos”, respetivamente, para o ano de 2019, o que perfaz o montante de

4.110,66 euros, 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 foi tomada por unanimidade. __________________

PONTO 11 PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA AMPLIAÇÃO DA ZONA
INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE (ZIMG) E REDE VIÁRIA DA SAÍDA
NORTE DA ZIMG - FASE 01 - CONCURSO PÚBLICO N.º 14/2018

“ Presente certidão de teor nº112/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro 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;
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b) os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos anos
económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos.

Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.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 o Relatório Final de Análise de propostas no âmbito do procedimento de
contratação pública para o "Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e
rede viária da saída norte da ZIMG - Fase 01" - Concurso Público n.º 14/2018, datado
de 03/10/2018, no qual o júri propõe a adjudicação da empreitada ao concorrente
CONTEC-Construção e Engenharia, S.A., pelo valor global de encargos de 368.991,85
euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz o montante de
391.131,36 euros e que sendo o prazo de execução da empreitada de 180 dias, tal
determina a assunção de encargos no ano de 2019.

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de
21 de fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de
efetuar pagamentos em mais do que um ano económico, conceito que se aplica ao
procedimento que se pretende iniciar.

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

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

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais de 2018, foi inscrita
a dotação de 187.559,00 euros no ano de 2019, na ação referida anteriormente, tendo
sido aprovado o reforço, para o mesmo ano, para uma dotação total corrigida de
207.559,00 euros na 2.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2018, aprovada na
sessão da Assembleia Municipal de 22/06/2018, verba insuficiente, nesta data, para a
despesa que se perspetiva assumir. Assim, é proposto o reforço de dotação para o
ano de 2019, na ação 2018/I/111, para uma dotação total corrigida de 391.819,00
euros na 4.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2018, a ser presente na
próxima sessão da Assembleia Municipal.

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 o procedimento de contratação pública para a “Ampliação da Zona
Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e rede viária da saída norte da ZIMG – Fase 1” –
Concurso Público n.º 14/2018, ultrapassa o valor que determina a fiscalização prévia
pelo Tribunal de Contas.

Considerando que na sessão da Assembleia Municipal de 06/08/2018 foi concedida
autorização genérica para a assunção de compromissos plurianuais relativos à
“Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e rede viária da saída norte
da ZIMG – Fase 1” – Concurso Público n.º 14/2018, até ao valor máximo de
207.559,00 euros, IVA incluído à taxa legal em vigor, no ano de 2019.

Considerando que a dotação a inscrever na 4.ª Revisão aos Documentos Previsionais
de 2018 é suficiente para os encargos plurianuais que se pretendem assumir, mas que
a autorização genérica concedida para a assunção de compromissos plurianuais
tomada na sessão da Assembleia Municipal de 06 de agosto de 2018 é inferior ao
montante agora necessário.

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 "Ampliação da Zona
Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e rede viária da saída norte da ZIMG - Fase 01" -
Concurso Público n.º 14/2018, até ao valor máximo de 391.131,36 euros para o ano
de 2019, na ação 2018/I/111 com a designação “ALE - Fase 1 - Saída Sul”, 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 4.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018, podendo posteriormente ser tomada a deliberação
na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe.

A 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 empreitada de
"Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e rede viária da
saída norte da ZIMG - Fase 01" - Concurso Público n.º 14/2018, até ao valor
máximo de 391.131,36 euros para o ano de 2019, na ação 2018/I/111 com a

designação “ALE - Fase 1 - Saída Sul”, 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 foi tomada por unanimidade. __________________
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PONTO 12 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA
MARINHA GRANDE (ZIMG) E REDE VIÁRIA DA SAÍDA NORTE DA ZIMG - FASE
02 - CONCURSO PÚBLICO N.º 15/2018

“ Presente certidão de teor nº113/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro 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 o Relatório Final de Análise de propostas no âmbito do procedimento de
contratação pública para o "Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e
rede viária da saída norte da ZIMG - Fase 02" - Concurso Público n.º 15/2018, datado
de 09/10/2018, no qual o júri propõe a adjudicação da empreitada ao concorrente
CONTEC-Construção e Engenharia, S.A., com um valor global de encargos de
769.883,53 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz o montante
de 816.076,54 euros e que sendo o prazo de execução da empreitada de 180 dias, tal
determina a assunção de encargos no ano de 2019.

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de
21 de fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de
efetuar pagamentos em mais do que um ano económico, conceito que se aplica ao
procedimento que se pretende iniciar.

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

Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação na classificação
orgânica/económica 07/07030301 e ação do Plano Plurianual de Investimentos
2018/I/112 com a designação “ALE - Fase 2 - Ligação da rua da Alemanha à rua da
Finlândia”.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais de 2018, foi inscrita
a dotação de 207,48 euros no ano de 2019, na ação referida anteriormente,
classificação orgânica/económica 07/07030301, tendo sido aprovado o reforço, para o
mesmo ano, para uma dotação total corrigida de 450.207,48 euros na 2.ª Revisão aos
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Documentos Previsionais de 2018, aprovada na sessão da Assembleia Municipal de
22/06/2018, verba insuficiente, nesta data, para a despesa que se perspetiva assumir.
Assim, é proposto o reforço de dotação para o ano de 2019, na ação 2018/I/112, para
uma dotação total corrigida de 816.764,48 euros na 4.ª Revisão aos Documentos
Previsionais de 2018, a ser presente na próxima sessão da Assembleia Municipal.

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

Considerando que na sessão da Assembleia Municipal de 06/08/2018 foi concedida
autorização genérica para a assunção de compromissos plurianuais relativos à
“Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e rede viária da saída norte
da ZIMG – Fase 2” – Concurso Público n.º 15/2018, até ao valor máximo de
450.207,48 euros, IVA incluído à taxa legal em vigor, no ano de 2019.

Considerando que a dotação a inscrever na 4.ª Revisão aos Documentos Previsionais
de 2018 é suficiente para os encargos plurianuais que se pretendem assumir, mas que
a autorização genérica concedida para a assunção de compromissos plurianuais
tomada na sessão da Assembleia Municipal de 06 de agosto de 2018 é inferior ao
montante agora necessário.

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 "Ampliação da Zona
Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e rede viária da saída norte da ZIMG - Fase 02" -
Concurso Público n.º 15/2018, até ao valor máximo de 816.076,54 euros para o ano
de 2019, na ação 2018/I/112 com a designação “ALE - Fase 2 - Ligação da rua da
Alemanha à rua da Finlândia”, 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 4.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018, podendo posteriormente ser tomada a deliberação
na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe.

A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.”
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A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autorizou a
assunção de compromissos plurianuais relativos à empreitada de
"Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e rede viária da
saída norte da ZIMG - Fase 02" - Concurso Público n.º 15/2018, até ao valor
máximo de 816.076,54 euros para o ano de 2019, na ação 2018/I/112 com a

designação “ALE - Fase 2 - Ligação da rua da Alemanha à rua da Finlândia”,

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 foi tomada por unanimidade. __________________

PONTO 13 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS
PARA AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE (ZIMG)
E PROJETO DA REDE VIÁRIA DA SAÍDA NORTE DA ZIMG, - P.A. N.º
15/2015-AP/DOT

“ Presente certidão de teor nº114/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro 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 no âmbito do P.A. n.º15/2015-AP/DOT-Aquisição de serviços de
elaboração de projeto de execução das infraestruturas para ampliação da Zona
Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e projeto da rede viária da saída norte da ZIMG,
foram assumidos compromissos no ano de 2018 de 2.749,05 euros, IVA incluído à
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taxa legal em vigor, montante que se estima que transite por faturar para o ano de
2019 e que respeita à assistência técnica em obra.

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de
21 de fevereiro, na sua redação atual, são compromissos plurianuais aqueles que
constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico ou
em anos económicos distintos do ano em que o compromisso é assumido.

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

Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação na classificação
orgânica/económica 07/07030301 nas ações do Plano Plurianual de Investimentos
2018/I/111, 2018/I/112, 2018/I/113 e 2018/I/114 com a designação de “ALE - FASE 1 –
Saída sul”, “ALE - FASE 2 - Ligação da Rua da Alemanha à Rua da Finlândia”, “FASE
3 - Ampliação da Zona Industrial a sul” e “FASE 4 - Saída norte”, respetivamente.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2018,
foi inscrita a dotação de 207,48 euros no ano 2019 na ação 2018/I/112, verba
insuficiente para a despesa que se perspetiva assumir (687,26 euros), tendo sido
inscrito o reforço de 450.000,00€ com a 2.ª Revisão aos Documentos Previsionais
para o ano de 2018, aprovada em sessão da Assembleia Municipal de 22/06/2018.

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

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

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

Considerando que na sessão da Assembleia Municipal de 29/12/2017 foi concedida
autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos
aos encargos decorrentes da adjudicação de contratos administrativos de empreitadas
de obras públicas, de aquisição de bens e de aquisição de serviços, até ao limite do
valor que determina a sua sujeição a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, fixado
pelo n.º 1 do art.º 164º da Lei do Orçamento de Estado de 2018 em 350.000 euros, e
desde que exista dotação suficiente nas Grandes Opções do Plano nos anos em que
se pretendem assumir os encargos plurianuais, o que sucede na ação 2018/I/112 com
a designação “ALE - FASE 2 - Ligação da Rua da Alemanha à Rua da Finlândia”.

Considerando que o presente procedimento, não ultrapassa o valor que determina a
fiscalização prévia do Tribunal de Contas, e que a dotação corrigida que foi aprovada
com a 2.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2018 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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Assim, a Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do
disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual,
solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a
assunção de compromissos plurianuais relativos ao P.A. n.º15/2015-AP/DOT-
Aquisição de serviços de elaboração de projeto de execução das infraestruturas para
ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e projeto da rede viária da
saída norte da ZIMG, até ao valor total de 687,26 euros, nas ações 2018/I/111,
2018/I/112 e 2018/I/113 com a designação “ALE - FASE 1 – Saída sul”, “ALE - FASE 2
- Ligação da Rua da Alemanha à Rua da Finlândia” e “FASE 3 - Ampliação da Zona
Industrial a sul”, respetivamente, e 687,27 euros na ação 2018/I/114 com a designação
“FASE 4 - Saída norte”, para o ano de 2019, o que perfaz o montante de 2.749,05
euros, 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 4.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018, podendo posteriormente ser tomada a deliberação
na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe.

A 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 P.A. n.º15/2015-
AP/DOT- Aquisição de serviços de elaboração de projeto de execução das
infraestruturas para ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande
(ZIMG) e projeto da rede viária da saída norte da ZIMG, até ao valor total
de 687,26 euros, nas ações 2018/I/111, 2018/I/112 e 2018/I/113 com a
designação “ALE - FASE 1 – Saída sul”, “ALE - FASE 2 - Ligação da Rua
da Alemanha à Rua da Finlândia” e “FASE 3 - Ampliação da Zona
Industrial a sul”, respetivamente, e 687,27 euros na ação 2018/I/114 com a
designação “FASE 4 - Saída norte”, para o ano de 2019, o que perfaz o
montante de 2.749,05 euros, 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 foi tomada por unanimidade. __________________

PONTO 14 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA REQUALIFICAÇÃO DA RUA E
TRAVESSA DO MIRANTE - CONCURSO PÚBLICO N.º 17/2018
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“ Presente certidão de teor nº115/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro 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 a empreitada de "Requalificação da Rua e Travessa do Mirante" -
Concurso Público n.º 17/2018, adjudicado à entidade Delfim de Jesus Martins e
Irmãos, Lda., 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 219.320,63 euros, com um
prazo de execução de 120 dias, se encontra na fase de celebração de contrato, tal
determina a assunção de encargos no ano de 2019.

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de
21 de fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de
efetuar pagamentos em mais do que um ano económico, conceito que se aplica ao
procedimento que se pretende iniciar.

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 ação do
Plano Plurianual de Investimentos 2015/I/157, com a designação “Beneficiação da
Travessa do Mirante - Vieira de Leiria”, classificação orgânica/económica 07/07030301.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais de 2018, não foi
inscrita dotação no ano de 2019, na ação referida anteriormente, tendo sido proposto o
reforço de dotação para o ano de 2019, para uma dotação total corrigida de
111.090,00 euros na 3.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2018, aprovada na
sessão da Assembleia Municipal de 28/09/2018, verba insuficiente na presente data,
pelo que é proposto o reforço de dotação para o ano de 2019, na ação 2015/I/157,
para uma dotação total corrigida de 220.000,00 euros na 4.ª Revisão aos Documentos
Previsionais de 2018, a ser presente na próxima sessão da Assembleia Municipal.

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 contrato 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.

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
219.320,63 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 4.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018, podendo posteriormente ser tomada a deliberação
na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe.

A 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 empreitada de
"Requalificação da Rua e Travessa do Mirante" - Concurso Público n.º
17/2018, até ao valor máximo de 219.320,63 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 foi tomada por unanimidade. __________________
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PONTO 15 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA
VITÓRIA - ORDEM - CONCURSO PÚBLICO N.º 13/2018

“ Presente certidão de teor nº116/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro 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 o Contrato n.º 93/2018 datado de 24/10/2018, no âmbito do
procedimento de contratação pública para a "Requalificação da rua da Vitória - Ordem"
- Concurso Público n.º 13/2018, celebrado com a empresa Matos & Neves, Lda., tem
um valor global de encargos de 281.782,54 euros, acrescidos de IVA à taxa de 6%, o
que perfaz o montante de 298.689,49 euros, um prazo de execução de 180 dias, com
consignação em 08/11/2018, tal determina a assunção de encargos plurianuais no ano
de 2019.

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de
21 de fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de
efetuar pagamentos em mais do que um ano económico, conceito que se aplica ao
procedimento que se pretende iniciar.

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 nas
classificações orgânica/económica 07/07010307, ação do Plano Plurianual de
Investimentos 2015/I/158 com a designação “Beneficiação da rua da Vitória - Ordem”.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais de 2018, não foi
inscrita dotação no ano de 2019, na ação referida anteriormente, tendo sido aprovado
o reforço para uma dotação total corrigida de 252.334,00 euros, na 2.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018, aprovada na sessão da Assembleia Municipal de
22/06/2018, verba insuficiente para a despesa que se perspetiva assumir, pelo que é
proposto um reforço de dotação no ano de 2019 para uma dotação total corrigida de
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283.769,00 euros na 4.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2018 a ser presente
na próxima sessão da Assembleia Municipal.

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 06/08/2018 foi concedida
autorização genérica para a assunção de compromissos plurianuais relativos à
"Requalificação da rua da Vitória - Ordem" - Concurso Público n.º 13/2018, até ao
valor máximo de 252.334,00 euros, IVA incluído à taxa legal em vigor, no ano de 2019.

Considerando que o contrato para a "Requalificação da rua da Vitória - Ordem" -
Concurso Público n.º 13/2018, não ultrapassa o valor que determina a fiscalização
prévia pelo Tribunal de Contas.

Considerando que a dotação corrigida no ano de 2019 a inscrever na 4.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018 é suficiente para os encargos plurianuais que se
pretendem assumir, pelo que se verifica que a autorização genérica concedida para a
assunção de compromissos plurianuais tomada na sessão da Assembleia Municipal
de 06 de agosto de 2018 é insuficiente.

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 da Vitória - Ordem" - Concurso Público n.º 13/2018, até ao valor máximo de
283.769,00 euros, para o ano de 2019, na ação 2015/I/158 com a designação
Beneficiação da rua da Vitória - Ordem”, 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 4.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018, podendo posteriormente ser tomada a deliberação
na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe.

A 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 empreitada de
"Requalificação da rua da Vitória - Ordem" - Concurso Público n.º 13/2018,
até ao valor máximo de 283.769,00 euros, para o ano de 2019, na ação
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2015/I/158 com a designação Beneficiação da rua da Vitória - Ordem”, 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 foi tomada por unanimidade. __________________

PONTO 16 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA PROJETO DE EXECUÇÃO PARA A
REQUALIFICAÇÃO DA RUA ANÍBAL BETTENCOURT EM SÃO PEDRO DE
MOEL, - P.A. N.º 62/2018-AP/DISU

“ Presente certidão de teor nº117/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro 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 no âmbito do P.A. N.º 62/2018-AP/DISU - Projeto de Execução
para a Requalificação da rua Aníbal Bettencourt em São Pedro de Moel, foram
assumidos compromissos para os anos de 2018 e 2019 de 16.309,80 € e 2.878,20
euros, respetivamente, IVA incluído à taxa legal em vigor, estimando-se que 7.675,20
euros, relativos ao Projeto de Execução, transitem por faturar para o ano de 2019,
perfazendo o montante de 10.553,40 euros para esse ano.

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de
21 de fevereiro, na sua redação atual, são compromissos plurianuais aqueles que
constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico ou
em anos económicos distintos do ano em que o compromisso é assumido.

Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro,
adiante designada por LCPA, determina a obrigatoriedade da autorização prévia da
Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade da assunção de
compromissos plurianuais.
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Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação na classificação
orgânica/económica 07/07010406 e ação do Plano Plurianual de Investimentos
2018/I/124, com a designação “Elaboração de Estudos e Projetos Diversos no âmbito
da rede viária”.

Considerando que com a aprovação Documentos Previsionais para o ano de 2018, foi
inscrita a dotação de 5.000,00 euros no ano de 2019 na ação referida anteriormente,
tendo sido aprovado o reforço de dotação para o ano de 2019, na ação 2018/I/124,
para uma dotação total corrigida de 34.520,00 euros, na 2.ª Revisão aos Documentos
Previsionais de 2018, aprovada em sessão da Assembleia Municipal de 22/06/2018,
verba suficiente para a despesa que se perspetiva assumir.

