
 

Página 1 de 25 

Reunião extraordinária da 
Câmara Municipal da Marinha 
Grande realizada no dia 
24/06/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 16 

   Município da Marinha Grande 
    Câmara Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página 2 de 25 

Reunião extraordinária da 
Câmara Municipal da Marinha 
Grande realizada no dia 
24/06/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 16 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e dezanove, no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho, reuniu extraordinariamente a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a 
presidência da Presidente, Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira, com a presença dos seguintes 
Senhores Vereadores:  
 

 Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 

 Aurélio Pedro Monteiro Ferreira; 

 Carlos Alexandre de Carvalho Caetano; 

 Lara Marques Lino; 

 Mêlina Monteiro Mira Domingues; 

 Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 

 
A Sr.ª Presidente abriu a reunião pelas 14:30 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na votação 
dos assuntos objeto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na deliberação se 
mencione expressamente a causa do impedimento. 

 

 



 
 

ORDEM DO DIA 
 

 

 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

1. P.A. N.º 105/2018 - AP/DISU - “Fornecimento de energia elétrica em média tensão, baixa 
tensão especial e baixa tensão normal” - Lote 4 – Pedido de substituição da forma de 
prestação da caução e aprovação de minuta de adenda ao contrato 
2. 9.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019  
3.10.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019 – 3.ª Revisão 
4. P.A. N.º 63/2019-AP/DDC - Confeção e fornecimento de alimentação escolar e 
fornecimento de lanches para os 3 agrupamentos de escolas do concelho da Marinha 
Grande para período de setembro de 2019 a julho de 2020 - 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 
5. P.A. n.º 81/2014-AP/DOT - "Revisão do Plano Director Municipal da Marinha Grande" - 
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 
6. Prestação de serviços para efeitos dos trabalhos de Delimitação da Reserva Ecológica 
Nacional - 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 
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7. P.A. N.º 93/2018-AP/DCD – “Confeção e fornecimento de alimentação escolar, 
fornecimento de lanches e transporte de refeições, para o período de janeiro a julho de 2019” 
– Aprovação de serviços complementares 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
ATIVIDADE FÍSICA 

8. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2019 - Associação 
Ensino e Promoção Desportivo Náutico da Marinha Grande - C. Nacional Juvenis, Juniores e 
Seniores e Open de Portugal 
9. Pedido de declaração de utilidade pública – Sociedade de Instrução e Recreio 1.º Maio 
 
 

DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

10. Contrato de exploração de cafetaria de apoio a diversos espaços culturais - 
Incumprimento contratual - Execução da caução 
11. Contrato de exploração de cafetaria de apoio a diversos espaços culturais - E/2224/2019 
- Da proposta para revogação do contrato - Apreciação 
12. Requalificação/Ampliação da Escola Básica da Moita - Concurso público n. º 05/2018. 
Aprovação de trabalhos complementares e trabalhos a menos - Anulação da deliberação de 
17 de junho de 2019 
13. Água imprópria para banhos - Ribeiro de São Pedro de Moel e Foz do Rio Lis, na Praia 
da Vieira - Pedido de colaboração da Autoridade de Saúde Pública - Inquérito Disciplinar - 
Relatório Final 
 





 
 
 

Antes da ordem do dia a Sra. Presidente informou que retiraria da agenda o ponto 12 e o 
ponto 13. 
  
Em resposta ao pedido de explicação sobre a retirada do ponto feito pelo Sr. Vereador 
Aurélio Ferreira, a Sr.ª Presidente informou que foi isso que combinou com o Sr. Vereador 
quando este veio à Câmara para levar todo o processo consigo.  
Fez a pergunta à CCDR sobre o envio dos processos aos Vereadores, uma vez que para ela 
própria não dispõe do mesmo. Assim, e para ter a informação precisa da CCDR, combinou 
na altura com o Sr. Vereador que ia retirar o ponto, trazendo-o depois de ter essa 
informação, que já foi pedida. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho referiu que veio à Câmara hoje de manhã para 
consultar o processo do ponto 13.  
Disse que, em primeiro lugar, considera lamentável que o Gabinete Jurídico da Câmara não 
saiba responder a esta questão.  
Em segundo lugar, se a Sr.ª Presidente não considera urgente a discussão deste ponto, 
então por que o incluiu numa reunião extraordinária?   
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Perante a informação da Sr.ª Presidente, o Sr. Vereador Aurélio Ferreira proferiu a 
seguinte intervenção: 
“Aquando da convocatória e envio da documentação, às 19h15 do dia 18/06, vinha a 
informação: 
“Relativamente ao ponto 13, a Senhora Presidente informa que o processo integral está 
disponível a partir de amanhã e até à realização da reunião para consulta na Secretaria da 
Câmara durante o período de expediente.“ 
 
Como é de conhecimento da Sr.ª Presidente, na passada sexta-feira, dia 21/06, os 
vereadores da MPM, deslocaram-se pelas 9h00, ou seja, em período de expediente, à 
Secretaria da Câmara, tal como a Sra. Presidente informava na comunicação. 
Informámos a Sra. Secretaria que pretendíamos uma cópia integral do processo, ao que nos 
foi perguntado se pretendíamos em papel ou em ficheiro. Informámos que não era relevante, 
mas tendo em conta que defendemos uma desmaterialização dos serviços, um ficheiro seria 
suficiente. Informámos também que iriamos aguardar a cópia. 
Pelas 11h30 fomos informados pela Sra. secretária, que tinha ordens para não entregar a 
cópia do processo. 
Deslocamo-nos à porta do gabinete da Sra. Presidente, que nos informou que não iria 
disponibilizar uma cópia do processo. 
Perante a recusa de nos facultar a informação, tencionámos fazer um requerimento a 
solicitar a mesma, ao que a Sra. Presidente informou que iria retirar o ponto da agenda da 
reunião de 24/06. 
Sobre esta matéria importa relembrar que os membros do órgão executivo têm direito de 
acesso a todos os documentos relevantes para a tomada de decisão sobre assuntos 
incluídos na ordem do dia, como resulta do disposto no art.º 53.º, n.º 2 da Lei n.º 75/2013, de 
12 de Setembro. 
Em matéria de acesso aos documentos administrativos vigora o princípio da administração 
aberta previsto no art.º 2.º n.º 1 da LADA (Lei de Acesso aos Documentos Administrativos), 
que só pode ser restringido nas condições constantes desta mesma lei, o que não é o caso 
dado que o inquérito já findou. 
O acesso aos documentos pelos vereadores pode ser feito, designadamente, por consulta do 
processo ou por reprodução do mesmo, nos termos do previsto no art.º 13.º, n.º 1 da mesma 
LADA, como, aliás, é feito com todos os demais processos sujeitos a deliberação camarária. 
Face ao exposto da reprodução do processo nos ter sido negada, atento à matéria em 
causa, sou levado a crer que há uma intenção clara de esconder algo o que levanta uma 
suspeita sobre todo o processo. Com a saúde pública não se brinca. Assim, dou nota de que 
farei chegar ao ministério público toda a documentação que motivou o processo para os fins 
tidos por convenientes.”  
 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho referiu que na altura também tinha pedido isso, e 
hoje, ao consultar o processo, não viu qualquer despacho da Sr.ª Presidente a remeter o 
processo ao Ministério Público. Se com esta facilidade se retira o ponto, é porque ele não é 
urgente, pelo que não entende o critério de “encaixar” este assunto numa reunião 
extraordinária que é convocada para assuntos urgentes e que têm que ir à Assembleia 
Municipal. 
 
