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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA
MARINHA GRANDE REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2019---

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezanove, no Auditório
da Resinagem, sito na Praça Stephens, sob a presidência de Luís Guerra
Marques, secretariada por Pedro Nuno Rosa de Oliveira Correia, primeiro
secretário e por Renata Alexandra Gomes Pereira, segunda secretária, reuniu
em sessão extraordinária, a Assembleia Municipal da Marinha Grande com a
seguinte ordem de trabalhos:________________________________________

1. DESIGNAÇÃO DO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DO CONCELHO
DA MARINHA GRANDE NO XXIV CONGRESSO DA ANMP – Associação
Nacional de Municípios Portugueses, nos termos do disposto no art.º 6º dos
estatutos da ANMP; _________________________________________________

2. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE NOVAS
COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, no domínio da cogestão
das áreas protegidas - Exercício dessas competências no ano de 2019,
conforme disposto no artigo 4º da Lei nº 50/2018 de 16 de agosto e conjugado
com a alínea k), nº 2 do artigo 25º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais,
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual;___________

3. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 15.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS
PREVISIONAIS DE 2019 – 4.ª REVISÃO, nos termos do disposto na alínea a) do
n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual;__

4. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS relativo ao fornecimento de energia elétrica
em média tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal, para o
período de fevereiro de 2020 a janeiro de 2021 - P.A. n.º 107/2019-AP/DQV,
nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21
de fevereiro; _______________________________________________________

5. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS relativo à Adenda ao Protocolo para o
enquadramento de pessoal destinado a integrar as Equipas de Intervenção
Permanente na Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da
Marinha Grande, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei
n.º 8/2012 de 21 de fevereiro; _________________________________________

6. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS relativo à Adenda ao Protocolo para o
enquadramento de pessoal destinado a integrar as Equipas de Intervenção
Permanente na Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vieira
de Leiria, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º
8/2012 de 21 de fevereiro; ____________________________________________

7. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS relativo ao Contrato-programa para a
prestação de serviços de interesse geral de transporte de passageiros para
2020, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012
de 21 de fevereiro; __________________________________________________



(Mandato 2017/2021) ATA NÚMERO OITO 24.10.2019

8. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS relativo à Rede de saneamento da Amieira e
Charneca da Amieira – Fase 2 – Concurso Público n.º 13/2019, 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; __

9. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS relativo à Requalificação dos blocos L&M
de habitação social e dos 36 fogos – Casal de Malta – Marinha Grande -
Concurso Público n.º 11/2019, 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; ____________________________

10. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS relativo à Reabilitação no espaço público
no Bairro Municipal Social de Casal de Malta – Concurso Público n.º 21/2019,
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; _______________________________________________________

11. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS relativo ao Centro Escolar da Várzea –
Requalificação e ampliação da atual Escola Básica e Jardim de Infância da
Várzea" – Concurso Público n.º 02/2019, 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, na sua redação atual; ____

12. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS relativo à Ciclovia entre a Rua dos
Carreirinhos e o Estádio Municipal, 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, na sua redação atual; _______

13. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DA IGF - Inspeção Geral de Finanças.
AÇÃO DE CONTROLO AO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE -
CONTRATAÇÃO PÚBLICA, nos termos do disposto na alínea g) do nº 2 do artigo
25º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, na redação atual; ______________________________________

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): Ana Luísa Cardeira Martins, Francisco
Manuel de Jesus Soares, Frederico Manuel Gomes Barosa, Margarida Cristina
Soares de Carvalho Pereira Henriques, Cláudia Fabiana Gaspar Brito Perfeito
e Joaquim António Paiva Rodrigues. __________________________________

Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU): Filipe André Cardoso
Andrade, Maria Etelvina Lopes Rosa Ribeiro, André Pereira Ruivaco Fernandes
e Renata Alexandra Gomes Pereira. __________________________________

Bancada do Movimento pela Marinha (MPM): Artur Jorge Rosa dos Santos,
Lisa Manuela Bordalo Barata e João Cravo Nunes da Silva Granja.__________