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 sucedeu na ação supra
indicada.

Considerando que o contrato para o P.A. N.º 62/2018-AP/DISU - Projeto de Execução
para a Requalificação da rua Aníbal Bettencourt em São Pedro de Moel não ultrapassa
o valor que determina a fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas.

Considerando que a dotação corrigida no ano de 2019 nos 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 prestação de serviços P.A. N.º
62/2018-AP/DISU - Projeto de Execução para a Requalificação da rua Aníbal
Bettencourt em São Pedro de Moel, até ao valor de 10.553,40 euros, para o ano de
2019, correspondente aos compromissos já assumidos para esse ano (2.878,20 euros)
e aos que se estimam transitar (7.675,20 euros), 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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A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.”



Usou da palavra a deputada Maria João Gomes (+C) que questionou sobre a
em que situação estão os trabalhos para a Rua Aníbal Bettencourt e para
quando se prevê a sua conclusão?



Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que perguntou se a obra
estará pronta antes da época balnear?



Usou da palavra o Vereador Carlos Caetano que esclareceu que foi feito um
estudo geológico após a derrocada da encosta que já foi entregue. Também já
foi concluído o ante projeto para a intervenção na Rua e vai ser lançado o
concurso para uma obra entre os 200 e 300 mil euros. Disse que a Câmara tem
a intenção de fazer a obra antes do verão, mas que há fatores no procedimento
que estão fora do seu controlo.



Tomou a palavra o deputado Frederico Barosa (PS) que alertou para a
questão da identidade do local, quando se fala em alterar o pavimento que
existia em paralelos para betuminoso.



A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autorizou a
assunção de compromissos plurianuais relativos à prestação de serviços
P.A. N.º 62/2018-AP/DISU - Projeto de Execução para a Requalificação da
rua Aníbal Bettencourt em São Pedro de Moel, até ao valor de 10.553,40
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euros, para o ano de 2019, correspondente aos compromissos já assumidos

para esse ano (2.878,20 euros) e aos que se estimam transitar (7.675,20

euros), 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 foi tomada por unanimidade. __________________

PONTO 17 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA CONTRATAÇÃO DO PROJETO DE
EXECUÇÃO DA CICLOVIA ENTRE A RUA DOS CARREIRINHOS E O
ESTÁDIO MUNICIPAL E DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO
DA RUA DOS CORTIÇOS, - P.A. Nº 10/2017-AP/DOT

“ Presente certidão de teor nº118/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro 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 no âmbito do P.A. Nº 10/2017-AP/DOT “Contratação do projeto de
execução da ciclovia entre a Rua dos Carreirinhos e o Estádio Municipal e do projeto
de execução da ampliação da Rua dos Cortiços”, foram assumidos compromissos
para o ano de 2018 de 18.345,45 euros, IVA incluído à taxa legal em vigor, estimando-
se que transite por faturar para o ano de 2019 o montante de 2.751,81 euros relativos
a assistência técnica em obra.

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de
21 de fevereiro, na sua redação atual, são compromissos plurianuais aqueles que
constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico ou
em anos económicos distintos do ano em que o compromisso é assumido.
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Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro,
adiante designada por LCPA, determina a obrigatoriedade da autorização prévia da
Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade da assunção de
compromissos plurianuais.

Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação na classificação
orgânica/económica 05/07030301 nas ações do Plano Plurianual de Investimentos
2015/I/156 e 2016/I/133 com a designação de “Elaboração de estudos e projetos
diversos no âmbito da rede viária” e “Troço Zona Desportiva - Passagem inferior -
Estrada do Guilherme - ZIMG-PEDU/PMUS”, respetivamente.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais de 2018, não foi
inscrita dotação no ano de 2019, nas ações referidas anteriormente, é proposto o
reforço de dotação para o ano de 2019, nas ações 2015/I/156 e 2016/I/133, para uma
dotação total corrigida de 16.693,00 € e 13.927,00 €, respetivamente, na 4.ª Revisão
aos Documentos Previsionais de 2018, a ser presente na próxima sessão da
Assembleia Municipal.

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 contrato para o P.A. Nº 10/2017-AP/DOT “Contratação do projeto
de execução da ciclovia entre a Rua dos Carreirinhos e o Estádio Municipal e do
projeto de execução da ampliação da Rua dos Cortiços”, não ultrapassa o valor que
determina a fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas.

Considerando que a dotação a inscrever na 4.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



(Mandato 2017/2021) ATA NÚMERO OITO 20.12.2018

assunção de compromissos plurianuais relativos ao P.A. Nº 10/2017-AP/DOT
“Contratação do projeto de execução da ciclovia entre a Rua dos Carreirinhos e o
Estádio Municipal e do projeto de execução da ampliação da Rua dos Cortiços” até ao
valor total de 1.168,25 euros e 1.583,56 euros, para o ano de 2019, nas ações
2015/I/156 e 2016/I/133 com a designação de “Elaboração de estudos e projetos
diversos no âmbito da rede viária” e “Troço Zona Desportiva - Passagem inferior -
Estrada do Guilherme - ZIMG-PEDU/PMUS”, respetivamente, o que perfaz o montante
de 2.751,81 euros, 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 4.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018, podendo posteriormente ser tomada a deliberação
na sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe.

A 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 P.A. Nº 10/2017-
AP/DOT “Contratação do projeto de execução da ciclovia entre a Rua dos
Carreirinhos e o Estádio Municipal e do projeto de execução da ampliação
da Rua dos Cortiços” até ao valor total de 1.168,25 euros e 1.583,56 euros,

para o ano de 2019, nas ações 2015/I/156 e 2016/I/133 com a designação de

“Elaboração de estudos e projetos diversos no âmbito da rede viária” e “Troço

Zona Desportiva - Passagem inferior - Estrada do Guilherme - ZIMG-

PEDU/PMUS”, respetivamente, o que perfaz o montante de 2.751,81 euros,

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 foi tomada por unanimidade. __________________

PONTO 18 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA CONTRATAÇÃO DO PROJETO DE
EXECUÇÃO DA CICLOVIA ENTRE A ZONA INDUSTRIAL E A E.R.242-2 E
DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA
PORTELA, - P.A. N.º 11/2017-AP/DOT

“ Presente certidão de teor nº119/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro 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
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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 no âmbito do P.A. n.º 11/2017-AP/DOT - Contratação do projeto de
execução da ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R.242-2 e do projeto de execução
da requalificação da Rua da Portela”, foram assumidos compromissos para o ano de
2018 de 16.961,68 euros, IVA incluído à taxa legal em vigor, estimando-se que transite
por faturar para o ano de 2019 o montante de 2.544,26 euros relativos a assistência
técnica em obra.

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de
21 de fevereiro, na sua redação atual, são compromissos plurianuais aqueles que
constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico ou
em anos económicos distintos do ano em que o compromisso é assumido.

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 05/07030301 nas ações do Plano Plurianual de Investimentos
2016/I/131, 2016/I/132, 2016/I/133, 2016/I134 e 2015/I/156 com a designação de
“Troço cemitério-PEDU/PMUS”, “Troço Arala Pinto-Zona desportiva-PEDU/PMUS”,
“Troço Zona desportiva-passagem inferior-Estrada do Guilherme-ZIMG-PEDU/PMUS”,
“Rede de ciclovias e vias pedonais da Marinha Grande - ligação atual da ciclovia do
Parque da Cerca à ER 242-2-PEDU/PMUS” e “Elaboração de estudos e projetos
diversos no âmbito da rede viária”, respetivamente.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais de 2018, não foi
inscrita dotação no ano de 2019, nas ações referidas anteriormente, pelo que é
proposto o reforço de dotação para o ano de 2019, nas ações 2016/I/131, 2016/I/132,
2016/I/133, 2016/I/134 e 2015/I/156, para uma dotação total corrigida de 1.759,00
euros, 806,00 euros, 13.927,00 euros, 2.125,00 euros e 16.693,00 euros,
respetivamente, na 4.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2018, a ser presente
na próxima sessão da Assembleia Municipal.

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 nas ações supra
indicadas.

Considerando que o contrato para o P.A. n.º 11/2017-AP/DOT - Contratação do
projeto de execução da ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R.242-2 e do projeto de
execução da requalificação da Rua da Portela não ultrapassa o valor que determina a
fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas.

Considerando que a dotação a inscrever na 4.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 ao P.A. n.º 11/2017-AP/DOT -
Contratação do projeto de execução da ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R.242-2 e
do projeto de execução da requalificação da Rua da Portela” até ao valor total de
263,72 euros, 120,87 euros, 505,46 euros, 318,61 euros e 1.335,60 euros, para o ano
de 2019, nas ações 2016/I/131, 2016/I/132, 2016/I/133, 2016/I134 e 2015/I/156 com a
designação de “Troço cemitério-PEDU/PMUS”, “Troço Arala Pinto-Zona desportiva-
PEDU/PMUS”, “Troço Zona desportiva-passagem inferior-Estrada do Guilherme-
ZIMG-PEDU/PMUS”, “Rede de ciclovias e vias pedonais da Marinha Grande - ligação
atual da ciclovia do Parque da Cerca à ER 242-2-PEDU/PMUS” e “Elaboração de
estudos e projetos diversos no âmbito da rede viária”, respetivamente, o que perfaz o
montante de 2.544,26 euros, 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 4.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018, podendo posteriormente ser tomada a deliberação
na sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe.

A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.”
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Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que se congratulou por esta
obra de mobilidade, essencial para o Concelho e pediu para que a Câmara
mostrasse aos deputados a ideia geral do projeto.



Tomou a palavra o deputado Frederico Barosa (PS) que voltou a frisar a
questão da identidade, todos nos lembramos da Marinha Grande como a” terra
das bicicletas” e a Câmara deve incentivar o uso da bicicleta e congratula-se
com a nova ciclovia.



A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autorizou a
assunção de compromissos plurianuais relativos ao P.A. n.º 11/2017-
AP/DOT - Contratação do projeto de execução da ciclovia entre a Zona
Industrial e a E.R.242-2 e do projeto de execução da requalificação da Rua
da Portela” até ao valor total de 263,72 euros, 120,87 euros, 505,46 euros,

318,61 euros e 1.335,60 euros, para o ano de 2019, nas ações 2016/I/131,

2016/I/132, 2016/I/133, 2016/I134 e 2015/I/156 com a designação de “Troço

cemitério-PEDU/PMUS”, “Troço Arala Pinto-Zona desportiva-PEDU/PMUS”,

“Troço Zona desportiva-passagem inferior-Estrada do Guilherme-ZIMG-

PEDU/PMUS”, “Rede de ciclovias e vias pedonais da Marinha Grande - ligação

atual da ciclovia do Parque da Cerca à ER 242-2-PEDU/PMUS” e “Elaboração

de estudos e projetos diversos no âmbito da rede viária”, respetivamente, o que

perfaz o montante de 2.544,26 euros, 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 foi tomada por unanimidade. __________________

PONTO 19 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE
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EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INTERFACE DE
TRANSPORTES URBANOS E DO PROJETO DE EXECUÇÃO DO
TERMINAL RODOVIÁRIO DA MARINHA GRANDE, - P.A. N.º 53/2017-
AP/DOT

“ Presente certidão de teor nº120/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro 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 no âmbito do P.A. n.º 53/2017-AP/DOT - Elaboração de projeto de
execução da construção do centro de interface de transportes urbanos e do projeto de
execução do terminal rodoviário da Marinha Grande, foram assumidos compromissos
para o ano de 2018 de 30.135,00 euros, IVA incluído à taxa legal em vigor, estimando-
se, na presente data, que transite por faturar o montante de 4.520,26 euros relativos a
assistência técnica em obra.

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de
21 de fevereiro, na sua redação atual, são compromissos plurianuais aqueles que
constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico ou
em anos económicos distintos do ano em que o compromisso é assumido.

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 05/07010307 e 05/07030301 nas ações do Plano Plurianual de
Investimentos 2017/I/117 e 2016/I/136 com a designação de “Terminal rodoviário da
Marinha Grande” e “Construção de interface de transportes-PEDU/PMUS”,
respetivamente.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2018,
a dotação inscrita na ação do Plano Plurianual de Investimentos 2017/I/117 é de
5.535,00 euros, suficiente para a despesa que se perspetiva assumir (3.164,18 euros)
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e que na ação 2016/I/136 não foi inscrita dotação para o ano 2019, tendo sido
aprovado o reforço de 792.842,00 euros e 962.249,00 euros, respetivamente, com a
aprovação da 2.ª e 3.ª Revisão aos Documentos Previsionais para o ano de 2018
aprovadas em sessão da Assembleia Municipal de 22/06/2018 e de 28/09/2018.

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

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

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

Considerando que na sessão da Assembleia Municipal de 29/12/2017 foi concedida
autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos
aos encargos decorrentes da adjudicação de contratos administrativos de empreitadas
de obras públicas, de aquisição de bens e de aquisição de serviços, até ao limite do
valor que determina a sua sujeição a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, fixado
pelo n.º 1 do art.º 164º da Lei do Orçamento de Estado de 2018 em 350.000 euros, e
desde que exista dotação suficiente nas Grandes Opções do Plano nos anos em que
se pretendem assumir os encargos plurianuais, o que sucede na ação 2016/I/136-
“Construção de interface de transportes-PEDU/PMUS”.

Considerando que o presente procedimento, não ultrapassa o valor que determina a
fiscalização prévia do Tribunal de Contas, e que a dotação corrigida na ação
2016/I/136 que foi aprovada nas 2.ª e a 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 ao P.A. n.º 53/2017-AP/DOT -
Elaboração de projeto de execução da construção do centro de interface de
transportes urbanos e do projeto de execução do terminal rodoviário da Marinha
Grande, até ao valor máximo de 1.356,08 euros na ação 2016/I/136, com a
designação “Construção de interface de transportes-PEDU/PMUS”, 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 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 P.A. n.º 53/2017-
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AP/DOT - Elaboração de projeto de execução da construção do centro de
interface de transportes urbanos e do projeto de execução do terminal
rodoviário da Marinha Grande, até ao valor máximo de 1.356,08 euros na
ação 2016/I/136, com a designação “Construção de interface de
transportes- PEDU/PMUS”, 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 foi tomada por unanimidade. __________________

PONTO 20 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS
DAS ESPECIALIDADES DA INSTALAÇÃO DE UMA CRECHE NO EDIFÍCIO
DA IVIMA, - P.A. N.º 75/2012-AP/DOP

“ Presente certidão de teor nº121/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro 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 no âmbito do P.A. n.º 75/2012-AP/DOP – “Elaboração dos projetos
das especialidades da instalação de uma creche no Edifício da Ivima”, foram
assumidos compromissos para o ano de 2018 de 885,60 €, IVA incluído à taxa legal
em vigor, estimando-se que os mesmos transitem por faturar para o ano de 2019, por
não se ter procedido à consignação da empreitada do Concurso Público n.º 17/2017-
"Instalação de Creche para 84 crianças no Edifício da IVIMA".

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de
21 de fevereiro, na sua redação atual, são compromissos plurianuais aqueles que
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constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico ou
em anos económicos distintos do ano em que o compromisso é assumido.

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

Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação na classificação
orgânica/económica 07/07010304 e ação do Plano Plurianual de Investimentos
2011/I/16, com a designação “Projetos de Especialidade para a Instalação de creche
para crianças no antigo edifício da IVIMA”.

Considerando que com a aprovação Documentos Previsionais para o ano de 2018,
não foi inscrita dotação no ano de 2019 na ação referida anteriormente, classificação
orgânica/económica 07/07010304, pelo que é proposto o reforço para o ano de 2019
na ação 2011/I/16, para um dotação total corrigida de 886,00 € na 4.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018, a ser presente na próxima sessão da Assembleia
Municipal.

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 contrato para o P.A. n.º 75/2012-AP/DOP – “Elaboração dos
projetos das especialidades da instalação de uma creche no Edifício da Ivima” não
ultrapassa o valor que determina a fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas.

Considerando que a dotação a inscrever na 4.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,
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solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a
assunção de compromissos plurianuais relativos à prestação de serviços do P.A. n.º
75/2012-AP/DOP – “Elaboração dos projetos das especialidades da instalação de uma
creche no Edifício da Ivima”, até ao valor de 885,60 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 4.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018, podendo posteriormente ser tomada a deliberação
na sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe.

A 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 prestação de serviços
do P.A. n.º 75/2012-AP/DOP – “Elaboração dos projetos das
especialidades da instalação de uma creche no Edifício da Ivima”, até ao
valor de 885,60 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 foi tomada por unanimidade. __________________

PONTO 21 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA INSTALAÇÃO DE CRECHE PARA
84 CRIANÇAS NO EDIFÍCIO DA IVIMA - CONCURSO PÚBLICO N.º 17/2017

“ Presente certidão de teor nº122/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro 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



(Mandato 2017/2021) ATA NÚMERO OITO 20.12.2018

respeita às entidades da administração local, a autorização prévia da Assembleia
Municipal.

Considerando que na presente data não se procedeu à consignação da empreitada
subjacente ao Contrato n.º 11/2018 datado de 01/03/2018, celebrado no âmbito do
procedimento de contratação pública para o "Instalação de Creche para 84 crianças
no Edifício da IVIMA" - Concurso Público n.º 17/2017, com a empresa Arlindo Lopes
Dias, Unipessoal, Lda., com um valor global de encargos de 444.855,55 euros,
acrescidos de IVA à taxa de 6%, o que perfaz o montante de 471.546,88 euros, com
um prazo de execução de 270 dias, e que tal determina a assunção de encargos no
ano de 2019.

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de
21 de fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de
efetuar pagamentos em mais do que um ano económico, conceito que se aplica ao
procedimento que se pretende iniciar.