 
A Sr.ª Presidente explicou que o processo é volumoso, tem uma proposta de arquivamento, 
e a sua retirada é simplesmente porque, tal como acordou com o Sr. Vereador, o facto de 
querer saber se há direito de reserva face aos dados que contém. A única razão da retirada 
é o facto de ela própria querer ficar esclarecida, neste caso e para o futuro. 
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A Sr.ª Vereadora Lara Lino disse que não faz sentido nenhum que haja critérios diferentes 
para os vários processos. Na sua opinião isso é censura. 
 
A Sr.ª Presidente pediu à Sr.ª Vereadora para não dizer isso porque não é verdade.    
  

  



 
 
 

ORDEM DO DIA 
 

 

 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

 
 
1. P.A. N.º 105/2018 - AP/DISU - “Fornecimento de energia elétrica em média tensão, 
baixa tensão especial e baixa tensão normal” - Lote 4 – Pedido de substituição da 
forma de prestação da caução e aprovação de minuta de adenda ao contrato 
 
536 - Considerando que o lote 4 do P.A. N.º 105/2018 - AP/DISU - “Fornecimento de energia 
elétrica em média tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal” foi adjudicado à 
proposta apresentada pelo concorrente LUZBOA - Comercialização de Energia, Lda, pelo 
valor global de 620.918,83€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor e que nessa sequência a 
entidade foi notificada para prestar caução no montante de 31.045,94€. 
 
Considerando que a entidade procedeu ao depósito bancário no valor de 31.045,94€, e que 
o mesmo está identificado no contrato n.º 04/2019, datado de 18/1/2019 celebrado na 
sequência do procedimento de contratação pública referido em epígrafe. 
 
Considerando que com o requerimento, registo de entrada n.º E/4702/2019, apresentado a 
26/4/2019 pela LUZBOA - Comercialização de Energia, Lda, o cocontratante vem requerer a 
substituição do depósito bancário, inicialmente apresentado, por um seguro-caução do 
mesmo montante e com as mesmas garantias. 
 
Considerando que nos termos do preceituado no Artigo 294.º do Código dos Contratos 
Públicos é admissível a autorização da substituição da caução pelo contraente público, 
mediante requerimento do cocontratante, a qual carece de adenda ao contrato inicial, de 
modo a não revestir forma menos solene que o contrato original. 
 
A Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, e de acordo com o artigo 18º, n.º 1, alínea b) do Decreto-Lei n.º 197/99 de 
8 de Junho na sua redação atual, em conjugação com os artigos 98.º e 294.º ambos do 
Código dos Contratos Públicos, aprovar: 

a)  a substituição da caução prestada inicialmente sob a forma de depósito 
bancário pelo seguro caução n.º 19-00000028-003, cujo original se encontra 
arquivado no respetivo processo de contratação pública; 



 

Página 6 de 25 

Reunião extraordinária da 
Câmara Municipal da Marinha 
Grande realizada no dia 
24/06/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 16 

 
 
 
 
 
 
 
 

b) a minuta da adenda ao contrato n.º 04/2019, datado de 18/1/2019, que se anexa; 
c) a restituição do valor do depósito bancário de 31.045,94 € à LUZBOA - 

Comercialização de Energia, Lda. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
2. 9.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019  
 
537 - Presente proposta da 9.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
7.ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2019 no valor de 25.000,00 euros nos 
reforços e de 25.000,00 euros nas anulações. 
 
7.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipais para 2019 no valor de 25.000,00 euros 
nos reforços e de 25.000,00 euros nas anulações. 
 
Considerando que de acordo com o ponto 8.3.1. do POCAL aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
54-A/99 de 22 de Fevereiro, “ (…) o orçamento pode ser objecto de revisões e de alterações 
(…).”, sendo que: “ (…) As alterações podem incluir reforços de dotações de despesas 
resultantes da diminuição ou anulação de outras dotações (…).”, mantendo-se o valor global 
do orçamento, a Câmara Municipal depois de analisar a proposta apresentada, delibera 
aprovar a 9.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019, nos termos da alínea 
d), do nº 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
          
 
3. 10.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019 – 3.ª Revisão 
 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino pediu explicações sobre a anulação da verba do transporte. 
  
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra explicou que o transporte já estava incluído no preço da 
refeição. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira fez os seguintes comentários: 
“Na ação cc) denominada: “RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO INDUSTRIAL 
DESATIVADO, vem uma proposta do Executivo permanente referindo “ Reforço de dotação 
para aquisição de estudo para Programa Funcional de Fábrica de Talentos – FEIS”, no 
montante de 61.495,00 €. 
Gostaria de saber a que se refere. 
Quando foi discutido com TODOS os membros do executivo o que fazer na FEIS, conforme 
tinha prometido a Sra. Presidente? 

A Sra. Presidente assumiu na Assembleia Municipal que antes de tomar qualquer decisão 
sobre a FEIS, faria uma reunião com os deputados municipais. Agora vem apresentar uma 
proposta, sem que antes tenha falado com ninguém. É lamentável esta postura, um 
comportamento com que não pactuo.  
Por esse motivo, se esta ação não for retirada, votarei contra esta revisão.”  
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A Sr.ª Presidente explicou que se trata de colocar uma verba para poder adjudicar um 
estudo para fazer uma fábrica de talentos. Será feito por uma empresa da área, e será uma 
consulta ao mercado, para nos informar das valências que ali se poderão instalar. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho protestou, porque deverá ser a Câmara a decidir o 
que ali pretende fazer. 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino questionou se não vão ser dadas directrizes à empresa. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu que quase cada cidadão tem uma opinião sobre o 
que fazer naquele espaço, mas quando se está aqui a assumir fazer um estudo para uma 
fábrica de talentos, é porque a Sr.ª Presidente já sabe o que ali quer fazer. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho também entende que este nome não é inocente e 
que a Sr.ª Presidente já deve ter uma ideia só que não quer dizer. 
 