Bancada do Movimento Mais Concelho (+C): João Emanuel de Brito Filipe e
Maria João dos Santos Roldão Gomes (IND). ___________________________
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Bancada do Bloco de Esquerda (BE): Nuno Miguel Lopes
Machado._______________________________________________________

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

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

Estiveram ainda presentes, a Presidente da Câmara Municipal, Cidália Maria
de Oliveira Rosa Ferreira, o Vereador Carlos Alexandre de Carvalho Caetano,
Aurélio Pedro Monteiro Ferreira, Álvaro Miramar Botas Letra e as Vereadoras
Célia Cristina Letra Faustino Guerra, Alexandra Filipa de Araújo Seara
Dengucho, e Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro, 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: Aníbal Curto Ribeiro (PS), pela
deputada Cláudia Fabiana Gaspar Brito Perfeito, João Paulo Féteira Pedrosa
(PS), pelo deputado Joaquim António Paiva Rodrigues, Vanessa Andreia
Feliciano Rocha (MPM), pela deputada Lisa Manuela Bordalo Barata, Ângela
Domingues de Sousa (MPM), pelo deputado João Cravo Nunes da Silva Granja,
Susana Paula Ribeiro Domingues (CDU), pelo deputado André Pereira Ruivaco
Fernandes, Luís António Geria Barreiros (CDU), pela deputada Renata
Alexandra Gomes Pereira, Luiz Manuel Ferreira Branco (+C), pelo deputado
João Emanuel de Brito Filipe e Ana Margarida Balseiro de Sousa Lopes (PSD)
pelo deputado João da Encarnação Cruz.______________________________

A deputada Susana Marina Cadete dos Santos Costa (CDU) e o Presidente
da Junta de freguesia da Moita, António Soares André (PS), justificaram as
suas faltas e estas foram aceites pela Mesa, dando assim cumprimento ao
previsto nos nºs 3 e 4, do artigo 37º do Regimento._______________________

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

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

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

PONTO 1 - DESIGNAÇÃO DO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DO
CONCELHO NO XXIV CONGRESSO DA ANMP – Associação Nacional de
Municípios Portugueses

Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD) que disse que a proposta de
nomeação do representante da Junta de freguesia ao congresso da ANMP,
reveste-se de grande importância: São representantes das nossas
comunidades; que defendem o nosso município e influenciam tomadas de
decisões pelo Governo. Questionou a mesa, lamentando não conhecer a
Ordem de trabalhos. Apoia a nomeação do Presidente da Junta freguesia da
Vieira Álvaro Cardoso.



A Assembleia Municipal da Marinha Grande delibera proceder à designação do
Presidente da Junta de Freguesia, representante das Juntas de Freguesia do
nosso Concelho, no XXIV Congresso da ANMP a ter lugar no Teatro Municipal
de Vila Real, em Vila Real, nos próximos dias 29 e 30 de Novembro 2019, de
acordo com o ofício-circular nº 51/2019/MJL de 13.09.2019 e a convocatória -
circular nº 59/2019/AM datada de 10.11. 2019 remetidas pela ANMP.

Com o acordo de toda a Assembleia, a representação das juntas de freguesia

no Congresso da ANMP far-se-á em regime de rotatividade, cabendo este ano

à Junta de Freguesia de Moita essa participação. No entanto, por

indisponibilidade do seu presidente de Junta e com a anuência da Assembleia,

a participação vai ser feita pelo Presidente da Junta de Freguesia de Vieira
de Leiria, Álvaro Pinto Cardoso, dando assim cumprimento ao disposto no

artigo 6º dos Estatutos da ANMP.

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.



PONTO 2 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE NOVAS
COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS - Exercício dessas
competências no ano de 2019
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“ Presente certidão de teor nº 65/2019/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 8 de outubro de 2019:

A Senhora Presidente da Câmara Municipal apresentou a seguinte proposta:

A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, que aprova a Lei-quadro da transferência de
competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, dispõe no
seu artigo 4.º que a transferência das novas competências para as autarquias locais e
entidades intermunicipais é efetuada em 2019 e 2020, admitindo-se a sua
concretização gradual, nos termos nele previstos.