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 nas classificações
orgânica/económica 07/07010304, ação do Plano Plurianual de Investimentos
2011/I/17 com a designação “Construção de Creche no antigo Edifício da IVIMA”.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais de 2018, foi inscrita
a dotação de 368.218,00 euros, no ano de 2019, na ação referida anteriormente, tendo
sido aprovado o reforço de dotação para o ano de 2019, na ação 2011/I/17, para uma
dotação total corrigida de 471.548,00 euros, na 2.ª e 3.ª Revisão aos Documentos
Previsionais de 2018, aprovadas em sessão da Assembleia Municipal de 22/06/2018 e
28/09/2018, respetivamente.

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.
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Considerando que o contrato para a "Instalação de Creche para 84 crianças no
Edifício da IVIMA" - Concurso Público n.º 17/2017, ultrapassa o valor que determina a
fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas.

Considerando que a dotação corrigida no ano de 2019 nos 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 "Instalação de
Creche para 84 crianças no Edifício da IVIMA" - Concurso Público n.º 17/2017, até ao
valor máximo de 471.546,88 euros para o ano de 2019, na ação 2011/I/17 com a
designação “Construção de Creche no antigo Edifício da IVIMA”, 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 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 empreitada de
"Instalação de Creche para 84 crianças no Edifício da IVIMA" - Concurso
Público n.º 17/2017, até ao valor máximo de 471.546,88 euros para o ano de

2019, na ação 2011/I/17 com a designação “Construção de Creche no antigo

Edifício da IVIMA”, 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 foi tomada por unanimidade. __________________

PONTO 22 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA PROJETO DE REFORÇO E/OU
SUBSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA DA COBERTURA DO CORPO SUL DO
EDIFÍCIO DA IVIMA

“ Presente certidão de teor nº123/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro 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:



(Mandato 2017/2021) ATA NÚMERO OITO 20.12.2018

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 no âmbito do Projeto de reforço e/ou substituição da estrutura da
cobertura do corpo sul do Edifício da IVIMA, foram assumidos compromissos para o
ano de 2018 de 2.460,00 €, respetivamente, IVA incluído à taxa legal em vigor,
estimando-se que esse montante transite por faturar para o ano de 2019.

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de
21 de fevereiro, na sua redação atual, são compromissos plurianuais aqueles que
constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico ou
em anos económicos distintos do ano em que o compromisso é assumido.

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

Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação na classificação
orgânica/económica 07/07010304 e ação do Plano Plurianual de Investimentos
2011/I/17, com a designação “Construção de Creche no antigo Edifício da IVIMA”.

Considerando que com a aprovação Documentos Previsionais para o ano de 2018, foi
inscrita a dotação de 368.218,00 euros no ano de 2019 na ação referida anteriormente,
tendo sido aprovado o reforço de dotação para o ano de 2019, na ação 2011/I/17, para
uma dotação total corrigida de 471.548,00 euros, na 2.ª e 3.ª Revisão aos Documentos
Previsionais de 2018, aprovadas em sessão da Assembleia Municipal de 22/06/2018 e
28/09/2018, verba afeta ao Concurso Público n.º 17/2017 - "Instalação de Creche para
84 crianças no Edifício da IVIMA" pelo que se verifica que a verba é insuficiente para a
despesa que se perspetiva assumir no âmbito do presente processo.

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 contrato para o Projeto de reforço e/ou substituição da estrutura
da cobertura do corpo sul do Edifício da IVIMA não ultrapassa o valor que determina a
fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas.

Considerando que a dotação corrigida no ano de 2019 a inscrever na 4.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018 é suficiente para os encargos plurianuais que se
pretendem assumir, verifica-se que a autorização prévia genérica concedida para a
assunção de compromissos plurianuais tomada na sessão da Assembleia Municipal
de 29 de dezembro de 2017 é suficiente.

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 prestação de serviços prestação de
serviços do Projeto de reforço e/ou substituição da estrutura da cobertura do corpo sul
do Edifício da IVIMA,, até ao valor de 2.460,00 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.

A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 4.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018, podendo posteriormente ser tomada a deliberação
na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe.

A 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 prestação de serviços
prestação de serviços do Projeto de reforço e/ou substituição da
estrutura da cobertura do corpo sul do Edifício da IVIMA,, até ao valor de
2.460,00 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.

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. __________________
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PONTO 23 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA REVISÃO DO PLANO DIRECTOR
MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE, P.A. N.º 81/2014-AP/DOT

“ Presente certidão de teor nº124/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro 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 no âmbito do P.A. n.º 81/2014-AP/DOT – "Revisão do Plano
Director Municipal da Marinha Grande", foram assumidos compromissos de 35.424,00
euros e de 44.280,00 euros para os anos de 2018 e 2019, ambos com IVA incluído à
taxa legal em vigor, estimando-se que o montante de 35.424,00 euros transitem por
faturar para o ano de 2019, de acordo com informação dos serviços.

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de
21 de fevereiro, na sua redação atual, são compromissos plurianuais aqueles que
constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico ou
em anos económicos distintos do ano em que o compromisso é assumido.

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 05/070113 e ação do Plano Plurianual de Investimentos 2012/I/20,
com a designação “Revisão do Plano Director Municipal”.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2018,
foi inscrita uma dotação de 44.280,00 euros no ano de 2019 na ação referida
anteriormente, pelo que é proposto o reforço de dotação para o ano de 2019, na ação
2012/I/20, para um dotação total corrigida de 81.954,00 € na 4.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018, a ser presente na próxima sessão da Assembleia
Municipal.

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

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

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

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

Considerando que o contrato para o P.A. n.º 81/2014-AP/DOT – "Revisão do Plano
Director Municipal da Marinha Grande" não ultrapassa o valor que determina a
fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas.

Considerando que a dotação a inscrever na 4.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 prestação de serviços P.A. n.º
81/2014-AP/DOT – "Revisão do Plano Director Municipal da Marinha Grande”, até ao
valor de 79.704,00 euros, para o ano de 2019, correspondente aos compromissos já
assumidos para esse ano (44.280,00 euros) e aos que se estimam transitar (35.424,00
euros) 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 4.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018, podendo posteriormente ser tomada a deliberação
na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe.

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



Tomou a palavra o deputado Carlos Wilson (MPM) que questionou sobre o
ponto de situação da revisão do PDM e também sobre quando é que a
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comissão de acompanhamento, que não reúne há mais de um ano, o voltará a
fazer.



Usou da palavra o Vereador Carlos Caetano que esclareceu que se entrou
na segunda fase da revisão e que esta incluiu 15 áreas de trabalho onde a
empresa vai começar a trabalhar em 2019, dado que em 2020 tem que estar
pronta a revisão. Irá ser convocada uma reunião com a comissão para se
colocar ao corrente de todo este processo.



A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autorizou a
assunção de compromissos plurianuais relativos à prestação de serviços
P.A. n.º 81/2014-AP/DOT – "Revisão do Plano Director Municipal da
Marinha Grande”, até ao valor de 79.704,00 euros, para o ano de 2019,
correspondente aos compromissos já assumidos para esse ano
(44.280,00 euros) e aos que se estimam transitar (35.424,00 euros), 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 foi tomada por unanimidade. __________________

PONTO 24 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE
LEVANTAMENTO DO PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO DO CONCELHO DA
MARINHA GRANDE, - P.A. N.º 59/2017-AP/DOT

“ Presente certidão de teor nº125/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro 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;
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b) os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos anos
económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos.

Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.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 no âmbito do P.A. n.º 59/2017-AP/DOT - Contratação do serviço de
levantamento do património arqueológico do concelho da Marinha Grande, foram
assumidos compromissos para o ano de 2018 de 2.250,00 €, IVA incluído à taxa legal
em vigor, estimando-se que os mesmos transitem por faturar para o ano de 2019.

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de
21 de fevereiro, na sua redação atual, são compromissos plurianuais aqueles que
constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico ou
em anos económicos distintos do ano em que o compromisso é assumido.

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 05/070113 e ação do Plano Plurianual de Investimentos 2012/I/20,
com a designação “Revisão do Plano Director Municipal”.

Considerando que com a aprovação Documentos Previsionais para o ano de 2018, foi
inscrita uma dotação de 44.280,00€ no ano de 2019 na ação referida anteriormente,
afeta ao P.A. n.º 81/2014-AP/DOT - "Revisão do Plano Director Municipal da Marinha
Grande", é proposto o reforço de dotação para o ano de 2019, na ação 2012/I/20, para
um dotação total corrigida de 81.954,00 € na 4.ª Revisão aos Documentos
Previsionais de 2018, a ser presente na próxima sessão da Assembleia Municipal.

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

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

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

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

Considerando que o contrato para o P.A. n.º 59/2017-AP/DOT - Contratação do
serviço de levantamento do património arqueológico do concelho da Marinha Grande
não ultrapassa o valor que determina a fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas.

Considerando que a dotação a inscrever na 4.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 prestação de serviços P.A. n.º
59/2017-AP/DOT - Contratação do serviço de levantamento do património
arqueológico do concelho da Marinha Grande, até ao valor de 2.250,00 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.

A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 4.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018, podendo posteriormente ser tomada a deliberação
na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe.

A 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 prestação de serviços
P.A. n.º 59/2017-AP/DOT - Contratação do serviço de levantamento do
património arqueológico do concelho da Marinha Grande, até ao valor de

2.250,00 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.

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. __________________

PONTO 25 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE
REQUALIFICAÇÃO DO PONTO DE ÁGUA EM ALBERGARIA, - P.A. N.º
82/2017-AP/DOT
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“ Presente certidão de teor nº126/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro 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 no âmbito do P.A. N.º82/2017-AP/DOT - Elaboração de projeto de
requalificação do ponto de água em Albergaria, foram assumidos compromissos para
o ano de 2018 de 316,42 euros, IVA incluído à taxa legal em vigor, relativos à
assistência técnica em obra, estimando-se que este valor transite por faturar para o
ano de 2019.

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de
21 de fevereiro, na sua redação atual, são compromissos plurianuais aqueles que
constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico ou
em anos económicos distintos do ano em que o compromisso é assumido.

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 05/07010412 na ação do Plano Plurianual de Investimentos
2015/I/19 com a designação de “Construção e grande reparação em pontos de água”.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais de 2018, não foi
inscrita dotação no ano de 2019, na ação referida anteriormente, pelo que é proposto
o reforço de dotação para o ano de 2019, na ação 2015/I/19 para uma dotação total
corrigida de 316,50 euros, na 4.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2018, a ser
presente na próxima sessão da Assembleia Municipal.

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

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

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

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

Considerando que o contrato para o P.A. n.º 82/2017-AP/DOT - Elaboração de projeto
de requalificação do ponto de água em Albergaria não ultrapassa o valor que
determina a fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas.

Considerando que a dotação a inscrever na 4.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 ao P.A. n.º 82/2017-AP/DOT -
Elaboração de projeto de requalificação do ponto de água em Albergaria, até ao valor
total de 316,42 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 4.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018, podendo posteriormente ser tomada a deliberação
na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe.

A 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 P.A. n.º 82/2017-
AP/DOT - Elaboração de projeto de requalificação do ponto de água em
Albergaria, até ao valor total de 316,42 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 foi tomada por unanimidade. __________________
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PONTO 26 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
ELABORAÇÃO DE PROJETO DA REDE ELÉTRICA E TELEGESTÃO DA
EXPLORAÇÃO DO FURO SL6 DA PEDRULHEIRA

“ Presente certidão de teor nº127/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro 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 no âmbito da "Prestação de serviço de elaboração de projeto da
rede elétrica e telegestão da exploração do furo SL6 da Pedrulheira”, foram assumidos
compromissos para o ano de 2018 de 115,58 euros, IVA incluído à taxa legal em vigor.

Considerando que, de acordo com informação MF_62_2018 de 16.11.2018 da Divisão
de Gestão do Território “(…) a assistência técnica durante a empreitada só ocorrerá no
ano de 2019 (…)”.

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de
21 de fevereiro, na sua redação atual, são compromissos plurianuais aqueles que
constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico ou
em anos económicos distintos do ano em que o compromisso é assumido.

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

Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação na classificação
orgânica/económica 07/07010406 na ação do Plano Plurianual de Investimentos
2015/I/75 com a designação de “Obras de requalificação para exploração do furo AC3
- Pedrulheira”.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais de 2018, não foi
inscrita dotação no ano de 2019, na ação referida anteriormente, é proposto o reforço
de dotação para o ano de 2019, na ação 2015/I/75, para uma dotação total corrigida
de 116,00 euros, na 4.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2018, a ser presente
na próxima sessão da Assembleia Municipal.
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Considerando que o Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, que aprova as normas
legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos
Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de
fevereiro, alterado pelas Leis n.º 64/2012, de 20 de dezembro, 66-B/2012, de 31 de
dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 99/2015 de 2 de junho, preceitua no seu art.º12.º que:

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

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

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

Considerando que o contrato para a "Prestação de serviço de elaboração de projeto
da rede elétrica e telegestão da exploração do furo SL6 da Pedrulheira”, não
ultrapassa o valor que determina a fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas.

Considerando que a dotação a inscrever na 4.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 "Prestação de serviço de
elaboração de projeto da rede elétrica e telegestão da exploração do furo SL6 da
Pedrulheira” até ao valor total de 115,58 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 4.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018, podendo posteriormente ser tomada a deliberação
na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe.

A 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 "Prestação de serviço
de elaboração de projeto da rede elétrica e telegestão da exploração do
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furo SL6 da Pedrulheira” até ao valor total de 115,58 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 foi tomada por unanimidade. __________________

PONTO 27 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA REMODELAÇÃO DO CENTRO DE
SAÚDE DA MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO N.º 12/2018

“ Presente certidão de teor nº128/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro 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 na presente data não se procedeu à consignação da empreitada
subjacente ao Contrato n.º 73/2018 celebrado no âmbito do procedimento de
contratação pública para a "Remodelação do Centro de Saúde da Marinha Grande" -
Concurso Público n.º 12/2018, com a empresa Canas – Engenharia e Construção,
S.A., com um valor global de encargos de 987.477,76 euros, acrescidos de IVA à taxa
de 6%, o que perfaz o montante de 1.046.726,43 euros, com um prazo de execução
de 12 meses, e que tal determina a assunção de encargos nos anos de 2019 e 2020.

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de
21 de fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de
efetuar pagamentos em mais do que um ano económico, conceito que se aplica ao
procedimento que se pretende iniciar.

Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro,
adiante designada por LCPA, determina a obrigatoriedade da autorização prévia da
Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade da assunção de
compromissos plurianuais.
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Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação na classificação
orgânica/económica 07/07010307, ação do Plano Plurianual de Investimentos
2016/I/38 com a designação “Requalificação do Centro de Saúde da Marinha Grande”.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais de 2018, foi inscrita
a dotação de 398.430,00 euros, no ano de 2019, na ação referida anteriormente, tendo
sido, posteriormente, aprovado o reforço de dotação para o ano de 2019, na ação
2016/I/38, para uma dotação total corrigida de 1.037.410,00 euros, na 1.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018, aprovadas em sessão da Assembleia Municipal de
28/02/2018, verba insuficiente para a despesa que se perspetiva assumir, pelo que é
proposto um reforço de dotação nos anos de 2019 e 2020 para uma dotação total
corrigida de 1.047.000,00 euros e 150.000,00 euros, respetivamente, na 4.ª Revisão
aos Documentos Previsionais de 2018 a ser presente na próxima sessão da
Assembleia Municipal.

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 o contrato para a "Remodelação do Centro de Saúde da Marinha
Grande" - Concurso Público n.º 12/2018, ultrapassa o valor que determina a
fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas, e que o processo aguarda a concessão do
visto e a aprovação do contrato de financiamento.

Considerando que na sessão da Assembleia Municipal de 28/02/2018 foi concedida
autorização genérica para a assunção de compromissos plurianuais relativos à
"Remodelação do Centro de Saúde da Marinha Grande" - Concurso Público n.º
12/2018, até ao valor máximo de 1.037.410,00 euros, IVA incluído à taxa legal em
vigor, no ano de 2019.

Considerando que a dotação corrigida no ano de 2019 a inscrever na 4.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018 é suficiente para os encargos plurianuais que se
pretendem assumir, mas que a autorização genérica concedida para a assunção de
compromissos plurianuais tomada na sessão da Assembleia Municipal de 28 de
fevereiro de 2018 é inferior ao montante agora necessário.

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 "Remodelação do
Centro de Saúde da Marinha Grande" - Concurso Público n.º 12/2018, até ao valor
máximo de 1.047.000,00 euros e 150.000,00 euros, para os anos de 2019 e 2020, na
ação 2016/I/38 com a designação “Requalificação do Centro de Saúde da Marinha
Grande”, 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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A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 4.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018, podendo posteriormente ser tomada a deliberação
na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe.

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



Usou da palavra a deputada Maria João Gomes (+C) que informou que para
as obras no centro de saúde o pessoal médico, de enfermagem e
administrativo de alguns serviços foi, provisoriamente, deslocado para locais de
dimensões exíguas, que dificultam o seu trabalho. As obras foram
interrompidas há mais de um mês e a estes profissionais não foi dada qualquer
informação sobre qual o ponto de situação, criando uma situação de mau-estar.
Seria de toda a conveniência prestar-lhes essa informação, o mais rapidamente
possível.



A Presidente da Câmara esclareceu que vai fazer chegar informações à
população e ao pessoal do Centro de Saúde sobre a obra. Disse que ainda
estão a aguardar resposta do Tribunal de contas para dar inicio à obra.