A Sr.ª Presidente disse que é este nome porque a opção é ligada à área da cultura, e por 
isso se vai fazer o estudo para saber o que ali cabe em termos de educação, juventude, 
cultura. A intenção do estudo é chegar à conclusão do que é adequado para aquele espaço. 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino entende que primeiro deviam ser ouvidas as opiniões dos 
autarcas e da opinião pública, e depois, do que se concluir, pedir então o estudo. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho voltou a referir que deve ser aqui, a esta mesa, que 
se deve discutir o assunto em primeira mão, e depois fazer então o estudo. 
 
A Sr.ª Presidente sugeriu duas hipóteses e pediu a opinião dos Srs. Vereadores: ou se retira 
esta alínea da revisão, ou então deixa-se a verba, com o compromisso de não se avançar 
com este estudo enquanto não se fizer a discussão deste assunto. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira não concorda, até porque disse já ter experiência de outros 
casos, e porque a Sr.ª Presidente assumiu com os deputados da Assembleia Municipal fazer 
uma reunião extraordinária só para discutir este assunto e não o fez. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que a prova de que não querem fazer deste 
assunto “gincana política” é o facto de quererem contribuir para inflectir uma decisão e não 
pura e simplesmente votar contra. 
 
A Sr.ª Presidente pediu a presença da Técnica da Divisão Administrativa e Financeira, 
Dr.ª Sofia Brites, que veio esclarecer sobre a possibilidade de retirar da revisão a verba 
para o estudo. 
Tendo-se chegado à conclusão que era possível, e com a concordância de todos, a Sr.ª 
Presidente mandou retirar esta acção e a Dr.ª Sofia Brites foi refazer os documentos. 
 
 
Após a retirada desta acção, a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta:  
 
538 - Presente proposta da 10.ª Modificação, 3.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 
2019, acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
3.ª Revisão ao Orçamento da Receita para 2019, no valor de 400.000,00 euros nos 
reforços; 
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3.ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2019, no valor de 614.670,00 euros nos 
reforços e 214.670,00 euros nas anulações; 
 
3.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2019, no valor de 525.000,00 
euros nos reforços e 125.000,00 euros nas anulações, e com reforço de dotação em 2020 no 
valor de 64.400,00 euros; 
 
2.ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais para 2019, no valor de 121.747,00 euros 
nos reforços e 121.747,00 euros nas anulações e com anulação de dotação em 2020 no 
valor de 64.400,00 euros. 
 
Atentos os elementos apresentados e no cumprimento do disposto no ponto 8.3 do POCAL, 
aprovado pelo Decreto – Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação atual, e na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara Municipal, 
depois de analisar a proposta, delibera submeter à aprovação da Assembleia Municipal a 
10.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019, constituída pela 3.ª Revisão ao 
Orçamento da Receita, 3.ª Revisão ao Orçamento da Despesa, 3ª Revisão ao Plano 
Plurianual de Investimentos, 2.ª 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. 
 
 
4. P.A. N.º 63/2019-AP/DDC - Confeção e fornecimento de alimentação escolar e 
fornecimento de lanches para os 3 agrupamentos de escolas do concelho da Marinha 
Grande para período de setembro de 2019 a julho de 2020 - 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 
 
539 - Nos termos do disposto no art.º 22º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, a 
autorização de despesas que deem lugar a um encargo orçamental em mais de um ano 
económico ou em ano que não seja o da sua realização, não pode ser efetivada sem prévia 
autorização da Assembleia Municipal, salvo quando estas: 
 

a) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 
b) os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos 
anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três 
anos. 
 

Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos 
em atraso, e que dispõe que a assunção de compromissos plurianuais, independentemente 
da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, 
contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e 
parcerias público-privadas, está sujeita, no que respeita às entidades da administração local, 
a autorização prévia da Assembleia Municipal. 
 
Considerando que, nos termos da Requisição Interna n.º 26963 datada de 07/06/2019 da 
Divisão de Desenvolvimento e Cidadania, pretende-se proceder à abertura de procedimento 
de concurso público internacional para a aquisição de serviços de P.A. N.º 63/2019-AP/DDC 
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 - Confeção e fornecimento de alimentação escolar e fornecimento de lanches para os 
3 agrupamentos de escolas do concelho da Marinha Grande para período de setembro 
de 2019 a julho de 2020, com um valor global de encargos de 368.912,64 euros, acrescidos 
de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz o montante de 416.871,28 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 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 20/12/2018 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, e desde que exista 
dotação suficiente nas Grandes Opções do Plano nos anos em que se pretendem assumir os 
encargos plurianuais, o que não sucede na ação supra indicada. 
 
Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação inscrita na classificação 
orgânica/económica 06/020105 e ações do Plano de Atividades Municipais 2017/A/70 e 
2017/A/76 com a designação “Promoção e Desenvolvimento de Atividades de Animação e 
Apoio à Família no ano letivo 2019/2020 - Alimentação” e “Alimentação nas cantinas 
escolares - Ano Letivo 2019/2020”. 
 
Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2019, foi 
inscrita dotação, no ano de 2020, de 221.152,00 euros na ação 2017/A/76, classificação 
orgânica/económica 06/020105, verba insuficiente para a despesa que se perspetiva 
assumir, pelo que é proposto o reforço de dotação no ano de 2020, para uma dotação total 
corrigida de 256.151,00 euros na 3.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2019, a ser 
presente na próxima sessão da Assembleia Municipal. 
 
Considerando que o procedimento de contratação pública para a prestação de serviços de 
P.A. N.º 63/2019-AP/DDC - Confeção e fornecimento de alimentação escolar e 
fornecimento de lanches para os 3 agrupamentos de escolas do concelho da Marinha 
Grande para período de setembro de 2019 a julho de 2020, ultrapassa o valor que 
determina a fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas. 
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A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na 
alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, solicitar à Assembleia 
Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais relativos à prestação de serviços para o P.A. N.º 63/2019-AP/DDC - 
Confeção e fornecimento de alimentação escolar e fornecimento de lanches para os 3 
agrupamentos de escolas do concelho da Marinha Grande para período de setembro 
de 2019 a julho de 2020, até ao valor máximo de 256.151,00 euros, IVA incluído à taxa 
legal em vigor, no ano de 2020, para efeitos do cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual; 
 
A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 3.ª Revisão aos 
Documentos Previsionais de 2019, na sessão ordinária da Assembleia Municipal de 
junho de 2019, podendo posteriormente ser tomada a deliberação na sessão da 
Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
5. P.A. n.º 81/2014-AP/DOT - "Revisão do Plano Director Municipal da Marinha Grande" 
- 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 
 
Presente a seguinte proposta: 
 
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.º 81/2014-AP/DOT – "Revisão do Plano Director Municipal 
da Marinha Grande", e conforme deliberação da Assembleia Municipal de 18/09/2017, foi aprovada a 

assunção de compromissos plurianuais para os anos de 2018 e 2019, no montante de 35.424,00 euros 
e 44.280,00 euros, respetivamente. 
 
Considerando que, de acordo com a informação n.º SS/04/2019 de 18/06/2019, dos serviços da 
Divisão de Gestão do Território, é necessário proceder à reprogramação dos trabalhos, estimando-se a 
assunção de compromissos para o ano de 2020 no montante de 61.992,00 euros, valor com IVA 
incluído à taxa legal em vigor. 
 
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 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 20/12/2018 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, e desde que exista dotação suficiente nas Grandes Opções do Plano nos anos em 
que se pretendem assumir os encargos plurianuais, o que não sucede na ação supra indicada. 
 
Considerando que a 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 2019, não foi inscrita 
dotação no ano de 2020 na ação referida anteriormente, pelo que é proposto o reforço de dotação para 
esse ano, na ação 2012/I/20, para um dotação total corrigida de 64.400,00 euros na 3.ª Revisão aos 
Documentos Previsionais de 2019, a ser presente na próxima sessão da Assembleia Municipal. 
 
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 61.992,00 euros, para o ano de 2020, para efeitos do 
cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, 
na sua redação atual. 
 
A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 3.ª Revisão aos 
Documentos Previsionais de 2019, na sessão ordinária da Assembleia Municipal de junho de 
2019, podendo posteriormente ser tomada a deliberação na sessão da Assembleia Municipal 
relativa ao assunto em epígrafe. 
 
 

Sobre a proposta foi referido o seguinte:  
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano aproveitou a oportunidade para esclarecer a questão das 
três comissões de acompanhamento do PDM: a da CCDR, a da Assembleia Municipal (Arqt.º 
Frederico Barosa) e a da Câmara, designada no mandato anterior, com um representante de 
cada uma das cinco forças políticas da altura. Perguntou se se deve continuar com eles ou 
se se deve alterar, uma vez que neste momento são só três forças políticas (+ Concelho e 
PSD não estão representados na Câmara). 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira sugeriu uma única comissão, constituída por elementos da 
Assembleia Municipal e da Câmara. 
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A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que para si também faz sentido uma só 
comissão. 
 
Sobre este ponto, o Sr. Vereador Aurélio Ferreira fez o seguinte comentário: 
“Apesar deste ponto ser apenas para assunção de compromissos plurianuais, gostaria de 
esclarecer que é um assunto extremamente importante, pois refere-se ao PDM e ao imenso 
atraso que tem a revisão. 
Recordo que foi adjudicado em 2014, com um prazo de 20 meses, ou seja, deveria ter sido 
concluído a meados de 2016, e neste momento a nova recalendarização é para 2020.   
A empresa que ficou incumbida de fazer o trabalho vem agora afirmar que não tem 
conduções de terminar o trabalho e pretende fazer uma cessão da posição para outra 
empresa. 
Vamos votar favoravelmente porque é a assunção de compromissos plurianuais, porque 
quando for discutido este assunto precisamos de pareceres jurídicos e financeiros para 
deliberar conscientemente.” 
 
Seguiu-se uma discussão sobre o atraso na prestação do serviço e sobre o pedido de 
cessão de posição contratual apresentado pela empresa, com o Sr. Vereador Aurélio 
Ferreira a colocar diversas questões e a Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho a referir que 
lhe parece que primeiro terá que se aceitar a cessão e só depois pedir a plurianualidade.  
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano explicou que é possível a cessão, porque não há alteração 
dos valores e não houve outras empresas a concorrer. Já colocou a questão numa reunião 
da CCDR, só que não o tem escrito. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que não se sente confortável a votar o ponto 
assim, e quer ver os pareceres. 
 
Neste momento a Sr.ª Presidente suspendeu a discussão do ponto, para juntar os 
pareceres sobre a cessão de posição contratual. 
O ponto foi retomado no final da reunião. 
 
 
6. Prestação de serviços para efeitos dos trabalhos de Delimitação da Reserva 
Ecológica Nacional - 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 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira fez o seguinte comentário: 
“A informação é que em abril de 2015 na reunião da Câmara com CCDRC foi decidido que a 
Câmara iria informar qual a opção, a qual decidiu “fazer apenas ajustes”. 
Em outubro de 2016 a CCDRC disse que não era possível apenas ajustes. 
Só agora, passados quase 3 anos, o Município da Marinha Grande, ou seja, a Sra. 
Presidente e o Sr. vereador Caetano, perceberam que não têm quem faça este trabalho e 
terá de ser adquirida uma prestação de serviço !!! 
Perante tudo isto fica entendido quem são os verdadeiros responsáveis pelo atraso da 
revisão do PDM. “ 
 
 
540 - Nos termos do disposto no art.º 22º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, a 
autorização de despesas que deem lugar a um encargo orçamental em mais de um ano 
económico ou em ano que não seja o da sua realização, não pode ser efetivada sem prévia 
autorização da Assembleia Municipal, salvo quando estas: 
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a) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 
b) os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos 
anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três 
anos. 
 

Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, 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 da informação interna n.º SS/06/2019 de 14/06/2019, da 
Divisão de Gestão do Território, se pretende a abertura de procedimento de contratação 
pública para a Aquisição de serviços para efeitos dos trabalhos de Delimitação da 
Reserva Ecológica Nacional, e que o prazo de execução dos serviços é de 6 meses, e que 
tal determina a assunção de encargos plurianuais no ano de 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, 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 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 20/12/2018 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, e desde que exista 
dotação suficiente nas Grandes Opções do Plano nos anos em que se pretendem assumir os 
encargos plurianuais, o que não sucede na ação supra indicada. 
 