A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autorizou a
assunção de compromissos plurianuais relativos à empreitada de
"Remodelação do Centro de Saúde da Marinha Grande" - Concurso
Público n.º 12/2018, até ao valor máximo de 1.047.000,00 euros e
150.000,00 euros, para os anos de 2019 e 2020, na ação 2016/I/38 com a
designação “Requalificação do Centro de Saúde da Marinha Grande”,
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 foi tomada por unanimidade. __________________
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PONTO 28 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE
ARQUITETURA E ESPECIALIDADES PARA REABILITAÇÃO DO BLOCO L
E M - CASAL MALTA, P.A.N.º83/2017-AP/DOT

“ Presente certidão de teor nº129/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro 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 no âmbito do P.A.N.º83/2017-AP/DOT- Elaboração de projetos de
arquitetura e especialidades para reabilitação do Bloco L e M - Casal Malta, foram
assumidos compromissos para o ano de 2018 de 1.485,23 euros, IVA incluído à taxa
legal em vigor, estimando-se que este valor transite por faturar para o ano de 2019
uma vez que respeita à assistência técnica em obra.

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de
21 de fevereiro, na sua redação atual, são compromissos plurianuais aqueles que
constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico ou
em anos económicos distintos do ano em que o compromisso é assumido.

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 05/07010203 na ação do Plano Plurianual de Investimentos
2016/I/39 com a designação de “Reabilitação de edifícios de habitação social-
PEDU/PAICD”.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2018,
não foi inscrita dotação para o ano 2019 na ação referida, verba insuficiente para a
despesa que se perspetiva assumir, e que foi inscrito o reforço de 493.837,50€ com a
aprovação da 1.ª e 2.ª Revisão aos Documentos Previsionais para o ano de 2018
aprovadas em sessão da Assembleia Municipal de 28/02/2018 e de 22/06/2018,
respetivamente.
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Considerando que o Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, que aprova as normas
legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos
Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de
fevereiro, alterado pelas Leis n.º 64/2012, de 20 de dezembro, 66-B/2012, de 31 de
dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 99/2015 de 2 de junho, preceitua no seu art.º12.º que:

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

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

Considerando que na sessão da Assembleia Municipal de 29/12/2017 foi concedida
autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos
aos encargos decorrentes da adjudicação de contratos administrativos de empreitadas
de obras públicas, de aquisição de bens e de aquisição de serviços, até ao limite do
valor que determina a sua sujeição a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, fixado
pelo n.º 1 do art.º 164º da Lei do Orçamento de Estado de 2018 em 350.000 euros, e
desde que exista dotação suficiente nas Grandes Opções do Plano nos anos em que
se pretendem assumir os encargos plurianuais, o que 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 que foi aprovada
com a 2.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2018 na sessão da Assembleia
Municipal de 22/06/2018 é suficiente para os encargos plurianuais que se pretendem
assumir, pelo que se verifica que a autorização genérica prévia concedida para a
assunção de compromissos plurianuais tomada na sessão da Assembleia Municipal
de 29 de dezembro de 2017 não se aplica a este procedimento.

Assim, a Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do
disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual,
solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a
assunção de compromissos plurianuais relativos ao P.A.N.º83/2017-AP/DOT-
Elaboração de projetos de arquitetura e especialidades para reabilitação do Bloco L e
M - Casal Malta, até ao valor total de 1.485,23 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 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 P.A.N.º83/2017-
AP/DOT-Elaboração de projetos de arquitetura e especialidades para
reabilitação do Bloco L e M - Casal Malta, até ao valor total de 1.485,23
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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A presente deliberação foi tomada por unanimidade. __________________

PONTO 29 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE
ESPECIALIDADE PARA A REQUALIFICAÇÃO DA CANTINA ESCOLAR DA
EMBRA

“ Presente certidão de teor nº130/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro 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 no âmbito da prestação de serviços para a “Elaboração de projetos
de especialidade para a requalificação da cantina escolar da Embra”, foram assumidos
compromissos no ano de 2018 de 6.088,50 euros, IVA incluído à taxa legal em vigor,
sendo que na presente data se estima que transitem 913,27 euros para o ano de 2019,
relativos à assistência técnica em obra.

Considerando que nos termos da informação 28/MO/2018 de 16.11.2018 da Divisão
de Gestão do Território “(…) cumpre informar que a componente de Assistência
Técnica, correspondente a 15% do valor global, depende da empreitada para a
execução da obra não iniciada até ao momento. (…)”

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de
21 de fevereiro, na sua redação atual, são compromissos plurianuais aqueles que
constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico ou
em anos económicos distintos do ano em que o compromisso é assumido.

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 05/07010305 na ação do Plano Plurianual de Investimentos
2015/I/45 com a designação de “Reabilitação da Cantina da Embra”.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2018,
não foi inscrita dotação para o ano 2019 na ação referida, pelo que foi inscrito o
reforço de 159.000,00 euros na 2.ª Revisão aos Documentos Previsionais para o ano
de 2018, aprovada na sessão da Assembleia Municipal de 22/06/2018.

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

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

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

Considerando que na sessão da Assembleia Municipal de 29/12/2017 foi concedida
autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos
aos encargos decorrentes da adjudicação de contratos administrativos de empreitadas
de obras públicas, de aquisição de bens e de aquisição de serviços, até ao limite do
valor que determina a sua sujeição a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, fixado
pelo n.º 1 do art.º 164º da Lei do Orçamento de Estado de 2018 em 350.000 euros, e
desde que exista dotação suficiente nas Grandes Opções do Plano nos anos em que
se pretendem assumir os encargos plurianuais, o que 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 que foi aprovada
com a 2.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2018 na sessão da Assembleia
Municipal de 22/06/2018 é suficiente para os encargos plurianuais que se pretendem
assumir, mas 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 para a
“Elaboração de projetos de especialidade para a requalificação da cantina escolar da
Embra”, até ao valor total de 913,27 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 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 para a “Elaboração de projetos de especialidade para a
requalificação da cantina escolar da Embra”, até ao valor total de 913,27
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 foi tomada por unanimidade. __________________

PONTO 30 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES
PARA CONCEÇÃO DE CENTRO ESCOLAR DA VÁRZEA

“ Presente certidão de teor nº131/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro 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 no âmbito do P.A.n.º74/2017-AP/DOT - “Prestação de serviços de
elaboração de projetos de arquitetura e especialidades para conceção de Centro
Escolar da Várzea”, foram assumidos compromissos para o ano de 2018 de 51.045,00
euros, IVA incluído à taxa legal em vigor, estimando-se que este valor transite por
faturar para o ano de 2019.

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de
21 de fevereiro, na sua redação atual, são compromissos plurianuais aqueles que
constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico ou
em anos económicos distintos do ano em que o compromisso é assumido.

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 05/07010305 na ação do Plano Plurianual de Investimentos
2016/I/33 com a designação de “Construção de Centro Escolar da Marinha Grande”.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2018,
foi inscrita, no ano de 2019, a dotação de 7.657,00 euros, tendo sido aprovado o
reforço de dotação para o ano de 2019, para uma dotação total corrigida de
1.864.860,64 euros na 2.ª Revisão aos Documentos Previsionais para o ano de 2018,
aprovada na sessão da Assembleia Municipal de 22/06/2018.

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

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

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

Considerando que na sessão da Assembleia Municipal de 29/12/2017 foi concedida
autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos
aos encargos decorrentes da adjudicação de contratos administrativos de empreitadas
de obras públicas, de aquisição de bens e de aquisição de serviços, até ao limite do
valor que determina a sua sujeição a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, fixado
pelo n.º 1 do art.º 164º da Lei do Orçamento de Estado de 2018 em 350.000 euros, e
desde que exista dotação suficiente nas Grandes Opções do Plano nos anos em que
se pretendem assumir os encargos plurianuais, o que 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 que foi aprovada
com a 2.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2018 na sessão da Assembleia
Municipal de 22/06/2018 é suficiente para os encargos plurianuais que se pretendem
assumir, verifica-se que a autorização genérica prévia concedida para a assunção de
compromissos plurianuais tomada na sessão da Assembleia Municipal de 29 de
dezembro de 2017 não se aplica a este procedimento.

Assim, a Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do
disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual,
solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a
assunção de compromissos plurianuais relativos ao P.A. n.º 74/2017-AP/DOT -
“Prestação de serviços de elaboração de projetos de arquitetura e especialidades para
conceção de Centro Escolar da Várzea”, até ao valor total de 51.045,00 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.

A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.”
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A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autorizou a
assunção de compromissos plurianuais relativos ao P.A. n.º 74/2017-
AP/DOT - “Prestação de serviços de elaboração de projetos de arquitetura
e especialidades para conceção de Centro Escolar da Várzea”, até ao
valor total de 51.045,00 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.

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. __________________

PONTO 31 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO
DA ESCOLA BÁSICA DA MOITA - CONCURSO PÚBLICO Nº 05/2018

“ Presente certidão de teor nº132/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro 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 o Contrato n.º 69/2018 datado de 20/08/2018, celebrado no âmbito do
procedimento de contratação pública para a "Requalificação/ampliação da Escola
Básica da Moita" - Concurso Público nº 05/2018, com a entidade Arlindo Lopes Dias,
Unipessoal, Lda., com um valor global de encargos de 394.999,99 euros, acrescidos
de IVA à taxa de 6%, o que perfaz o montante de 418.699,99 euros, cuja consignação
data de 22/10/2018, tem um prazo de execução de 270 dias, e que tal determina a
assunção de encargos nos anos de 2019.

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de
21 de fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de
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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 nas
classificações orgânica/económica 07/07010307, ação do Plano Plurianual de
Investimentos 2015/I/36 com a designação “Beneficiação da Escola Básica da Moita”.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais de 2018, foi inscrita
a dotação de 101.025,00 euros no ano de 2019, na ação referida anteriormente, tendo
sido aprovado o reforço de dotação para o ano de 2019, para uma dotação total
corrigida de 252.825,00 euros, na 2.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2018,
aprovada na sessão da Assembleia Municipal de 22/06/2018, verba insuficiente para a
despesa que se perspetiva assumir, pelo que é proposto um reforço de dotação no
ano de 2019 para uma dotação total corrigida de 320.000,00 euros, na 4.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018 a ser presente na próxima sessão da Assembleia
Municipal.

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 06/07/2018 foi concedida
autorização para a assunção de compromissos plurianuais com a
"Requalificação/ampliação da Escola Básica da Moita" - Concurso Público nº 05/2018,
até ao valor máximo de 252.825,00 euros, IVA incluído à taxa legal em vigor, no ano
de 2019.

Considerando que a dotação corrigida no ano de 2019 a inscrever na 4.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018 é suficiente para os encargos plurianuais que se
pretendem assumir, e que se verifica que a autorização genérica concedida para a
assunção de compromissos plurianuais tomada na sessão da Assembleia Municipal
de 06 de agosto de 2018 é, nesta data, insuficiente.

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/ampliação da Escola Básica da Moita" - Concurso Público nº 05/2018,
até ao valor máximo de 318.265,00 euros, para o ano de 2019, na ação 2015/I/36 com
a designação “Beneficiação da Escola Básica da Moita”, para efeitos do cumprimento
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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 4.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018, podendo posteriormente ser tomada a deliberação
na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe.

A 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 empreitada de
"Requalificação/ampliação da Escola Básica da Moita" - Concurso Público
nº 05/2018, até ao valor máximo de 318.265,00 euros, para o ano de 2019,
na ação 2015/I/36 com a designação “Beneficiação da Escola Básica da
Moita”, 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 foi tomada por unanimidade. __________________

PONTO 32 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE
ESPECIALIDADES PARA REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
DA MOITA, - P.A. N.º 2/2017-AP/DOT

“ Presente certidão de teor nº133/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro 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.
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Considerando que no âmbito do P.A. n.º 2/2017-AP/DOT - Elaboração de projetos de
especialidades para requalificação e ampliação da escola da Moita, foram assumidos
compromissos para o ano de 2018 de 1.734,30€, IVA incluído à taxa legal em vigor,
estimando-se que os mesmos transitem por faturar para o ano de 2019 por se tratar de
assistência técnica em obra.

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de
21 de fevereiro, na sua redação atual, são compromissos plurianuais aqueles que
constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico ou
em anos económicos distintos do ano em que o compromisso é assumido.

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

Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação na classificação
orgânica/económica 07/ 07010305 e ação do Plano Plurianual de Investimentos
2015/I/36, com a designação “Beneficiação da Escola Básica da Moita”.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais de 2018, foi inscrita
a dotação de 101.025,00 euros no ano de 2019, na ação referida anteriormente, tendo
sido aprovado o reforço de dotação para o ano de 2019, para uma dotação total
corrigida de 252.825,00 euros, na 2.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2018,
aprovada em sessão da Assembleia Municipal de 22/06/2018, verba afeta ao
Concurso Público n.º 05/2018-"Requalificação/ampliação da Escola Básica da Moita”,
pelo que não existe dotação suficiente para a despesa que se perspetiva assumir no
âmbito do P.A. n.º 2/2017-AP/DOT - Elaboração de projetos de especialidades para
requalificação e ampliação da escola da Moita. Assim, é proposto um reforço de
dotação no ano de 2019 para uma dotação total corrigida de 320.000,00 euros, na 4.ª
Revisão aos Documentos Previsionais de 2018 a ser presente na próxima sessão da
Assembleia Municipal.

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.
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Considerando que o contrato celebrado no âmbito do P.A. n.º 2/2017-AP/DOT -
Elaboração de projetos de especialidades para requalificação e ampliação da escola
da Moita não ultrapassa o valor que determina a fiscalização prévia pelo Tribunal de
Contas.

Considerando que a dotação a inscrever na 4.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 prestação de serviços do P.A. n.º
2/2017-AP/DOT - Elaboração de projetos de especialidades para requalificação e
ampliação da escola da Moita, até ao valor de 1.734,30 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 4.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018, podendo posteriormente ser tomada a deliberação
na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe.

A 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 prestação de serviços
do P.A. n.º 2/2017-AP/DOT - Elaboração de projetos de especialidades
para requalificação e ampliação da escola da Moita, até ao valor de
1.734,30 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 foi tomada por unanimidade. __________________

PONTO 33 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA PROJETO DE EXECUÇÃO PARA
CONSTRUÇÃO PATINÓDROMO, ADAPTAÇÃO E REABILITAÇÃO DE
BALNEÁRIOS E BANCADAS DE APOIO E REQUALIFICAÇÃO DE
ARRUAMENTO
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“ Presente certidão de teor nº134/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro 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 no âmbito do P.A. n.º 58/2018-AP/DOT-Projeto de execução para
construção patinódromo, adaptação e reabilitação de balneários e bancadas de apoio
e requalificação de arruamento – Casal Malta, foram assumidos compromissos nos
anos de 2018 e 2019 de 8.881,52 euros e 1.567,33 euros, respetivamente, IVA
incluído à taxa legal em vigor.

Considerando que de acordo com informação I.A. 40/2018 de 21.11.2018 da Divisão
de Gestão do Território “ (…) A entrega do projeto de execução apenas terá lugar em
2019, bem como a assistência técnica em obra (…)” pelo que transitará por faturar
para 2019 o montante de 4.701,98 euros, relativo ao Projeto de Execução.

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de
21 de fevereiro, na sua redação atual, são compromissos plurianuais aqueles que
constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico ou
em anos económicos distintos do ano em que o compromisso é assumido.

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

Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação na classificação
orgânica/económica 07/07010405 na ação do Plano Plurianual de Investimentos
2018/I/100 com a designação de “Orçamento Participativo 2017 - Patinódromo (pista
de patinagem de velocidade da zona centro) - Freguesia de Marinha Grande”.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2018,
não foi inscrita dotação para o ano 2019 na ação referida, tendo sido inscrito o reforço
de 103.690,00€ na 2.ª Revisão aos Documentos Previsionais para o ano de 2018,
aprovada em sessão da Assembleia Municipal de 22/06/2018.

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

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

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

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

Considerando que o presente procedimento, não ultrapassa o valor que determina a
fiscalização prévia do Tribunal de Contas, que a dotação corrigida aprovada com a 2.ª
Revisão aos Documentos Previsionais de 2018 é suficiente para os encargos
plurianuais que se pretendem assumir, verifica-se, no entanto, que a autorização
genérica prévia concedida para a assunção de compromissos plurianuais tomada na
sessão da Assembleia Municipal de 29 de dezembro de 2017 não se aplica a este
procedimento.

Assim, a Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do
disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual,
solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a
assunção de compromissos plurianuais relativos ao P.A. n.º 58/2018-AP/DOT - Projeto
de execução para construção patinódromo, adaptação e reabilitação de balneários e
bancadas de apoio e requalificação de arruamento – Casal Malta, até ao valor total de
6.269,31 euros, para o ano de 2019, correspondente aos compromissos já assumidos
para esse ano (1.567,33 euros) e aos que se estimam transitar (4.701,98 euros), 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 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 P.A. n.º 58/2018-
AP/DOT - Projeto de execução para construção patinódromo, adaptação e
reabilitação de balneários e bancadas de apoio e requalificação de
arruamento – Casal Malta, até ao valor total de 6.269,31 euros, para o ano de
2019, correspondente aos compromissos já assumidos para esse ano

(1.567,33 euros) e aos que se estimam transitar (4.701,98 euros), para efeitos
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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 foi tomada por unanimidade. __________________

PONTO 34 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA EXECUÇÃO DE CIRCUITO DE
ENSINO RODOVIÁRIO - PARQUE DA CERCA - MARINHA GRANDE -
CONCURSO PÚBLICO N.º 27/2017

“ Presente certidão de teor nº135/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro 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 na presente data não se procedeu à consignação da empreitada
subjacente ao Contrato n.º 11/2018 celebrado no âmbito do procedimento de
contratação pública para o "Execução de Circuito de Ensino Rodoviário - Parque da
Cerca - Marinha Grande" - Concurso Público n.º 27/2017, com a empresa Franco &
Rúben, Construções, Lda., com um valor global de encargos de 115.042,25 euros,
acrescidos de IVA à taxa de 6%, o que perfaz o montante de 121.944,79 euros, com
um prazo de execução de 60 dias, e que tal determina a assunção de encargos no ano
de 2019.