Considerando que a 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”. 
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Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2019, não 
foi inscrita dotação no ano de 2020 na ação referida anteriormente, pelo que é proposto o 
reforço de dotação para esse ano, na ação 2012/I/20, para um dotação total corrigida de 
64.400,00 euros na 3.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2019, a ser presente na 
próxima sessão da Assembleia Municipal. 
 
Considerando que o procedimento de contratação pública para a Aquisição de serviços 
para efeitos dos trabalhos de Delimitação da Reserva Ecológica Nacional 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 Aquisição de serviços para efeitos 
dos trabalhos de Delimitação da Reserva Ecológica Nacional, até ao valor de 2.398,50 
euros, para o ano de 2020, para efeitos do cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 
1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual. 
 
A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 3.ª Revisão aos 
Documentos Previsionais de 2019, na sessão ordinária da Assembleia Municipal de 
junho de 2019, podendo posteriormente ser tomada a deliberação na sessão da 
Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
7. P.A. N.º 93/2018-AP/DCD – “Confeção e fornecimento de alimentação escolar, 
fornecimento de lanches e transporte de refeições, para o período de janeiro a julho de 
2019” – Aprovação de serviços complementares 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira fez o seguinte comentário: 
“Pela informação disponibilizada ficamos a saber que “verifica-se ainda existência de um erro 
na previsão do número de refeições na Cantina Escolar da Ordem, num total de 
aproximadamente 47 refeições diárias, levando-nos a concluir que não foram contabilizados 
os almoços dos alunos do Jardim de Infância da Ordem na previsão inicial.” Ou seja, neste 
ano 2019, omitiram a refeição de 47 crianças. Como pode acontecer uma coisa destas? De 
quem é a responsabilidade? 

No agrupamento Poente, adjudicaram 49950 refeições e faltaram 10898, ou seja, são 
precisas mais 21 % do que previram !!! 
Qual a razão para se dividir o mesmo serviço em duas alíneas? 

Este alerta foi dado a 4 de junho. Porque não veio à reunião passada, dia 17? 

A resposta é clara e está plasmado na documentação: a Sra. vereadora Célia teve 9 dias 
para despachar (Foi enviado dia 4 e apenas dia 13 foi despachado, e porque os serviços 
financeiros voltaram a alertar). É incrível que um assunto classificado pelos serviços de 
“MUITO URGENTE”, tenha ficado esquecido pela vereadora. Demonstra a falta de 
planeamento e incapacidade de gestão deste executivo permanente.” 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra explicou o procedimento e as razões pelas quais os serviços 
não podiam contabilizar essas refeições aquando da adjudicação dos serviços.  
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira não compreende como é que a Sr.ª Vereadora ficou 
tranquila. Considera que é uma falta de planeamento atroz. 



 

Página 15 de 25 

Reunião extraordinária da 
Câmara Municipal da Marinha 
Grande realizada no dia 
24/06/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
A Sr.ª Presidente disse que não lhe parece que o Sr. Vereador queira atribuir a falta de 
planeamento à Sr.ª Vereadora.  
 
Seguidamente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
541 - Presente o processo de aquisição nº 93/2018 – AP/DCD, com o objeto “Confeção e 
fornecimento de alimentação escolar, fornecimento de lanches e transporte de refeições, 
para o período de janeiro a julho de 2019”, cuja deliberação de adjudicação foi tomada na 
reunião da Câmara Municipal de 29.11.2018, tendo sido celebrado contrato escrito no dia 
06.12.2018. 
 
Presente informação n.º I/1251/A/2019 do serviço de Educação e Juventude da DDC, datada 
de 14.06.2019, a informar que as quantidades contratualizadas no âmbito do processo 
referido no parágrafo anterior são insuficientes, considerando que a quantidade executada 
até 31.05.2019 é superior ao previsto aquando da abertura do procedimento de contratação 
pública.  
 
Efetivamente é indicado como motivo para o exposto o facto de se registar um aumento 
médio de 32 refeições por dia nas cantinas de Casal de Malta e Várzea ao longo do ano de 
2019, num total de 3.552 refeições, o facto de se verificar um erro na previsão do número de 
refeições na Cantina Escolar da Ordem, num total de 5.217 refeições, e o facto de se registar 
um aumento do número de refeições de forma generalizada no Agrupamento de Escolas de 
Marinha Grande Poente, num total previsto de 2.129 refeições ate´ao final do ano lectivo de 
2018/2019. 
 
Face ao exposto e depois de analisado o processo de aquisição n.º 93/2018-AP/DCD e 
a informação do serviço da DDC, a Câmara Municipal, concordando com o exposto, 
delibera: 
 

a) Aprovar os serviços complementares que resultam de circunstâncias não 
previstas, nos termos do preceituado no n.º 2 do art.º 454º do Código dos 
Contratos Públicos, num total de 5.217 refeições a preço de contrato, 
perfazendo o total de 8.555,88 euros, acrescidos de IVA à taxa de 13%, por 
estarem reunidos os pressupostos das alíneas a) a c), considerando que estes 
serviços não podem ser técnica ou economicamente separáveis do objeto do 
contrato celebrado sem que daqui advenham consequências para o bom 
funcionamento das cantinas escolares em particular no que respeita à 
satisfação das necessidades dos alunos que frequentam as cantinas e o ano 
letivo em curso e considerando que não é admissível a substituição da 
empresa que presta o serviço a meio do ano lectivo; e que estes representam 
8,09% do preço contratual e por ter sido adotado o procedimento de concurso 
público com publicidade internacional aquando da abertura do procedimento 
de contratação pública. 

 
b) Aprovar os serviços complementares que resultam de circunstâncias 

imprevisíveis, nos termos do preceituado no n.º 3 do art.º 454º do Código dos 
Contratos Públicos, num total de 5.681 refeições a preço de contrato, 
perfazendo o total de 9.316,84 euros, acrescidos de IVA à taxa de 13%, por 
estarem reunidos os pressupostos das alíneas a) e b), considerando que estes 
serviços não podem ser técnica ou economicamente separáveis do objeto do 
contrato celebrado sem que daqui advenham graves inconvenientes para o 
bom funcionamento das cantinas escolares em particular no que respeita à  
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satisfação das necessidades dos alunos que frequentam as cantinas e o ano 
letivo em curso e considerando que não é admissível a substituição da 
empresa que presta o serviço a meio do ano letivo, por ser admissível um 
aumento considerável de custos para o contraente público na sequência duma 
alteração tempestiva da entidade que presta o serviço; e que estes 
representam 8,81% do preço contratual. 
 

c) Aprovar a adenda ao contrato, de acordo com o artigo 98º, nº1, do Código dos 
Contratos Públicos. 

 
A presenta deliberação produz efeitos desde que aprovada a 9.ª Modificação aos 
Documentos Previsionais de 2019 nesta reunião da Câmara Municipal, com a qual é 
garantido o enquadramento orçamental do proposto, devendo ser precedida de 
cabimento pelos serviços de contabilidade da CMMG. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
ATIVIDADE FÍSICA 

 
 
8. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2019 - 
Associação Ensino e Promoção Desportivo Náutico da Marinha Grande - C. Nacional 
Juvenis, Juniores e Seniores e Open de Portugal 
  
  
Os Srs. Vereadores do MpM declararam o seguinte:  
“Esta iniciativa é da maior relevância e merece ser apoiada. 
A associação diz que o orçamento é de 11.000,00€, pede apoio à Câmara de 6.500,00€, e a 
atribuição é de 6.500,00€ - Qual o critério? 

Concordamos em pleno com esta e outras candidaturas para apoios aos clubes e 
associações. No entanto, não podemos concordar com a discricionariedade deste 
regulamento que temos. Sem prejuízo para o projeto, pois nem este, nem qualquer outro 
apoio, alguma vez deixou de ser atribuído por responsabilidade dos vereadores do MPM, 
mas porque discordando dos CRITÉRIOS, vamos continuar a abster-nos, com declaração de 
voto, até este executivo permanente decidir alterar os regulamentos que tanto prejudicam as 
associações.” 
  
 
542 - Presente deliberação de 22 abril de 2019, na qual a Câmara Municipal decidiu, ao 
abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e do n.º 4 e 
6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios 
ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, 
admitir a candidatura abaixo indicada, ficando a mesma selecionada para a fase de definição 
do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas 
da entidade concedente: 
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Atividade pontual:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/8984/2018  501089721 
D. NÁUTICO DA 

MARINHA GRANDE 

C. NACIONAL DE JUVENIS, 
JUNIORES E SENIORES E OPEN DE 

PORTUGAL/ FUNCHAL 
31,3 

 
Presente informação com registo I/1242/2019, de 12 de junho, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Desportivo Náutico da Marinha Grande preenche os requisitos previstos no 
art.º 6.º do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para a participação no 
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIS, JUNIORES E SENIORES E OPEN DE PORTUGAL 
- 1,2,3,e 4 de Agosto de 2019. 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento, o montante dos apoios a atribuir a cada 
candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da educação, 
cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento, nos termos da alínea f), do 
n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro na sua redação atual, que 
conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para apoiar as atividades 
de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e outras de interesse municipal, bem como 
para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos termos das 
alíneas u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/189; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de Atividades 
Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro a 
atribuir;  
 
Atendendo a que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária 
e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da Marinha 
Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea u) do nº 1, do artigo 33.º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios e 
Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, 
delibera conceder o seguinte apoio financeiro:  
 

 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO VALOR 

E/8984/2018  501089721 
D. NÁUTICO 
DA MARINHA 

GRANDE 

C. NACIONAL DE 
JUVENIS, JUNIORES E 
SENIORES E OPEN DE 
PORTUGAL/ FUNCHAL 

31,3 2018/A/189 6.500,00€ 
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Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18º e 20º, nº 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato-Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Mêlina Mira, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
  
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a revisão 
do processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro 
(DSAJAL 1211/17, de 4.08.2017) que alerta para o facto do normativo sobre o qual as 
candidaturas são apreciadas já não está actualizado.  
    

Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada 
associação mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura 
para que seja clara a imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que 
todas as candidaturas admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em 
processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será 
pago o apoio. A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve 
ocorrer antes da realização dos eventos. Naturalmente que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas. 
 

Somos incondicionalmente favoráveis a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. 
Representa a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento 
de um grupo de pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem 
desenvolver funções de particular relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do 
que queremos para o nosso concelho, continuamos a insistir na subjectividade e no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos. 
  

Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não 
temos um regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao 
cumprimento dos mesmos e obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de 
avaliação, garantindo que o acto salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  
  

Por essa razão entendemos abster-nos nesta votação.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
9. Pedido de declaração de utilidade pública – Sociedade de Instrução e Recreio 1.º 
Maio 
 
543 - Na sequência do pedido de declaração de utilidade pública da Sociedade de Instrução 
e Recreio - 1º de Maio, solicitou a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, 
através de ofício com registo de entrada n.º 5442/2019, de 10 de maio, que fosse enviado 
um parecer que refletisse o conhecimento que a Câmara Municipal da Marinha Grande tem 
da atividade e mérito da entidade requerente em prol da comunidade marinhense que 
remetemos no presente documento. 
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Presente informação n.º 1286/2019 de 18 de junho de 2019 da Divisão de Desenvolvimento 
da Cidadania onde resume o trabalho desenvolvido pela Sociedade de Instrução e Recreio 
1.º de Maio, em prol da cultura e do desporto. 
 
Presente descrição da atividade, nomeadamente na área cultural, desportiva e atividade 
física, desenvolvida pela Sociedade de Instrução e Recreio 1.º de Maio. 
 
Considerando que a Sociedade de Instrução e Recreio 1.º de Maio, pessoa coletiva de 
direito privado sem fins lucrativos NIPC 501 056 467, tem sede no Largo da Sociedade, 
Picassinos, 2430 - 420 Marinha Grande, fundada a 1 de maio de 1921, tem como objetivo a 
promoção cultural, desportiva, social, recreativa e cívica dos seus associados e da 
população em geral, com especial incidência para o fomento da prática do Andebol através 
da formação de atletas e participação dos mesmos em competições, e para o seu 
departamento cultural onde se destaca o Rancho Folclórico de Picassinos. 
 
Considerando a prossecução deste objetivo desenvolve neste concelho, em exclusivo, a 
prática do Andebol aproveitando assim as condições da região para o desenvolvimento da 
modalidade, potenciando as infraestruturas Municipais, nomeadamente o Pavilhão 
Gimnodesportivo da Marinha Grande. 
 
Considerando que esta associação possui na sua estrutura o Rancho Folclórico de 
Picassinos, que, além de ser responsável por um estudo aprofundado do legado etnográfico 
do concelho marinhense é igualmente o organizador do Encontro Nacional de Folclore 
iniciado em 1979. São inúmeras as atuações anuais deste grupo que pretende através das 
suas danças e cantares divulgar a cultura e etnografia marinhense. 
 