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de
21 de fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de
efetuar pagamentos em mais do que um ano económico, conceito que se aplica ao
procedimento que se pretende iniciar.

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 nas classificações
orgânica/económica 07/07010307, 07/07010412 e 07/070110, ação do Plano
Plurianual de Investimentos 2017/I/118 com a designação “Ocupação de tempos livres,
recreio e lazer”.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais de 2018, não foi
inscrita qualquer dotação no ano de 2019, na ação referida anteriormente, é proposto
o reforço de dotação para o ano de 2019, na ação 2017/I/118, para uma dotação total
corrigida de 121.946,00 euros, respetivamente, na 4.ª Revisão aos Documentos
Previsionais de 2018, a ser presente na próxima sessão da Assembleia Municipal.

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 contrato para a "Execução de Circuito de Ensino Rodoviário -
Parque da Cerca - Marinha Grande" - Concurso Público n.º 27/2017, não ultrapassa o
valor que determina a fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas.

Considerando que a dotação a inscrever na 4.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, conforme deliberação 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 "Execução de
Circuito de Ensino Rodoviário - Parque da Cerca - Marinha Grande" - Concurso
Público n.º 27/2017, até ao valor máximo de 121.944,79 euros para o ano de 2019, na
ação 2017/I/118 com a designação “Ocupação de tempos livres, recreio e lazer”, 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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A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 4.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018, podendo posteriormente ser tomada a deliberação
na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe.

A 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 empreitada de
"Execução de Circuito de Ensino Rodoviário - Parque da Cerca - Marinha
Grande" - Concurso Público n.º 27/2017, até ao valor máximo de
121.944,79 euros para o ano de 2019, na ação 2017/I/118 com a
designação “Ocupação de tempos livres, recreio e lazer”, 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 foi tomada por unanimidade. __________________

PONTO 35 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA ELABORAÇÃO DE
ANTEPROJETO E PROJETO DE EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO
ARQUITETÓNICA E ENERGÉTICA DO EDIFÍCIO DA BIBLIOTECA
MUNICIPAL,- P.A. N.º 20/2018-AP/DOT

“ Presente certidão de teor nº136/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro 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.
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Considerando que no âmbito do P.A. n.º 20/2018-AP/DOT - Elaboração de anteprojeto
e projeto de execução da requalificação arquitetónica e energética do Edifício da
Biblioteca Municipal, foram assumidos compromissos no ano de 2018 de 12.115,51
euros, IVA incluído à taxa legal em vigor.

Considerando que de acordo com informação MF_65_2018 de 16.11.2018 da Divisão
de Gestão do Território “(…) a assistência durante a empreitada irá ocorrer durante o
ano de 2019 (…)”, pelo que transitará por faturar para o ano de 2019 o montante de
1.817,33 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, na sua redação atual, são compromissos plurianuais aqueles que
constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico ou
em anos económicos distintos do ano em que o compromisso é assumido.

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

Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação na classificação
orgânica/económica 07/07010302 na ação do Plano Plurianual de Investimentos
2014/I/111 com a designação de “Obras de reabilitação do edifício da Biblioteca
Municipal da Marinha Grande”.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2018,
não foi inscrita dotação para o ano 2019 na ação referida, foi inscrito o reforço de
132.760,00 euros nas 1.ª e 2.ª Revisão aos Documentos Previsionais para o ano de
2018, aprovadas em sessão da Assembleia Municipal de 28/02/2018 e 22/06/2018,
respetivamente.

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 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 nas 1.ª e
2.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2018 é suficiente para os encargos
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plurianuais que se pretendem assumir, verifica-se, no entanto, que a autorização
genérica prévia concedida para a assunção de compromissos plurianuais tomada na
sessão da Assembleia Municipal de 29 de dezembro de 2017 não se aplica a este
procedimento.

Assim, a Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do
disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual,
solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a
assunção de compromissos plurianuais relativos ao P.A. n.º 20/2018-AP/DOT -
Elaboração de anteprojeto e projeto de execução da requalificação arquitetónica e
energética do Edifício da Biblioteca Municipal, até ao valor total de 1.817,33 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 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 P.A. n.º 20/2018-
AP/DOT - Elaboração de anteprojeto e projeto de execução da
requalificação arquitetónica e energética do Edifício da Biblioteca
Municipal, até ao valor total de 1.817,33 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 foi tomada por unanimidade. __________________

PONTO 36 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA PROJETO DE REABILITAÇÃO
INTEGRAL DE EDIFÍCIO PARA APOIO AOS EQUIPAMENTOS
INSTALADOS NO PATRIMÓNIO STEPHENS, P.A. N.º 14/2018-AP/DOT

“ Presente certidão de teor nº137/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro 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
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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 no âmbito do P.A. n.º 14/2018-AP/DOT - Projeto de reabilitação
integral de edifício para apoio aos equipamentos instalados no Património Stephens,
foram assumidos compromissos no ano de 2018 e 2019 de 20.365,53 euros e
1.651,25 euros, respetivamente, IVA incluído à taxa legal em vigor, estimando-se que
transite por faturar para o ano de 2019 o montante de 9.357,14 euros, correspondente
ao valor do Projeto de Execução e à assistência técnica em obra.

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de
21 de fevereiro, na sua redação atual, são compromissos plurianuais aqueles que
constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico ou
em anos económicos distintos do ano em que o compromisso é assumido.

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 05/07010302 na ação do Plano Plurianual de Investimentos
2016/I/50 com a designação de “Reabilitação integral de edifício para apoio aos
equipamentos instalados no Património Stephens-PEDU/PARU”.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2018,
foi inscrita a dotação de 1.845,00 euros para o ano 2019 na ação referida, sendo que
na presente data esta verba é insuficiente para a despesa que se perspetiva assumir,
tendo sido inscrito o reforço de 373.384,00 euros nas 1.ª e 2.ª Revisão aos
Documentos Previsionais para o ano de 2018, aprovadas em sessão da Assembleia
Municipal de 28/02/2018 e 22/06/2018, respetivamente.

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
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desde que exista dotação suficiente nas Grandes Opções do Plano nos anos em que
se pretendem assumir os encargos plurianuais, o que 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 que foi aprovada
nas 1.ª e 2.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 ao P.A. n.º 14/2018-AP/DOT - Projeto
de reabilitação integral de edifício para apoio aos equipamentos instalados no
Património Stephens, até ao valor total de 11.008,39 euros, para o ano de 2019,
correspondente aos compromissos já assumidos para esse ano (1.651,25 euros) e aos
que se estimam transitar (9.357,14 euros), 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 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 P.A. n.º 14/2018-
AP/DOT - Projeto de reabilitação integral de edifício para apoio aos
equipamentos instalados no Património Stephens, até ao valor total de
11.008,39 euros, para o ano de 2019, correspondente aos compromissos
já assumidos para esse ano (1.651,25 euros) e aos que se estimam
transitar (9.357,14 euros), 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 foi tomada por unanimidade. __________________

PONTO 37 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA ELABORAÇÃO DE
REGULAMENTO MUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO
ÁGUA, SANEAMENTO, ÁGUAS RESIDUAIS E GESTÃO RESÍDUOS
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URBANOS, ESTUDO DO TARIFÁRIO E ELABORAÇÃO DO RESPETIVO
REGULAMENTO DE TARIFA, - P.A. N.º 68/2014-AP/DAM

“ Presente certidão de teor nº138/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro 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. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21
de fevereiro, na sua redação atual, que aprova as regras aplicáveis à assunção de
compromissos e aos pagamentos em atraso, é disposto 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 no âmbito do P.A.n.º68/2014-AP/DAM – Elaboração de
regulamento municipal dos serviços de abastecimento água, saneamento, águas
residuais e gestão resíduos urbanos, estudo do tarifário e elaboração do respetivo
regulamento de tarifa, foram assumidos compromissos no ano de 2018 de 7.134,00
euros, IVA incluído à taxa legal em vigor, montante que se estima que transite por
faturar para o ano de 2019.

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de
21 de fevereiro, na sua redação atual, são compromissos plurianuais aqueles que
constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico ou
em anos económicos distintos do ano em que o compromisso é assumido.

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 0104/020214 na ação do Plano de Atividades Municipal
2014/A/184 com a designação de “Tarifários e Regulamentos no âmbito do serviço da
AAS”.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais de 2018, não foi
inscrita dotação no ano de 2019, na ação referida anteriormente, é proposto o reforço
de dotação para o ano de 2019 para uma dotação total corrigida de 7.135,00€, na 4.ª
Revisão aos Documentos Previsionais de 2018, a ser presente na próxima sessão da
Assembleia Municipal.

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

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

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

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

Considerando que o contrato para o P.A. n.º 68/2014-AP/DAM – Elaboração de
regulamento municipal dos serviços de abastecimento água, saneamento, águas
residuais e gestão resíduos urbanos, estudo do tarifário e elaboração do respetivo
regulamento de tarifa não ultrapassa o valor que determina a fiscalização prévia pelo
Tribunal de Contas.

Considerando que a dotação a inscrever na 4.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 ao P.A.n.º68/2014-AP/DAM –
Elaboração de regulamento municipal dos serviços de abastecimento água,
saneamento, águas residuais e gestão resíduos urbanos, estudo do tarifário e
elaboração do respetivo regulamento de tarifa, até ao valor total de 7.134,00 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.

A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 4.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018, podendo posteriormente ser tomada a deliberação
na sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe.

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



Usou da palavra a deputada Ângela Domingues (MPM) que questionou sobre
a razão pela qual se decidiu fazer este Regulamento e porque não foi feito este
ano?
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A Presidente da Câmara esclareceu que esta questão do Regulamento
prende-se com a possibilidade de termos que vir a aumentar o preço da água,
situação que a Câmara quer evitar e por isso está a tentar arranjar outras
soluções e alternativas. Pois não podemos esquecer todo o investimento que é
feito para garantir o abastecimento de água e o saneamento, e que deveria
estar contemplado no preço da água, obrigando este a ser mais elevado.

Há um desequilíbrio entre o preço praticado e as despesas que temos. Mas
este assunto precisa de uma discussão mais alargada e por isso adiámos esta
questão do regulamento.



A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autorizou a
assunção de compromissos plurianuais relativos ao P.A.n.º68/2014-
AP/DAM – Elaboração de regulamento municipal dos serviços de
abastecimento água, saneamento, águas residuais e gestão resíduos
urbanos, estudo do tarifário e elaboração do respetivo regulamento de
tarifa, até ao valor total de 7.134,00 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.

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. __________________

PONTO 38 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA ELABORAÇÃO DE PLANO GERAL
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA FREGUESIA DA
MARINHA GRANDE, - P.A. N.º 43/2018-AP/DISU

“ Presente certidão de teor nº139/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro 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;
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b) os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos anos
económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos.

Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.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 no âmbito do P.A. N.º 43/2018-AP/DISU - Elaboração de Plano
Geral do Sistema de Abastecimento de Água da Freguesia da Marinha Grande, foram
assumidos compromissos para o ano de 2018 de 76.875,00 €, IVA incluído à taxa
legal em vigor, estimando-se que 61.500,00 euros transitem por faturar para o ano de
2019.

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de
21 de fevereiro, na sua redação atual, são compromissos plurianuais aqueles que
constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico ou
em anos económicos distintos do ano em que o compromisso é assumido.

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

Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação na classificação
orgânica/económica 07/07010406 e ação do Plano Plurianual de Investimentos
2018/I/56, com a designação “Simulação Hidráulica - Zona de Abastecimento dos
Picotes”.

Considerando que com a aprovação Documentos Previsionais para o ano de 2018,
não foi inscrita dotação no ano de 2019 na ação referida anteriormente, tendo sido
aprovado o reforço de dotação para o ano de 2019, na ação 2018/I/56, para uma
dotação total corrigida de 190.000,00 euros, na 2.ª Revisão aos Documentos
Previsionais de 2018, aprovada na sessão da Assembleia Municipal de 22/06/2018,
verba suficiente para a despesa que se perspetiva assumir.

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
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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 contrato para o P.A. N.º 43/2018-AP/DISU - Elaboração de Plano
Geral do Sistema de Abastecimento de Água da Freguesia da Marinha Grande não
ultrapassa o valor que determina a fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas.

Considerando que a dotação corrigida no ano de 2019 nos Documentos Previsionais
de 2018 é suficiente para os encargos plurianuais que se pretendem assumir, pelo que
se verifica 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 prestação de serviços P.A. N.º
43/2018-AP/DISU - Elaboração de Plano Geral do Sistema de Abastecimento de Água
da Freguesia da Marinha Grande, até ao valor de 61.500,00 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.

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



Usou da palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que disse ser fundamental
equilibrar a questão do tarifário e para isso tem que se estudar bem o ciclo da
água, desde a sua captação até à sua distribuição. Disse ser urgente fazer
esse trabalho, para que possamos ter melhor abastecimento e mais eficácia, a
um preço o mais acessível possível para os munícipes.



Usou da palavra a deputada Ângela Domingues (MPM) que questionou
porque é que a previsão era para o 1º trimestre de 2018 e não foi executado,
ao que a Sra. Presidente já respondeu.



(Mandato 2017/2021) ATA NÚMERO OITO 20.12.2018

O Vereador Carlos Caetano informou que se está a fazer um estudo sobre a
água, de simulação hidráulica, que tem várias fases e que será primordial para
saber o que temos que fazer. Já sabem que têm que ser construídas duas
novas adutoras e mais 2 depósitos novos no alto dos picotes, no valor
estimado de 3 milhões de euros.



A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autorizou a
assunção de compromissos plurianuais relativos à prestação de serviços
P.A. N.º 43/2018-AP/DISU - Elaboração de Plano Geral do Sistema de
Abastecimento de Água da Freguesia da Marinha Grande, até ao valor de
61.500,00 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.

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. __________________



No final da discussão dos pontos sobre as autorizações prévias, o Presidente
da Mesa deu a palavra aos deputados que queriam intervir de forma
generalizada sobre os mesmos.



Tomou a palavra o deputado Luiz Branco ( +C) que fez uma intervenção
genérica, desde o ponto 5 ao ponto 38, que entregou por escrito e que se
encontra anexa à presente ata.



PONTO 39 - NOMEAÇÃO DO AUDITOR EXTERNO - PEDIDO DE
AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA
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GRANDE E RESPETIVO PARECER A EMITIR POR AUDITOR EXTERNO
PARA O ANO DE 2018 – PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 90/2018 – AP/DAF

“ Presente certidão de teor nº140/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro de 2018:

Presente informação da DAF relativa à necessidade de se proceder à contratação de
serviços de certificação legal das contas do Município da Marinha Grande e respetivo
parecer a emitir por auditor externo para o ano de 2018.

Considerando que nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 76.º da Lei n.º 73/2013 de
03 de setembro, a qual estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das
entidades intermunicipais, “(…)Os documentos de prestação de contas das entidades
referidas no n.º 1, (…), são remetidos ao órgão deliberativo para apreciação
juntamente com a certificação legal das contas e o parecer sobre as mesmas
apresentados pelo revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de
contas, nos termos previstos no artigo seguinte.”

Nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 77.º da mesma lei, as contas dos municípios
devem ser verificadas por auditor externo, o qual é nomeado por deliberação de
Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara, de entre revisores oficiais de contas
ou sociedades de revisores oficiais de contas.

Considerando o exposto, encontra-se legalmente justificada a necessidade da
contratualização de serviços de certificação legal das contas do Município da Marinha
Grande e respetivo parecer a emitir por auditor externo para o ano de 2018.

A Câmara Municipal delibera, nos termos do art.º 77.º, n.º 1 da Lei n.º73/2013 de 3 de
Setembro, propor à Assembleia Municipal da Marinha Grande que seja convidada,
para efeitos de nomeação do auditor externo no âmbito da contratação de serviços de
certificação legal das contas do Município da Marinha Grande e respetivo parecer a
emitir para o ano de 2018, a entidade APPM – Ana Calado Pinto, Pedro de Campos
Machado, Ilídio César Ferreira & Associados, SROC, Lda., representada pela Doutora
Ana Calado Pinto, ROC n.º 1103, sendo que o preço base do procedimento de
contratação pública a adotar não pode exceder os 10.493 euros, acrescidos de IVA à
taxa legal em vigor.

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



O Presidente da Mesa disse estranhar a nomeação ser tão tardia e
recomendou que para o ano esta se faça mais cedo.



A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autorizou a
nomeação do auditor externo no âmbito da contratação de serviços de



(Mandato 2017/2021) ATA NÚMERO OITO 20.12.2018

certificação legal das contas do Município da Marinha Grande e respetivo
parecer a emitir para o ano de 2018, a entidade APPM – Ana Calado Pinto,
Pedro de Campos Machado, Ilídio César Ferreira & Associados, SROC,
Lda., representada pela Doutora Ana Calado Pinto, ROC n.º 1103, sendo
que o preço base do procedimento de contratação pública a adotar não pode

exceder os 10.493 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, para efeitos

do cumprimento do disposto no art.º 77.º, n.º 1 da Lei n.º73/2013 de 3 de

Setembro.

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. __________________

PONTO 40 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE CONTRATO
PROGRAMA PARA O ANO DE 2019 RESPEITANTE A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE INTERESSE GERAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
DA TUMG – TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE

“ Presente certidão de teor nº148/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro de 2018:

Presente proposta apresentada pela empresa municipal TUMG Transportes Urbanos
da Marinha Grande, EM Unipessoal SA.

Presente Parecer do Fiscal único, da empresa municipal, que se dá por integralmente
reproduzido.

Presente minuta de contrato-programa que tem por objeto a prestação de serviços de
interesse geral de transporte de passageiros pela empresa municipal TUMG -
Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM Unipessoal SA.

Considerando que integra o objeto social da empresa municipal TUMG a prestação do
serviço público de transporte coletivo de passageiros, de acordo com a alínea a), do
artigo 4.°, dos respetivos estatutos;

Considerando que constitui atribuição dos municípios o planeamento, a gestão e a
realização de investimento em rede de transportes regulares urbanos que se
desenvolvem exclusivamente na área do município, de acordo com a alínea c) do nº 2
do artº 23º do RJAL ( Regime Jurídico das Autarquias Locais) aprovado pela Lei nº
75/2013, de 12 de setembro;

Considerando que quando seja atribuída a uma empresa municipal a gestão de um
serviço de interesse geral é necessária a celebração de um contrato programa, nos
termos da artº 47º, nº 1 da Lei 50/2012, de 31 de agosto que estabelece o regime
jurídico da atividade empresarial local :

A Câmara Municipal, para efeitos do disposto no nº 5 do artº 47º da Lei 50/2012, de 31
de agosto, e ao abrigo do disposto da alínea ccc) do nº 1 do artº 33º do RJAL,
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aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, delibera aprovar e propor à
Assembleia Municipal a aprovação do contrato-programa, e respetiva minuta, a
celebrar com a empresa TUMG Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM
Unipessoal SA., que se dá por integralmente reprodutivo, cujo objeto é a prestação de
serviço de interesse geral de transportes de passageiros, a vigorar no ano de 2019.

A presente deliberação apenas produz efeitos no dia útil seguinte à aprovação da 4.ª
Revisão aos Documentos Previsionais de 2018 na sessão da Assembleia Municipal de
20 de dezembro de 2018.

A presente deliberação foi tomada por maioria com 2 votos a favor e 2 votos contra
dos Srs. Vereadores do MPM e 1 abstenção da Sra. Vereadora da CDU, tendo a Sra.
Presidente feito uso do voto de qualidade.

Foi proferida uma declaração de voto que se anexa à presente certidão e dela faz
parte integrante. Esta deliberação foi aprovada em minuta.”



Usou da palavra o deputado Artur Jorge Santos (MPM) que disse achar
positivo o facto da TUMG estender os seus serviços até à Moita e reforçou
novamente que a ideia para a TUMG estudar um trajeto que percorra toda a
freguesia de Vieira de Leiria, com reforço de percursos no período de Verão.
As contas da TUMG preocupam-nos e, mais uma vez, é a receita do
estacionamento que salva a TUMG da sua dissolução. O MPM é a favor dos
transportes municipais, mas a sua convicção é que estes deveriam ser geridos
não por uma empresa municipal, mas pela CMMG, e reduzir 1/3 dos
funcionários, é por isso que votam contra.



Usou da palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que disse que a TUMG só
tem 2 funcionários. Sempre que se fala da TUMG, fala-se da receita do
estacionamento, mas não é possível financiar a TUMG só com a receita da
venda dos bilhetes, senão a que preço ficariam os bilhetes!? Já está prevista a
extensão dos serviços, em 2019, a Vieira de Leiria e à Praia. Para nós a TUMG
continua a ser um serviço público.
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Usou da palavra o deputado Luiz Branco (+C) que disse que uma TUMG que
demora uma hora a ir da Ordem à Nery Capucho, que são 3 km, não interessa
a ninguém. Houve a introdução de novas linhas, mas o valor da receita de
bilheteira só aumentou 300 euros, face ao ano passado. Uma empresa real,
tem que ser eficaz.



Usou da palavra o deputado Francisco Soares (PS) que disse que a TUMG
nestes últimos anos tem crescido, tem novas linhas e tem ajudado muito os
idosos. Concorda que a receita do estacionamento seja para financiar a TUMG.



Tomou a palavra a deputada Ana Margarida Lopes (PSD) que disse que
efetivamente é preocupante chegar à barreira dos 50%. Disse que quem
defende que este ratio seja mais baixo, não quer dizer que a qualidade do
serviço diminua ou nem sequer seja prestado. Têm que se procurar alternativas
para baixar a realidade dos 47% de investimento por parte da Câmara. Ou se
baixa a despesa ou se procuram soluções para aumentar a receita.



Usou da palavra o deputado Frederico Barosa (PS) que disse se procuram
soluções e talvez a TUMG possa vir a prestar novos serviços. Pode vir a
pensar em introduzir postos de abastecimento elétrico que não temos no
Concelho.



A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e aprovou a
proposta de contrato-programa, e respetiva minuta, a celebrar com a
empresa TUMG Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM Unipessoal
SA., que se dá por integralmente reprodutivo, cujo objeto é a prestação de
serviço de interesse geral de transportes de passageiros, a vigorar no ano
de 2019, para efeitos do disposto no n.º 5, do artigo 47º, da Lei n.º 50/2012, de
31 de agosto conjugado com o disposto na alínea a) do nº 2 do artigo 25º do
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Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº75/2013 de 12 de

setembro.

A presente deliberação foi aprovada por maioria com dezassete (17) votos
a favor, seis (6) votos contra e uma (1) abstenção.



A deputada Maria João Gomes (+C) proferiu a seguinte declaração de voto:

“ Temos consciência que o serviço de transportes urbanos de passageiros, que nós
sempre defendemos e é tão importante para a população , comporta uma vertente
eminentemente social e tem custos associados.

Desde sempre, o +Concelho defendeu que este serviço deveria ser executado pela
Câmara, porque os custos de uma empresa pesam no orçamento.

O tempo tem vindo a dar-nos razão.

A empresa TUMG não tem demonstrado uma evolução positiva nem um desempenho
satisfatório, quer ao nível da qualidade do serviço prestado, quer ao nível financeiro.

As receitas geradas pelas duas novas linhas (Moita e Linha Roxa), ao final de um ano,
reduziram-se a um valor

A sua subsidiação pela Câmara, que ronda 50% das receitas, coloca-a muito perto
da eminência da sua dissolução.

Como o +Concelho tem defendido desde sempre, não se justifica a existência de uma
empresa para cumprir o serviço prestado pela TUMG, esse serviço deve ser
executado diretamente pela Câmara, seguramente, com ganhos de eficácia e,
sobretudo, redução de custos.

Pelas razões expostas votamos contra.”

PONTO 41 - AUTORIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DA DERRAMA RELATIVA
AO ANO DE 2018 A COBRAR NO ANO DE 2019

“ Presente certidão de teor nº141/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro de 2018:

De acordo com o estabelecido na alínea b) do art.º 14.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de
setembro, na sua redação atual, diploma que preceitua o regime financeiro das
autarquias locais e das entidades intermunicipais, o produto da cobrança de derramas
lançadas nos termos do art.º 18.º do mesmo diploma legal, constitui uma receita
municipal.
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Considerando que de acordo com o disposto no n.º 1 do art.º 18.º da Lei n.º 73/2013
de 3 de setembro, os municípios podem deliberar lançar anualmente uma derrama até
ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC (Imposto
sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas) que corresponda à proporção do
rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos residentes em
território português que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza
comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse
território.

Considerando que de acordo com o n.º 4 do art.º 18.º da referida lei, a Assembleia
Municipal pode, sob proposta da Câmara Municipal, deliberar lançar uma taxa
reduzida de derrama para os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano
anterior que não ultrapasse os 150.000 euros.

Considerando os investimentos em curso e que se perspetivam lançar no concelho da
Marinha Grande nas áreas das infraestruturas de redes municipais e da requalificação
urbana, cuja execução física e financeira terá um forte impacto na estrutura da
despesa do orçamento camarário do ano de 2019 e seguintes.

Considerando comunicação da Autoridade Tributária à autarquia, em cumprimento do
preceituado na alínea c) do n.º 3 do art. 19º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, pela
qual a Câmara Municipal é informada, nomeadamente, da derrama liquidada,
constando da mesma que a derrama apurada nos sujeitos passivos com volume de
negócios que não ultrapassam os 150.000 euros, no exercício económico de 2018, é
de 44.024,36 euros, para cumprimento do preceituado do n.º 2 do art.º 16.º do mesmo
diploma legal.

A Câmara Municipal, apreciando o exposto e concordando com o seu teor, delibera
nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art. 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro,
submeter à Assembleia Municipal a seguinte proposta de lançamento da derrama
relativa ao ano de 2018 a cobrar em 2019, fixando-a em:

-1,5% para os sujeitos passivos com lucro tributável sujeito e não isento de Imposto
sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) que registem no ano anterior um
volume de negócios que ultrapasse os 150.000,00 euros, nos termos do disposto art.º
18.º, n.º 1 da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro;

- Isenção para os sujeitos passivos com lucro tributável sujeito e não isento de
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) que no ano anterior
registem um volume de negócios que não ultrapasse os 150.000 euros, nos termos do
disposto no art.º 18.º, n.º 4 da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro;

Mais delibera remeter a presente proposta de deliberação à Assembleia Municipal
para que este órgão deliberativo autorize o lançamento da derrama relativa ao ano de
2018, a cobrar em 2019, nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 25 da Lei n.º 75/2013
de 12 setembro.

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



Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que disse que se vai
abster. Disse que é mau, a Câmara diminua a taxação dos lucros das
empresas e mantenha a taxa de IRS nos particulares. Esclareceu que o que é
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tributado é o lucro das empresas e todos devem participar para o bem comum
e ajudar a comunidade.



Usou da palavra o deputado Carlos Wilson (MPM) que disse que foi o MPM
que apresentou esta proposta. Disse que esta redução é um pequeno incentivo
aos empresários em nome individual para muitos daqueles que trabalham dia e
noite.



Usou da palavra o deputado Francisco Soares (PS) que disse que o que é
taxado aqui é o lucro e vota contra porque não concorda com esta isenção.



Tomou a palavra a deputada Ana Margarida Lopes (PSD) que disse que esta
isenção é positiva, até porque estamos a falar de 44 mil euros o que representa
um pequeno alivio às empresas que têm sempre muitos custos para suportar.



A Assembleia Municipal da Marinha Grande autorizou a proposta do
lançamento da derrama relativa ao ano de 2018 a cobrar em 2019, nos
termos das alíneas c) e d), do n.º 1, do art.º 25º, do Regime Jurídico das

Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro, fixando-a
em:

 1,5% para os sujeitos passivos com lucro tributável sujeito e não
isento de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC)
que registem no ano anterior um volume de negócios que ultrapasse
os 150.000,00 euros, nos termos do disposto art.º 18.º, n.º 1 da Lei n.º
73/2013 de 3 de setembro;

 Isenção para os sujeitos passivos com lucro tributável sujeito e não
isento de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC)
que no ano anterior registem um volume de negócios que não
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ultrapasse os 150.000 euros, nos termos do disposto no art.º 18.º, n.º 4
da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro;

A presente deliberação foi aprovada por maioria com vinte e um (21)
votos a favor, um (1) voto contra e duas (2) abstenções.

PONTO 42 - FIXAÇÃO DO VALOR DA TAXA RESPEITANTE AO IMPOSTO
MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) DO ANO DE 2018 A LIQUIDAR NO ANO
DE 2019

“ Presente certidão de teor nº142/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro de 2018:

Nos termos do disposto na alínea a) do art.º 14.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro,
na sua redação atual, diploma que estabelece o regime financeiro das autarquias
locais e das entidades intermunicipais, o produto da cobrança do Imposto Municipal
sobre Imóveis (IMI), constitui receita dos municípios.

Conforme estipulado na alínea d) do n.º 1 do art.º 25 da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro, na sua redação atual, compete à Assembleia Municipal fixar anualmente o
valor da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis, mediante proposta da Câmara
Municipal, conforme disposto na alínea ccc) do n.º1 do art.º 33.º do mesmo diploma
legal.

Considerando que nos termos do n.º 5 do art.º 112 do Código do Imposto Municipal
sobre Imóveis, de ora em diante designado por CIMI, na sua redação atual, os
municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, fixam a taxa a aplicar em
cada ano aos prédios urbanos, dentro dos intervalos previstos na alínea c) do n.º 1 do
mesmo artigo.

Considerando que a deliberação que fixa as taxas do IMI deve ser comunicada à
Direção Geral dos Impostos, por transmissão eletrónica de dados, até ao dia 31 de
dezembro de 2018, atento o disposto no n.º 14 do art.º 112.º do CIMI na sua redação
atual.

Considerando que o intervalo preceituado na alínea c) do n.º 1 do art.º 112.º do CIMI,
para os prédios urbanos, varia de 0,3 % a 0,45 %;

Considerando os investimentos em curso e que se perspetivam lançar no concelho da
Marinha Grande nas áreas das infraestruturas de redes municipais e requalificação
urbana, cuja execução física e financeira terá um forte impacto na estrutura da
despesa do orçamento camarário do ano de 2019.

Considerando o exposto, a Câmara Municipal delibera nos termos da alínea ccc) do
n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual,
submeter à aprovação da Assembleia Municipal a taxa de Imposto Municipal sobre
Imóveis para os prédios urbanos em 0,3%, respeitante ao ano de 2018 a liquidar no
ano de 2019, para que o órgão deliberativo fixe as mesmas nos termos do disposto na
alínea d) do n.º 1 do art.º 25 do mesmo diploma legal, atenta a necessidade da sua
comunicação à Direção Geral dos Impostos, até 31 de dezembro de 2018.
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A presente deliberação foi tomada por maioria com 3 votos a favor e 3 votos contra
dos Srs. Vereadores do MPM e da Sra Vereadora da CDU, tendo a Sra. Presidente
feito uso do voto de qualidade.

Foram proferidas declarações de voto que se anexam à presente certidão e dela
fazem parte integrante.

Esta deliberação foi aprovada em minuta.”



Tomou a palavra a deputada Maria João Gomes (+C) que disse se
pretendemos reabilitar a ARU deveríamos discriminar positivamente os
proprietários que reabilitassem edifícios degradados reduzindo-lhes a taxa
durante um período a definir e aumentar a dos prédios devolutos, há vários
anos e em ruínas. Já no mandato anterior foi decidido em reunião de Câmara
que o executivo permanente faria o levantamento do edificado nessas
condições, mas, até agora, nada foi feito. Agora, com a ORU aprovada, é
urgente tomar essas decisões.



Usou da palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que disse que não concorda
com o não agravamento da taxa de IMI para os prédios degradados e pretende
saber o que é que a Câmara está a fazer para resolver este problema. Falou
ainda do perigo que representam para toda a gente e que deveria ter sido
proposto um agravamento do IMI. Perguntou também se existe ónus de
utilização nos lotes de terreno abandonados na zona industrial.



Usou da palavra o deputado Artur Jorge Santos (MPM) que disse concordar
com o deputado Curto Ribeiro na questão do agravamento do IMI para os
prédios degradados. Relembrou que a Câmara, tal como tinha prometido,
deveria dar incentivos ou benefícios para quem quer reconstruir, como tudo
ficou na mesma, o MPM vota contra.
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Tomou a palavra a deputada Ana Margarida Lopes (PSD) que disse ir votar
contra porque olhando p+ara o código do IMI, há uma violação da Lei, pois não
há qualquer tipo de diferenciação entre os imóveis.



Usou da palavra o deputado Frederico Barosa (PS) que relembrou que já
aprovamos a isenção de taxas em termos de ARU. Disse fazer mais sentido, os
incentivos para os que recuperam prédios do que taxar os que têm prédios
devolutos ou degradados. Recomendou que a Câmara fosse mais célere com
com o atendimento dos serviços e com as isenções.



A Presidente da Câmara informou que o estudo da ARU já prevê, nos
primeiros 2 anos, que as pessoas façam as obras neste tipo de edifícios. O
volume de trabalho e a falta de recursos humanos não permitiram avançar
com o levantamento dos prédios degradados.



A Assembleia Municipal da Marinha Grande fixou a taxa de Imposto
Municipal sobre Imóveis para os prédios urbanos em 0,3%, respeitante ao
ano de 2018 a liquidar no ano de 2019, nos termos do disposto na alínea d)

do n.º 1 do art.º 25 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela

Lei nº75/2013 de 12 de setembro, atenta a necessidade da sua comunicação à

Direção Geral dos Impostos, até 31 de dezembro de 2018.

A presente deliberação foi rejeitada por maioria com treze (13) votos
contra, dez (10) votos a favor e uma (1) abstenção.

PONTO 43 - FIXAÇÃO DA REDUÇÃO DA TAXA DE IMI PARA O PRÉDIO
DESTINADO A HABITAÇÃO PRÓPRIA E PERMANENTE, EM FUNÇÃO DO
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NÚMERO DE DEPENDENTES QUE COMPÕEM O AGREGADO FAMILIAR
DO SUJEITO PASSIVO

“ Presente certidão de teor nº143/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro de 2018:

Nos termos do disposto na alínea a) do Art.º 14.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro,
na sua redação atual, diploma que estabelece o regime financeiro das autarquias
locais e das entidades intermunicipais, o produto da cobrança do Imposto Municipal
sobre Imóveis (IMI), constitui receita dos municípios.

Conforme estipulado na alínea d) do n.º 1 do Art.º 25 da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro, na sua redação atual, compete à Assembleia Municipal fixar anualmente o
valor da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis, mediante proposta da Câmara
Municipal, conforme disposto na alínea ccc) do n.º1 do Art.º 33.º do mesmo diploma
legal.