Considerando que ao longo dos seus 98 anos de existência, esta entidade tem obtido 
admiráveis resultados desportivos, sendo já uma referência nacional na sua área de atuação, 
sobretudo nos escalões de formação mais jovens, facto que enobrece todo o concelho e as 
suas populações. 
 
Considerando que para além do inigualável contributo para o desenvolvimento desportivo 
que foi incrementado por esta associação, a autarquia não pode deixar de realçar o 
importante papel social desempenhado junto dos jovens carenciados, muitos deles 
residentes nos bairros sociais propriedade deste Município, contribuindo assim positivamente 
para a formação cívica dos crianças e jovens que aqui residem. 
 
Considerando que o trabalho realizado pela Sociedade de Instrução e Recreio 1.º de Maio 
junto dos jovens do nosso Concelho, tem contribuído inequivocamente para evitar percursos 
de vida mais negativos e comportamentos desviantes, obviando, assim, prejuízos para os 
próprios e para a comunidade em geral. 
 
Considerando que esta coletividade tem ainda pautado a sua atividade por uma forte 
colaboração com esta Câmara Municipal repercutida da seguinte forma: 

 Participando na conceção de projetos de animação/atividades desportivas; 

 Intervindo na discussão dos projetos de construção dos equipamentos públicos 
desportivos, recreativos e de lazer; 

 Permitindo que a prática desportiva se torne acessível a todos os munícipes, de 
forma salutar e atrativa, tendo em vista o bem-estar, a qualidade de vida e a 
aquisição de hábitos desportivos; 

 Ajudando a criar mais e melhores condições de prática desportiva, tendo em conta 
as necessidades e as motivações dos cidadãos; 
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 Estimulando e incentivando o associativismo desportivo de forma clara e coerente, 
com programas regulares de atividades físicas e intercâmbios entre as associações 
concelhias, revelando um elevado espírito de interajuda; 

 Colaborando nas campanhas de sensibilização, com o objetivo de consciencializar 
toda a população para a importância da atividade física, como meio preventivo de 
saúde e de qualidade de vida. 

 Elaborando pesquisas etnográficas sobre a História e costumes do concelho, em 
particular de Picassinos, e dando a conhecer o seu resultado com as atuações do 
Rancho Folclórico de Picassinos. 

 
Considerando que dada a importância do trabalho desempenhado em proveito da 
comunidade local, a Sociedade de Instrução e Recreio 1.º de Maio é hoje uma das 
associações mais respeitadas e consideradas na Marinha Grande. 
 
Assim, a Câmara Municipal, delibera nos termos das atribuições no domínio da 
cultura, desporto e promoção do desenvolvimento, disposto nas alíneas e), f), e m) do 
n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro na sua redação atual, emitir 
parecer favorável à declaração de utilidade pública da Sociedade de Instrução e 
Recreio 1.º de Maio, pessoa coletiva de direito privado sem fins lucrativos NIPC 501 
056 467, tem sede no Largo da Sociedade, Picassinos, 2430 - 420 Marinha Grande. 
 
Mais delibera reconhecer o apoio, dinamismo e disponibilidade social evidenciada 
pela Sociedade de Instrução e Recreio 1.º de Maio em prol de todos os Marinhenses. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu que esta declaração de utilidade pública é de 
extrema importância para o clube. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que também se congratula com este pedido e 
espera que seja útil para o clube. 
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

 
 
10. Contrato de exploração de cafetaria de apoio a diversos espaços culturais - 
Incumprimento contratual - Execução da caução 
 
544 - A Sra. Presidente Cidália Ferreira apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente cópia da caução - guia de depósito na agência da Marinha Grande da Caixa Geral 
de Depósitos da quantia de mil e trezentos euros e trinta e dois cêntimos, prestada a favor do 
Município da Marinha Grande em 27.09.2013 pela Sociedade Pinus Pinaster, Lda, NIPC 510 
788 270, exigida no âmbito do contrato de “concessão de exploração de uma cafetaria de 
apoio a diversos espaços culturais (Casa da Cultura e Museu do Vidro)”; 
 
Presente Informação n.º 636/2019 de 27.03.2019 da área do Património da Divisão 
Administrativa e Financeira, no âmbito da qual consta que: 
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- A Sociedade Pinus Pinaster, Lda, NIPC 510 788 270, concessionária da “exploração de 
uma cafetaria de apoio a diversos espaços culturais (Casa da Cultura e Museu do Vidro)”, 
possui uma dívida decorrente do não pagamento das rendas devidas, por força da cláusula 
19º do contrato avulso n.º 66/2013 e do contrato avulso n.º 67/2013 de “cessão de posição 
contratual”; 
 
- As rendas devidas, não pagas, correspondem, até à presente data, aos seguintes meses:   
setembro/2015, outubro/2015, dezembro/2015, de abril/2016 a setembro/2017, de 
fevereiro/2018 a agosto/2018, de novembro/2018 a fevereiro/2019, perfazendo o total de 
18.291,57 euros;  
 
- Até à atualidade, não foi executada a caução - guia de depósito, efetuada na agência da 
Marinha Grande da Caixa Geral de Depósitos, da quantia de mil e trezentos euros e trinta e 
dois cêntimos, prestada a favor do Município da Marinha Grande em 27.09.2013 pela 
Sociedade Pinus Pinaster, Lda, NIPC 510 788 270. 
 
A referida caução, prestada nos termos da cláusula 20º do contrato, visa garantir o exato e 
pontual cumprimento das obrigações do cocontratante e, nos termos do n.º 2 desta cláusula 
contratual “se o concessionário não cumprir as suas obrigações legais ou contratuais, o 
concedente pode considerar perdida a seu favor a caução, independentemente de decisão 
judicial ou arbitral, nos termos do artigo 296º do Código dos Contratos Públicos.”      
 
A Câmara Municipal, depois de analisar aqueles documentos e tendo tomado 
conhecimento da existência da situação de incumprimento contratual descrita na 
Informação n.º 636/2019, de 27.03.2019, da Divisão Administrativa e Financeira, 
delibera executar a totalidade da caução (depósito bancário) prestada pela Sociedade 
Pinus Pinaster, Lda, NIPC 510 788 270, em 27.09.2013 a favor do Município da Marinha 
Grande, na agência da Marinha Grande da Caixa Geral de Depósitos, no valor de 
1.300,32 € (mil e trezentos euros e trinta e dois cêntimos), exigida no âmbito do 
contrato de “concessão de exploração de uma cafetaria de apoio a diversos espaços 
culturais (Casa da Cultura e Museu do Vidro)”, para efeitos do n.º 1 do artigo 88º e 
artigo 296º, ambos do Código dos Contratos Públicos.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
11. Contrato de exploração de cafetaria de apoio a diversos espaços culturais - 
E/2224/2019 - Da proposta para revogação do contrato - Apreciação 
 
545 - Presente documento com registo de entrada n.º 2224/2019, de 27.02.2019, através da 
qual o concessionário Sociedade Pinus Pinaster, Lda propõe a cessação do contrato em 
causa, nas condições nele mencionadas.  
 