Considerando que com a publicação da Lei n.º 7-A/2016 de 30 de março, Lei do
Orçamento de Estado para o ano de 2016, foi aditado o artigo 112º-A ao Código do
IMI.

Considerando que de acordo com o n.º 2 do Art.º 16.º da Lei 73/2013, de 3 de
setembro, na sua redação atual, “(…) A assembleia municipal pode, por proposta da
câmara municipal, através de deliberação fundamentada que inclui a estimativa da
respetiva despesa fiscal, conceder isenções totais ou parciais relativamente aos
impostos e outros tributos próprios. (…)”.

Considerando que em cumprimento do disposto no n.º 6 do Art.º 112.º-A do Código do
IMI, a Autoridade Tributária e Aduaneira, através de email remetido a esta autarquia a
14 de setembro de 2018, veio prestar a informação necessária para se proceder ao
apuramento da despesa fiscal decorrente da eventual aplicação da redução de IMI,
nos termos do n.º 1 do Art.º 112º-A do Código do IMI e para cumprimento do
preceituado no n.º 2 do art. 16.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro na sua redação
atual.

Considerando que a deliberação que fixa a redução da taxa de IMI para prédios ou
parte de prédios urbanos destinados a habitação própria e permanente do sujeito
passivo ou do seu agregado familiar, e que seja afeto a tal fim, atendendo ao número
de dependentes que compõem o respetivo agregado familiar, deve ser comunicada à
Direção Geral dos Impostos, por transmissão eletrónica de dados, até ao dia 31 de
dezembro de 2018, atento o disposto no n.º 14 do Art.º 112.º do CIMI, na sua redação
atual.

Considerando a atual conjuntura económica e social do país e todo o esforço que está
a ser requerido à população em geral e em especial aos munícipes do concelho da
Marinha Grande.

A Câmara Municipal delibera nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do Art.º 33º da Lei n.º
75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, submeter à aprovação da
Assembleia Municipal proposta de redução da taxa de Imposto Municipal sobre
Imóveis, para prédios ou parte de prédios urbanos destinados a habitação própria e
permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, e que seja afeto a tal fim,
atendendo ao número de dependentes que compõem o respetivo agregado familiar,
respeitante ao ano de 2018 a liquidar no ano de 2019, atento o disposto no n.º 2 do
Art.º 16.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, na sua redação atual e n.º 1 do Art.º
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112.º-A do CIMI, na sua redação atual, conforme o disposto no quadro seguinte,
considerando que atenta a informação prestada pela Autoridade Tributária e
Aduaneira tal consubstancia uma despesa fiscal de 108.340 euros, no ano de 2019.

Nº dependentes do
agregado familiar

Dedução fixa (em €)

1 20,00

2 40,00

3 ou mais 70,00

Mais delibera, e atenta a necessidade da comunicação à Direção Geral dos Impostos
da redução da taxa do IMI para prédios ou parte de prédios urbanos destinados a
habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, e que
seja afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes que compõem o respetivo
agregado familiar, até ao dia 31 de dezembro de 2018, remeter esta proposta à
Assembleia Municipal para que o órgão deliberativo fixe a mesma nos termos da
alínea d) do n.º 1 do Art.º 25 da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação
atual em cumprimento do disposto no n.º 2 do Art.º 16.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de
setembro, na sua redação atual e n.º 1 do Art.º 112.º-A do CIMI.

Esta deliberação foi aprovada em minuta.”



Usou da palavra o deputado Nuno Machado (BE) que questionou o porquê
da redução em função do nº de elementos do agregado familiar e não sobre o
rendimento das famílias.

A Presidente da Câmara respondeu que esta redução decorre do que está
previsto na Lei.



A Assembleia Municipal da Marinha Grande, em cumprimento do disposto

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

como do disposto no n.º 2 do art.º 16.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro e

n.º 1 do art.º 112.º- A do CIMI, na sua redação atual, fixou a redução da taxa
do IMI para prédios ou parte de prédios urbanos destinados a habitação
própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, e
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que seja afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes que
compõem o respetivo agregado familiar, respeitante ao ano de 2018 a
liquidar no ano de 2019, de acordo com o seguinte quadro:

Nº dependentes do
agregado familiar

Dedução fixa (em €)

1 20,00

2 40,00

3 ou mais 70,00

Atenta a informação prestada pela Autoridade Tributária e Aduaneira que a
presente proposta de redução da Taxa de IMI consubstancia uma despesa fiscal
de 108.340 euros, no ano de 2019.

Alerta-se também para a necessidade da comunicação à Direção Geral dos
Impostos da presente deliberação deste órgão, até ao dia 31 de dezembro de
2018.

A presente deliberação foi aprovada por maioria com dezanove (19) votos
a favor e cinco (5) abstenções.

PONTO 44 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PERCENTAGEM DE
PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS – RENDIMENTOS DE 2019 A
LIQUIDAR EM 2020

“ Presente certidão de teor nº144/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro de 2018:

De acordo com o estabelecido no n.º 1 do artigo 26.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de
setembro, na sua redação atual, diploma que preceitua o regime financeiro das
autarquias locais e das entidades intermunicipais, os municípios têm direito, em cada
ano, a uma participação variável até 5 % no IRS dos sujeitos passivos com domicílio
fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativa aos rendimentos do ano
imediatamente anterior, calculada sobre a respetiva coleta líquida das deduções
previstas no n.º 1 do artigo 78.º do Código do IRS.

Considerando que nos termos do n.º 2 do artigo 26.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de
setembro, na sua redação atual, a participação variável no IRS depende da tomada de
deliberação sobre a percentagem pretendida pelo Município, a qual tem que ser
comunicada por via eletrónica à Autoridade Tributária, até 31 de dezembro do ano
anterior àquele a que respeitam os rendimentos.

Considerando os investimentos em curso e que se perspetivam lançar no concelho da
Marinha Grande nas áreas das infraestruturas de redes municipais e da requalificação
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urbana, cuja execução física e financeira terá um forte impacto na estrutura da
despesa do orçamento camarário do ano de 2019 e anos seguintes;

A Câmara Municipal delibera nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art. 33º da Lei n.º
75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, submeter a presente proposta à
Assembleia Municipal, para cumprimento do preceituado na alínea c) do n.º 1 do art.
25.º do mesmo diploma, de fixação da percentagem de 5% na participação variável do
Município da Marinha Grande no I.R.S. no que respeita aos rendimentos relativos ao
ano de 2019 a liquidar em 2020.

A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.”

A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e aprovou a fixação
da percentagem de 5% na participação variável do Município da Marinha
Grande no I.R.S. no que respeita aos rendimentos relativos ao ano de
2019 a liquidar em 2020, conforme disposto na alínea c) do n.º 1 do art. 25.º

do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº75/2013 de 12

de setembro.

A presente deliberação foi aprovada por maioria com vinte e três (23)
votos a favor e uma (1) abstenção.

PONTO 45 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE
DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2019: GRANDES
OPÇÕES DO PLANO, MAPA DE PESSOAL E ORÇAMENTO

“ Presente certidão de teor nº145/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro de 2018:

Nos termos do ponto 2.3 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação atual,
apresenta-se a proposta de Documentos Previsionais do Município da Marinha Grande
para o ano de 2019, constituída pelas Grandes Opções do Plano, Mapa de Pessoal e
Orçamento.

De acordo com o artigo 28.º, n.º 4 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, o mapa
de pessoal deve acompanhar a proposta de orçamento.

GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O PERÍODO DE 2019-2022

Presente proposta das Grandes Opções do Plano, constituída pelo Plano Plurianual de
Investimentos e pelo Plano de Atividades Municipais.

Presente proposta do Plano Plurianual de Investimentos do Município da Marinha
Grande com um total de financiamento definido de 8.602.346,91 € para o ano de 2019,
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6.047.791,00 € para o ano de 2020, 1.022.070,00 € para o ano de 2021, 1.056.320,00
€ para o ano de 2022 e com um financiamento não definido de 20.673.037,74 €.

Presente proposta do Plano de Atividades Municipais do Município da Marinha Grande
com um total de financiamento definido de 10.289.284,55 € para o ano de 2019,
11.637.693,00 € para o ano de 2020, 11.454.963,00 € para o ano de 2021,
9.186.596,00 € para o ano de 2022 e com um financiamento não definido de
489.190,00 €.

Colocado o documento a votação, que aqui se dá por integralmente reproduzido, foi o
mesmo aprovado e nos termos do disposto na alínea c) do nº 1, do art. 33º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, foi deliberado submetê-lo à
aprovação da Assembleia Municipal, conforme previsto na alínea a) do n.º 1 do art.
25.º, do mesmo diploma.

MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2019

Presente proposta de mapa de pessoal da Câmara Municipal da Marinha Grande,
elaborada nos termos do artigo 29.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas
(LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual.

Colocado o documento à votação, que aqui se dá por integralmente reproduzido, e em
cumprimento do disposto no artigo 29.º, n.º 4 da LTFP, conjugado com o artigo 3.º, n.º
2, alínea a) do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua redação atual, e
artigo 33.º, n.º 1 alínea ccc) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, foi deliberado submetê-lo a
aprovação da Assembleia Municipal, conforme previsto na alínea o) do n.º 1 do art.º
25.º deste último diploma.

ORÇAMENTO PARA 2019

Presente proposta do Orçamento do Município da Marinha Grande para o ano de 2019,
num total de 25.850.910 € procedendo-se à sua análise e discussão.

Colocados os documentos à votação foram os mesmos aprovados, e nos termos do
disposto na alínea c) do nº 1, do art. 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua
redação atual, foi deliberado submetê-los à aprovação da Assembleia Municipal,
conforme previsto na alínea a) do n.º 1 do art. 25.º, do mesmo diploma.

A presente deliberação foi tomada por maioria com 3 votos a favor, 2 votos contra dos
Srs. Vereadores do MPM e 1 abstenção da Sra. Vereadora da CDU.

Foram proferidas declarações de voto que se anexam à presente certidão e dela
fazem parte integrante.

Esta deliberação foi aprovada em minuta.”



Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU) que se mostrou orgulhoso
pelo contributo que a CDU tem dado ao longo destes anos na autarquia.
Fizeram várias propostas para que este orçamento pudesse proporcionar uma
melhoria na qualidade de vida dos munícipes. O documento melhorou em
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alguns aspetos, embora ainda aquém das necessidades da Marinha Grande.
As maiores prioridades são: o saneamento total do Concelho, a recuperação
do abastecimento de água com qualidade e a questão do desenvolvimento
industrial, com o alargamento da zona industrial e criação de novas zonas.
Alertou a Câmara para a necessidade no futuro, dos documentos essenciais
para a vida do Concelho, têm que ser acordados com todos aqueles que foram
eleitos. Sem maioria absoluta, só com o diálogo os assuntos podem ser
tratados e resolvidos. Vão abster-se e dar de novo a oportunidade a este
executivo de pôr em prática, este orçamento.



Tomou a palavra o deputado Luiz Branco (+C) que disse que os orçamentos
ao longo dos anos, não revelam qualquer estratégia para a Marinha Grande e é
de estranhar que a oposição continue a viabilizar as suas aprovações.



Usou da palavra a deputada Ana Margarida Lopes (PSD) que lamentou o
facto da entrega da documentação ser com apenas 3 dias antes da sessão,
dada a complexidade destes documentos. Recomendou que seja remetida com
mais tempo. Falta visão para o Concelho neste orçamento, embora com alguns
pontos positivos. Há projetos estruturantes para o Concelho que são
sucessivamente adiados: as variantes, a piscina...etc, e tal não acontece por
falta de verbas. Temos problemas graves na execução orçamental, este ano
executámos 23%, algo está mal. Congratulou-se pela criação do grupo de
trabalho para acompanhar esta situação, na esperança de que se consiga
perceber e mudar alguma coisa.



A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e aprovou a
PROPOSTA DE DOCUMENTOS PREVISIONAIS DO MUNICÍPIO DA
MARINHA GRANDE PARA O ANO DE 2019, CONSTITUÍDA PELAS
GRANDES OPÇÕES DO PLANO (2019-2022), MAPA DE PESSOAL E
ORÇAMENTO, em cumprimento do disposto nas alíneas a) e o) 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, na sua redação atual, e ainda do disposto no
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artigo 29.º, n.º 4 da LTFP, conjugada com o artigo 3.º, n.º 2, alínea a) do

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua redação atual.

A presente deliberação foi aprovada por maioria com nove (9) votos a
favor, oito (8) votos contra e sete (7) abstenções.



O deputado Nuno Machado (BE) proferiu a seguinte declaração de voto:

“ Considerando que:

1.Este Orçamento e as Grandes Opções do Plano referem a ausência de um plano
estratégico municipal que vise qualquer tipo de desenvolvimento socioeconómico,
assim como as adequadas medidas em relação à preservação ambiental;

2.Houve um conjunto de propostas realizadas pelo Bloco de Esquerda, que
consideramos muito relevantes para o futuro do nosso concelho (apesar de não serem
as nossas únicas preocupações relativas à atuação do executivo municipal), e que não
encontramos espelhadas no Orçamento de 2019 e GOP, nomeadamente:

- Construção de um novo canil municipal, com capacidade de resposta às
necessidades locais e em respeito com a legislação atual;

- Devolução do custo de aquisição dos manuais escolares adquiridos para o
corrente ano letivo aos alunos do terceiro ciclo do ensino básico;

- No âmbito da prevenção de incêndios, o reforço da intervenção municipal sobre as
faixas de gestão de combustível e criação de plataforma de comunicação para
informar a população da sua localização e do andamento dos trabalhos.

3.Como chamamos à atenção na votação do anterior Orçamento (2018) os
documentos de suporte aos pontos da Ordem do Dia referentes ao Orçamento e
Grandes Opções do Plano, são insuficientes, não garantindo a necessária
transparência ao funcionamento democrático desta instituição nem a análise detalhada
das opções a tomar. Deviam ter sido disponibilizados dados financeiros trimestrais, ou
mensais, de forma a podermos compreender como se distribuem as despesas e as
receitas ao longo do ano e, desta forma, poder discutir o planeamento financeiro. Os
valores globais, anuais, são insuficientes.

Assim, o Grupo Municipal do Bloco de Esquerda vota contra a proposta de Orçamento
e a proposta de Grandes Opções do Plano. “



A deputada Ângela Domingues (MPM) proferiu a seguinte declaração de voto:

“ Para o MPM um Orçamento deverá ser um documento baseado numa orientação
estratégica tendo em vista a melhoria do município e da qualidade de vida dos seus
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munícipes. Deverá ter uma visão a médio/longo prazo, que dará origem a um
planeamento com objectivos ou metas e prazos bem definidos, seguido por um
acompanhamento rigoroso e a sua respectiva execução.

O orçamento de 2019, ligeiramente rectificado em relação ao inicialmente
apresentado e chumbado em Outubro 2018, é semelhante aos apresentados nos
últimos anos, em que não se vislumbra qualquer estratégia ou visão para o futuro.
Obras fundamentais estruturantes como as variantes, o crescimento da ZI, as infra-
estruturas tais como lares ou centros de dia para idosos, continuam sem ser incluídas.
Não verificamos intenção de rever os regulamentos de apoios ao desporto, à área
social, à cultura, ou até à actividade económica como o RMEU e os incentivos a quem
queira reestruturar os seus edifícios na zona tradicional. Daí as razões pela qual O
MPM não aprovou o orçamento inicialmente apresentado

Dado que esta proposta é de continuidade, e praticamente igual à que tinha sido
apresentada em 31 de Outubro, não nos restou outra opção que tomar o mesmo
sentido de voto contra, com a respectiva declaração de voto.”



A deputada Maria João Gomes (+C) proferiu a seguinte declaração de voto:

“ À semelhança do anterior, subjacente a este orçamento continua a não existir
nenhum plano estratégico para o desenvolvimento do Concelho.

É a continuação do de 2018, com milhões de euros, em muitas rubricas a transitarem
de 2018, porque muitas das obras previstas não se efetuaram, demonstrando uma
elevada incapacidade na taxa de execução.

Faltam tantas obras estruturantes, que é difícil enumerá-las.

Para resolver definitivamente, e não a curto prazo, o eterno problema do
abastecimento de água ao concelho, deveria estar contemplado um sistema de
gestão inteligente de águas, com unidades de controle que monitorizassem ruturas,
evitando os problemas que têm acontecido em S. Pedro e que, entre outras
funcionalidades, permitisse acabar com a situação de não cobrarmos 45% da água
que retiramos.

Faltam verbas para a expansão das zonas industriais, que atraiam a fixação de novas
empresas.

Faltam novas acessibilidades que retirem os camiões do centro urbano.

A construção da nova piscina, mais que urgente, continua adiada.

Plano Municipal de Cultura inexistente. Plano articulado de promoção do turismo
inexistente.

Não estão contemplados novos equipamentos sociais, à exceção da creche na antiga
Ivima, já prevista desde 2011. Nesta situação, só podemos votar contra.”
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O deputado João Paulo Pedrosa (PS) proferiu a seguinte declaração de voto:

“ O PS congratula-se com o sentido de responsabilidade desta Assembleia, pela
maioria ter votado a favor do orçamento e do plano de atividades. Porque a
responsabilidade de governar é uma responsabilidade de todos. É a responsabilidade
primeira do PS que ganhou a Câmara e de todos aqueles que integram o executivo
municipal, uma vez que o PS não tem a maioria.

Poder-se-à votar contra ? Pode, mas com propostas alternativas.

E das declarações que nós ouvimos e vimos do MPM, as propostas eram variantes,
equipamentos de prostituição e deficiência. Elementos que podem ser equipamentos
importantes, mas não são da responsabilidade da CMMG.