Presente informação jurídica, de 29.03.2019 na qual se aprecia a proposta apresentada, a 
qual contém os seguintes anexos: E/2224/2019; e-mail de 27.02.2019; Caução; Auto da 
vistoria de 10.10.2013; Avaliação de bens móveis requerida pelo Município; original da 
Informação da Divisão Financeira - área do Património n.º 636/2019, de 27.03.2019.     
      
Presente dossier facultado pela Divisão Administrativa e Financeira, ao qual se refere a 
Informação da Divisão Financeira n.º 636/2019, de 27.03.2019.  
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A Câmara Municipal, após análise da documentação referida, delibera não se opôr à 
proposta da extinção do contrato através da revogação (acordo das partes), 
admissível nos termos da alínea b) do artigo 330º e n.º 1 do artigo 331º, ambos do 
Código dos Contratos Públicos. 
 
Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 331º do Código dos Contratos Públicos, a 
Câmara Municipal delibera, nos termos do n.º 3 do artigo 331º do Código dos 
Contratos Públicos, aprovar a minuta do Acordo de Revogação do Contrato “de 
concessão de exploração de cafetaria de apoio a diversos espaços culturais” que se 
dá por integralmente reproduzida.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.  
 
 
12. Requalificação/Ampliação da Escola Básica da Moita - Concurso público n. º 
05/2018. Aprovação de trabalhos complementares e trabalhos a menos - Anulação da 
deliberação de 17 de junho de 2019 
 
Processo retirado da ordem do dia. 
 
 
13. Água imprópria para banhos - Ribeiro de São Pedro de Moel e Foz do Rio Lis, na 
Praia da Vieira - Pedido de colaboração da Autoridade de Saúde Pública - Inquérito 
Disciplinar - Relatório Final 
 
Processo retirado da ordem do dia. 
 
 





 
Nesta altura, quando eram 16:45 horas, a Sr.ª Presidente solicitou a presença na reunião da 
Chefe da Divisão Jurídica, Dr.ª Ana Sousa, que veio esclarecer a questão da cessão de 
posição contratual do contrato de prestação de serviços para a revisão do PDM da Marinha 
Grande, suscitada na discussão do ponto 5. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano fez o enquadramento da questão, e referiu que a 
preocupação dos Srs. Vereadores é estarem a assumir, com a aprovação da plurianualidade, 
a cessão da posição contratual. 
 
A Dr.ª Ana Sousa informou que não se pode fazer a cessão sem a plurianualidade 
aprovada, porque há alteração de encargos. Uma coisa são os encargos plurianuais e outra 
a cessão da posição contratual. Em relação à cessão da posição contratual explicou que ela 
é possível, nos termos dos artigos do CCP que enunciou. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que não contesta a explicação, mas quer ver a 
análise financeira. Quer saber de que valores se está a falar, o que foi pago e o que falta 
pagar. 
 
A Sr.ª Presidente ausentou-se da reunião nesta altura, quando eram 17:00 horas, para ir 
fazer exames médicos. 
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A partir deste momento, e até final, a reunião foi conduzida pelo Vice-Presidente, Sr. Carlos 
Caetano, que solicitou a presença da Chefe da Divisão de Gestão do Território, Dr.ª Inês 
Marrazes, que veio à reunião fazer um resumo do que se passou com a empresa Ruralmark, 
desde a adjudicação, em 2014, até ao momento em que pediram a cessão da posição 
contratual. 
 
 
O Sr. Vice-Presidente propôs aprovar a plurianualidade e depois vir na próxima reunião a 
cessão da posição contratual, devidamente fundamentada com pareceres financeiros e 
jurídicos. 
 
 
Deste modo, colocou a votação a seguinte proposta: 
  
 
5. P.A. n.º 81/2014-AP/DOT - "Revisão do Plano Director Municipal da Marinha Grande" 
- 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 
 
 
546 - 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.º 81/2014-AP/DOT – "Revisão do Plano Director 
Municipal da Marinha Grande", e conforme deliberação da Assembleia Municipal de 
18/09/2017, foi aprovada a assunção de compromissos plurianuais para os anos de 2018 e 
2019, no montante de 35.424,00 euros e 44.280,00 euros, respetivamente. 
 
Considerando que, de acordo com a informação n.º SS/04/2019 de 18/06/2019, dos serviços 
da Divisão de Gestão do Território, é necessário proceder à reprogramação dos trabalhos, 
estimando-se a assunção de compromissos para o ano de 2020 no montante de 61.992,00 
euros, valor com IVA incluído à taxa legal em vigor. 
 
 



 

Página 24 de 25 

Reunião extraordinária da 
Câmara Municipal da Marinha 
Grande realizada no dia 
24/06/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, 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 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 20/12/2018 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, e desde que exista 
dotação suficiente nas Grandes Opções do Plano nos anos em que se pretendem assumir os 
encargos plurianuais, o que não sucede na ação supra indicada. 
 
Considerando que a 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 2019, não 
foi inscrita dotação no ano de 2020 na ação referida anteriormente, pelo que é proposto o 
reforço de dotação para esse ano, na ação 2012/I/20, para um dotação total corrigida de 
64.400,00 euros na 3.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2019, a ser presente na 
próxima sessão da Assembleia Municipal. 
 
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 61.992,00 euros, para o ano de 2020, para efeitos do cumprimento do disposto 
na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação 
atual. 
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A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 3.ª Revisão aos 
Documentos Previsionais de 2019, na sessão ordinária da Assembleia Municipal de 
junho de 2019, podendo posteriormente ser tomada a deliberação na sessão da 
Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
A Sr.ª Presidente não votou este ponto, uma vez que já não se encontrava presente.  
 
 

 
 





E nada mais havendo a tratar, o Sr Vice- Presidente encerrou a reunião eram 18:00 horas. 
 

No final foi elaborada esta ata, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, Coordenadora 
Técnica, vou assinar, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 

 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 

A Secretária da reunião, 
 
 

 
 

 
 
 

 
O conteúdo desta reunião encontra-se registado em suporte digital. 

 
 