A CDU fez diferente, fez propostas concretas. Fez propostas no domínio, entre outros
muito significativos, das águas e saneamento, que fez a CM acomodar mais 600 mil
euros de investimento. Isto sim, é um trabalho e um sentido de responsabilidade que
nós registamos.

Inviabilizar este plano de atividades e este orçamento significa para 2019, 8 salas de
aulas na Comeira, mais 4 salas de aula na Várzea, mais 4 salas nos jardins de
infância, mais um pavilhão, no valor de 3 milhões de euros. A remodelação da escola
de Casal de Malta - 150 mil euros; remodelação da escola de 150 mil euros
remodelação da cantina da Embra - 120 mil euros; remodelação da escola da Moita
450 mil euros; Jardim tardoz da Biblioteca Municipal 400 mil euros; equipamentos
multi-desportivos para instalar no Parque dos Mártires, na Praia da Vieira e em são
Pedro de Moel - reabilitação dos blocos L e M - 2 milhões de euros com financiamento
em 85% e pavimentações diversas no valor de 700 mil euros.

Obras de remodelação e renovação na zona industrial no valor de 3 milhões de euros
e construção de uma ciclovia no valor de 1 milhão e 500 mil euros, ambos com
financiamento em 85%, saneamento e água - 2 milhões de euros, projetos já feitos e
concursos a lançar em breve.

Também o argumento que é dito, que se vota contra porque não se fez obra, eu refiro
que este ano, investimento pago foi 4 milhões e meio de euros, e em 2017, foi de 2
milhões e 600 mil euros. Portanto este ano, pagou-se 2 milhões de investimento mais
do que em 2017.

Poder-se-à fazer mais? Sim, é sempre possível fazer mais. E por isso, o PS
congratula-se com a proposta que o PSD fez, no sentido de haver uma comissão de
acompanhamento à execução ao orçamental, porque isso também ajuda a CMMG e
ajuda o Município.

E uma vez que há também tantas propostas e tantas obras que ficaram de fora,
porque infelizmente não há dinheiro para tudo, o PS sugere que a CMMG, para nós
podermos ir mais longe e mais depressa, contratualize um empréstimo, porque tem
uma situação económica e financeira suficientemente favorável para isso, para que se
possam acomodar mais obras.

E portanto quando se diz, é preciso envolver, é. Há atrasos, é preciso ter uma visão de
futuro, mas cerca de 9,5 milhões de investimento repartidos nas grandes rubricas:
zona industrial, águas e saneamento, vias e educação, acho que é uma boa visão
estratégica para o futuro do Concelho.”
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PONTO 46 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A
ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS

“ Presente certidão de teor nº146/2018/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 14 de dezembro de 2018:

Considerando que:

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

b)Os compromissos plurianuais são compromissos que constituem a obrigação de
efetuar pagamentos em mais de um ano económico ou em anos económicos distintos
do ano em que o compromisso é assumido (artigo 3.º, alínea b), da Lei n.º 8/2012, de
21 de fevereiro);

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

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

Atendendo a que:

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

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

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

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

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

A) A emissão de autorização genérica prévia para a assunção de compromissos
plurianuais relativos:
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1)À reprogramação da execução física e financeira de contratos administrativos já
celebrados, desde que a alteração do plano de trabalhos tenha sido aprovado pelo
órgão competente, independentemente do valor;

2)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 sujeição desses contratos a fiscalização prévia do
Tribunal de Contas;

3)À aprovação de revisão de preços ou atualização de contratos já celebrados, desde
que resultante de disposições legais e/ou de previsões previamente incluídas no
próprio contrato;

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

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

D) Todas as situações abrangidas pela presente autorização genérica devem ser
remetidas para conhecimento da Assembleia Municipal.

E) O disposto nas alíneas anteriores vigora no ano económico de 2019.

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

A Assembleia Municipal da Marinha Grande , em cumprimento do disposto

no artigo 12.º, do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho e do artigo 24.º, do

Regime Jurídico das Autarquias Locais, apreciou e autorizou:

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

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

2)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 sujeição desses contratos a
fiscalização prévia do Tribunal de Contas;

3)À aprovação de revisão de preços ou atualização de contratos já
celebrados, desde que resultante de disposições legais e/ou de previsões
previamente incluídas no próprio contrato;
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B) Em qualquer dos casos previstos na alínea A), deve estar previamente
assegurada a inclusão das verbas respetivas nas Grandes Opções do
Plano nos anos em referência.

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

D) Todas as situações abrangidas pela presente autorização genérica
devem ser remetidas para conhecimento da Assembleia Municipal.

E) O disposto nas alíneas anteriores vigora no ano económico de 2019.

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. __________________

PONTO 47 - APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO
FINANCEIRA

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 47 e colocou-o à discussão.___

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



Tomou a palavra o deputado Carlos Wilson (MPM) que esclareceu que os
votos da oposição não são contra e não são avulso, têm fundamentos. O que é
um facto é que um orçamento com tão baixa execução há uma série de anos,
tenha o acordo do MPM.

Sugeriu que a CMMG contrate mais 1 ou 2 técnicos para fazer o levantamento
dos prédios devolutos. Solicitou esclarecimentos sobre o seguinte:

- despoluição e requalificação do Rio Liz, obras do estuarino, valorização da
Arte Xávega, requalificação ambiental dos ribeiros da Tábua e de S.Pedro.
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Perguntou se tem algum plano para tapar os buracos das estradas no
Concelho e se a questão do saneamento e dos camiões em Picassinos, já tem
solução à vista. Sugeriu que o tema do Plano da Orla Costeira fosse
encaminhado e estudado em conjunto com a CIMRL.



Tomou a palavra o deputado Francisco Soares (PS) que disse ser muito
difícil governar e haver acordos, quando ninguém quer negociar e ninguém
quer ter pelouros e assumir responsabilidades. Solicitou que intervenham com
urgência nas estradas de Casal Galego que estão intransitáveis.



Tomou a palavra a deputada Margarida Henriques (PS) que perguntou quais
são diligências que se estão a tomar para resolver a situação dos cruzamentos
com o Pero Neto e a estrada EN 242.



Usou da palavra o deputado Luiz Branco (+C), que esclareceu que o +C não
cultiva a cultura do contra. Quando as políticas mudarem, o sentido de voto
também pode mudar.



Tomou a palavra o deputado Carlos Wilson (MPM) que disse que vai dar
conhecimento aos líderes de bancada da proposta que lhes foi feita pelo
executivo camarário e aquilo que o MPM contrapropôs.



O Presidente da Mesa apelou à CMMG que retirasse o lixo e os monos que se
acumulam juntos dos contentores na Amieira e solicitou a limpeza urgente das
estradas das matas.
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Tomou a palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que disse que a
execução não são 23%, têm que fazer bem as contas. Podem fazer-se várias
obras sem se fazer os pagamentos e vice versa. É preciso ler melhor os
documentos.

Disse também que o facto de os assuntos e as obras não andarem mais rápido
não é diretamente imputável ao executivo. Veja-se que todo e qualquer assunto
tem que ir à reunião de CM e isso torna tudo ainda mais moroso.

Solicitou à Câmara que dê prioridade às propostas e recomendações que são
feitos pela a Assembleia Municipal e que são aprovadas por unanimidade.



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

- Obras - neste momento temos cerca de 4 milhões de obras pagas e temos
mais 2 milhões de obras em execução. Não se revêm nas críticas face a obras
que tenham sido prometidas e adiadas, dado que já se explicou as
contrariedades face ao que impossibilitaram a sua execução. Reafirmou que a
taxa de execução orçamental ultrapassa os 36% e deu os seguintes exemplos:

Reabilitação do café Jardim de Luís de Camões -109.000€

Abastecimento de água Rua do salgueiro- 200.000€

Rua do repouso - 2ªfase - 300.000€

Requalificação da escola Guilherme Stephens - 400.000€

Requalificação de ruas - 300.000€

Pavimentações diversas - 130.000€

Rua e travessa das andorinhas - 761.500€

Rede em alta em S.Pedro de Moel - 200.000€

Pavilhão da Nery Capucho -270.000€

Rua ferreira de castro e parque de merendas - 84.000€

Rede de abastecimento de água- 3ª fase - 70.000€

Rua Nova do moinho de cima e adjacentes - 413.000€

Saneamento e água na Amieira - 100.000€



(Mandato 2017/2021) ATA NÚMERO OITO 20.12.2018

Ampliação da zona industrial - 200.000€

Escola da Moita - 420.000€

Cantina da Embra - 400.00€

Eficiência energética da piscina - 350.00€

Rua da Vitória - 300.000€

Disse que efetivamente se melhorou face ao ano passado e se tivessem
decorrido com normalidade as obras do centro de saúde, a creche da Ivima e
as que candidataram e que por força dos concursos não avançaram, a
execução teria sido maior. E isso não depende da força de vontade do
executivo em fazer as obras, mas sim de condicionalismos a que são alheios.

- Matas - não depende da CM a limpeza das estradas é da responsabilidade o
ICMNF e fará chegar a informação;

- Lixo na Amieira - já deu indicação aos serviços para tratarem do assunto;

- Recrutamento - concorda que é preciso contratar pessoal, mas lembrou que
para se fazer um processo de contratação, este leva no mínimo 6 meses. Estão
no imediato, a tratar de processos de mobilidade por ser mais rápido e a tratar
da integração dos precários.

A Presidente da Câmara terminou dizendo que vão ter em atenção todas as
recomendações feitas pelos Srs. Deputados. E frisou que continuam
disponíveis para se sentarem à mesa para acolher as propostas dos
Srs.Vereadores, desde que haja disponibilidade financeira.

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 da Marinha
Grande deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta todas as
deliberações tomadas na presente reunião. __________________________

Dando cumprimento à alínea c) do nº1 do artº 30º do RJAL, o Presidente da
Mesa deu por encerrada a sessão, pela uma hora, da qual se se lavrou a

presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelo 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.



(Mandato 2017/2021) ATA NÚMERO OITO 20.12.2018

O Presidente da Assembleia Municipal

Luís Guerra Marques

O Gabinete de apoio à Assembleia Municipal

Paula Cristina Ascenso Moreira
( Técnica superior nº 278)

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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ANTES DA ORDEM DO DIA - AM 20.12.2018

CIMRL
Decorreu no dia 18 de Dezembro a Assembleia da CIMRL.
Com agrado verifiquei a presença de todos os deputados que representam Assembleia Municipal
da Marinha Grande.

De entre os muitos assuntos ficamos a saber que o Aeroporto de Monte Real, por ação do estudo
de impacto encomendado e pago pelos municípios da Marinha Grande e Leiria, conseguiu
finalmente ser incluído na agenda do governo.

Também tomamos conhecimento das inúmeras reuniões, e objetivos destas, que têm sido levadas
a cabo pela CIMRL.
De entre elas quero destacar o acompanhamento muito responsável do que está a ser feito
relativamente à lei 50, e informar esta Assembleia de que no inicio de 2019 haverá uma reunião
da CIMRL para discussão do impacto da lei nos 10 municípios.
Informo também que depois dessa reunião deverá haver nova Assembleia da CIMRL para
aprovação do que ficar decidido.
Sobre estes pontos houve contributos muito positivos de diversos deputados, dos quais destaco
as intervenções dos deputados Carlos Wilson e João Paulo Pedrosa.

Pelos documentos distribuídos para preparação da Assembleia, ficamos a par da execução
orçamental do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial CIMRL – Quadro de
investimentos. Soubemos que a região da nossa CIM é, em investimento publico e privado, a
região com maior execução orçamental do país. Soubemos ainda que só não é maior porque,
entidades externas como a CCDRC, não estão a responder atempadamente aos pedidos
apresentados. Como é o caso da eficiência energética onde não há ainda qualquer projeto em
execução.

Mas o que realmente me preocupou foi encontrar, apenas 5 projetos do Município da Marinha
Grande. Abaixo deste numero só o município de Castanheira de Pera, muito mais pequeno, têm
menor quantidade de projetos candidatados.

Fiquei preocupado, porque conhecendo a real capacidade de investimento que a Marinha Grande
tem, apenas se limita a candidatar 3,5 milhões de euros e destes apenas se consideram
candidatados 600 mil porque o centro escolar da Varzea e a Eficiência Energética Piscinas
Municipais ainda não têm números de candidatura pelo que ainda nem sequer foram admitidos.

Fiquei preocupado por perceber a incapacidade que a Marinha Grande tem em candidatar obras
elegíveis quando outros aproveitam tudo o que é elegível, sendo património publico municipal, da
DGCP, ou da diocese. Projetos que vão desde parques naturais, parques ecológicos, percursos
pedestres a igrejas ou castelos. De remodelação de escolas à construção de centros escolares,
Da remodelação de centros ou extensões de saúde à construção de unidades de saúde. E nós só
candidatamos isto.

Sabendo da abertura ou até da apetência que existe na União europeia para aprovar projetos
cooperação internacional, e sabendo de quão mal estamos na área do turismo, não consigo
entender como não candidatar algo tipo o projeto do presidente Álvaro Orfão da rota europeia das
cidades vidreiras.

E se falarmos em execução financeira, há municípios com obras já executadas em mais de 90%.
Em contrapartida a Marinha Grande tem 0 % de execução.

Enfim continuamos pobres, muito pobres.
Somos um pobre cheio de dinheiro mas que por só ter dinheiro é demasiado pobre.
Luiz Branco
Deputado municipal eleito pelo +Concelho



Intervenção na AM 20.12.2018
PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLRIANUAIS -

Ponto 5 ao Ponto 38

Acerca das 38 modificações, disse a Sra presidente, tratar-se de alterações devidas a
alterações de descontos para ADSE, por motivos de doenças ou outras do colaboradores
da Câmara, ou devidas a modificações de valores de obra por acréscimo o diminuição de
custos das mesmas.
Mas não é totalmente assim.
Em muitos dos pontos agora alvos de plurianualidade, pode-se ver que as verbas
aplicadas em 2018, não passam de míseros cêntimos em muitas delas inferiores a 1 euro.

Acabamos de aprovar 34 pedidos de autorização previa para assunção de compromissos
plurianuais. Ainda falta o ponto 46 que além destes por ser genérico é uma carta em
branco para que outras obras possam perdurar no tempo. Alem de uma quantidade
significativa doutros pedidos de autorização prévia, ao longo do ano que agora termina.

Parece querer-se dar a impressão de que muitas são as obras em execução.
Vejamos então de que obras se tratam.
Além das normais despesas de funcionamento que são plurianuais, temos obras que há
muito deveriam estar prontas.
Por ex: a já referida rua Aníbal Bettencourt, em S. Pedro de Moel, que ameaça
transformar-se numa obra “telenovélica” para não dizer de Stª Engrácia.
Com um teor de atraso temporal elevado, aliás muito elevado, a Creche da Ivima projeto
que já vem desde o primeiro mandato como vereadora da atual Sra. presidente Cidália
Ferreira. Projeto que de tão velho já carece de obras estruturais do edifício e ainda nem
projetos de especialidade tem.
Ou a revisão do PDM que já anda atrasada há mais de 20 anos.
Até as obras do Orçamento participativo, que, conforme regulamento, têm de ser
executadas e ter o final no ano seguinte ao da aprovação, agora já são feitas em anos
sucessivos.

Temos também obras, como por exemplo cantinas escolares, que devido à sua
especificidade deviam de ser executadas no mais curto espaço de tempo e se arrastam
por anos.

Como referi, em intervenção numa Assembleia anterior, modifica-se o orçamento ao ritmo
de mais de duas vezes por mês, apenas para justificar o que não se faz.
Quero lançar o repto à Sra Presidente, ou aos Srs. Vereadores responsáveis pelos
pelouros destas obras, de informarem esta Assembleia de qual ou quais destas obras vão
ser concluídas no ano de 2019.

Ficaríamos muito gratos de obter a vossa resposta.

Luiz Branco
Deputado municipal eleito pelo +Concelho



AM 20-12-2018

Intervenção no Ponto 47
Atividade da Câmara

Um ano se passou e importa fazer o balanço da governação autárquica desse período, à
luz do que é o sentimento dos munícipes, que esperavam que começassem a ser
cumpridas as promessas eleitorais e que o concelho saísse da estagnação, com medidas
e obras significativas para o seu desenvolvimento.

O que hoje sentem é que praticamente nada mudou.
E que não existe orientação ou perspetiva para o médio ou longo prazo.

Os planos e Orçamento para 2018 não foram respeitados com sucessivas alterações e
uma taxa de execução da despesa baixíssima.
Obras que vêm sendo sucessivamente prometidas, continuam adiadas. As que se
realizam nunca cumprem o calendário previsto.
Ao nível da prestação de serviços continua-se longe de uma filosofia de proximidade.

O que existe são desculpas, atirando responsabilidades de um lado para o outro e,
também para a oposição, com negociações dúbias de partilha de pelouros.

Oposição que, por sua vez, tendo a maioria, não se impõe nesta situação.

Por detrás de discursos radicais, permite que se mantenha a continuidade da inoperância
desta governação.

Face a esta realidade, não deveria a senhora Presidente, com toda a transparência,
concertar a distribuição de pelouros pelos vereadores da oposição, na base de um plano
concreto e consensual, com as respetivas medidas e os recursos necessários para o
levar a cabo?

Se o não fizer, não caberá aos vereadores da oposição, que têm maioria, tirar as
conclusões de que o desenvolvimento do concelho não pode continuar a ser adiado e
usar os instrumentos legais que têm à sua disposição?

É hora de mudar!

Os munícipes não podem continuar a assistir a que os interesses partidários se
sobreponham aos interesses da comunidade.

Deputada Maria João Gomes +C