Para 2019, os diplomas de âmbito setorial e a Declaração de Retificação n.º 10/2019,
entretanto publicados, vieram determinar que as entidades que não pretendam a
transferência das competências previstas nos referidos diplomas comunicam esse
facto à Direção-Geral das Autarquias Locais, após prévia deliberação dos seus órgãos
deliberativos, até 60 dias corridos após a entrada em vigor dos mesmos.

A 21 de agosto foi publicado o DL 116/2019 que define o modelo de cogestão das
áreas protegidas, sendo que para 2019 os municípios que não pretendam participar na
gestão das áreas protegidas de âmbito nacional devem comunicar esse facto à
Direção Geral das Autarquias Locais, após prévia deliberação dos seus órgãos
deliberativos, até 60 dias corridos após entrada em vigor daquele diploma.

Assim e Considerando o teor do Decreto-Lei nº 116/2019 de 21 de agosto que se dá
por integralmente reproduzido a Presidente da Câmara Municipal propõe:

- que a Câmara Municipal aprove a proposta de não aceitação do exercício das
competências no domínio da cogestão das áreas protegidas para o ano de 2019 por
não se encontrarem reunidas as condições técnicas, financeiras e funcionais
necessárias para o seu pleno e responsável exercício;

- que, nos termos da Lei 50/2018 na sua redação atual e para cumprimento do art.º
23º n.º 2 do presente DL, a proposta de não aceitação do exercício das competências
no domínio da cogestão das áreas protegidas para o ano de 2019 seja remetida para
ratificação da Assembleia Municipal, devendo essa deliberação ser aprovada em
minuta para produzir efeitos imediatos, nos termos e com os fundamentos previstos
nos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua
redação atual.

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



Usou da palavra o deputado João Brito (+C) que disse que a Câmara deveria
propor como áreas protegidas as árvores notáveis, Ponte Nova e Canto do
Ribeiro, zona das Árvores e Praia Velha, entre outras.

A sua intervenção foi anexa à presente ata.
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Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD) que disse que tendo a Câmara
Municipal apresentado a proposta para aprovarmos a não aceitação do
exercício das competências no domínio da cogestão das áreas protegidas para
o ano de 2019, a sua posição foi de abstenção.

A sua intervenção foi anexa à presente ata.



Usou da palavra a deputada Maria João Gomes (IND +C) que apresentou
várias críticas ao Decreto Lei em discussão.

A sua intervenção foi anexa à presente ata.



A Assembleia Municipal da Marinha Grande, em conformidade com o

previsto na alínea k), nº 2 do artigo 25º, do Regime Jurídico das Autarquias

Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual,

conjugado com o artigo 4º da Lei nº 50/2018 de 16 de agosto, deliberou
rejeitar a transferência de competências para os órgãos municipais no
domínio da cogestão das áreas protegidas para o ano de 2019,
concretizada no Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto, por não se

encontrarem reunidas as condições técnicas, financeiras e funcionais

necessárias para o seu pleno e responsável exercício.

Esta deliberação foi foi aprovada por maioria com 20 votos a favor, 1 voto
contra (+C) e 1 abstenção (PSD).

PONTO 3 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 15.ª MODIFICAÇÃO AOS
DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2019 – 4.ª REVISÃO

“ Presente certidão de teor nº 68/2019/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião ordinária de 14 de outubro de 2019:
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Presente proposta da 15.ª Modificação, 4.ª Revisão aos Documentos Previsionais de
2019, acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações:

4.ª Revisão ao Orçamento da Receita para 2019, no valor de 899.329,38 euros nas
anulações;

4.ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2019, no valor de 127.161,62 euros nos
reforços e 1.026.491,00 euros nas anulações;

4.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2019, no valor de 1.026.491,00
euros nas anulações, com reforço de dotação em 2020 no valor de 626.893,73 euros e
com reforço de dotação em 2021, no valor de 1.184.423,10 euros;

3.ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais para 2019, no valor de 127.161,62
euros nos reforços, com reforço de dotação em 2020 no valor de 32.405 euros e com
reforço de dotação em 2021, no valor de 11.348 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 15.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019,
constituída pela 4.ª Revisão ao Orçamento da Receita, 4.ª Revisão ao Orçamento da
Despesa, 4.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos, 3.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. Os Srs. Vereadores
da CDU proferiram uma declaração de voto.”



Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD) que disse que não sendo
vedado ao executivo retirar ou inscrever novos projectos no PPI, logo somos
favoráveis.

A sua intervenção foi anexa à presente ata.



A Assembleia Municipal da Marinha Grande, apreciou e aprovou a 15.ª
Modificação aos Documentos Previsionais de 2019, constituída pela 4.ª
Revisão ao Orçamento da Receita, 4.ª Revisão ao Orçamento da Despesa,
4.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos, 3.ª Revisão ao Plano de
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Atividades Municipais, para efeitos do cumprimento do disposto na alínea a)

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 redação atual.

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade dos presentes (22).



PONTO 4 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO, BAIXA TENSÃO ESPECIAL E BAIXA
TENSÃO NORMAL para o período de fevereiro de 2020 a janeiro de 2021

“ Presente certidão de teor nº 77/2019/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 8 de outubro de 2019:

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 de informação da Divisão de Qualidade de Vida, se
pretende a abertura de procedimento de Concurso Público Internacional para P.A. n.º
107/2019-AP/DQV - Fornecimento de energia elétrica em média tensão, baixa tensão
especial e baixa tensão normal, para o período de fevereiro de 2020 a janeiro de 2021.

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

Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação existente na:

Classificação orgânica/económica 0103/020201 e 0103/06020399, ação do Plano de
Atividades Municipais 2018/A/7 - Fornecimento de energia elétrica em média tensão,
baixa tensão especial, baixa tensão normal;
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Classificação orgânica/económica 0103/020201 e 0103/06020399, ação do Plano de
Atividades Municipais 2018/A/193 - Fornecimento de Iluminação Pública.

Considerando que a dotação inscrita disponível na ação do Plano de Atividades
Municipais 2018/A/7 - Fornecimento de energia elétrica em média tensão, baixa
tensão especial, baixa tensão normal, nos anos de 2020 e 2021, é de 824.716,53
euros e 148.999,00 euros, respetivamente, verba suficiente para a despesa que se
perspetiva assumir.

Considerando que a dotação inscrita disponível na ação do Plano de Atividades
Municipais 2018/A/193 - Fornecimento de Iluminação Pública, nos anos de 2020 e
2021, é de 718.199,39 euros e 65.155,00 euros, respetivamente, verba suficiente para
a despesa que se perspetiva assumir.

Considerando que o procedimento de contratação pública para o P.A. n.º 107/2019-
AP/DQV - Fornecimento de energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial e
baixa tensão normal, ultrapassa o valor que determina a fiscalização prévia pelo
Tribunal de Contas.

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

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

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

Considerando que na sessão da Assembleia Municipal de 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, e que o valor do contrato a celebrar
ultrapassa o limite do Tribunal de Contas.

A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na
alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais,
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, que seja
solicitada à Assembleia Municipal da Marinha Grande:

1. Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos ao P.A.
n.º 107/2019-AP/DQV - Fornecimento de energia elétrica em média tensão, baixa
tensão especial e baixa tensão normal – até ao valor máximo de 1.542.915,00 euros,
IVA incluído à taxa legal em vigor, no ano de 2020, e 214.154,00 euros, IVA incluído à
taxa legal em vigor, no ano de 2021 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,
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considerando que os encargos excedem o limite de 99.759,58 euros, nos anos de
2020 e 2021;

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 2020 e 2021, em
1.542.915,00 euros e 214.154,00 euros, respetivamente.

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



Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD) que disse que querendo a
câmara reprogramar as despesas. Uma vez precedida pela verificação da
conformidade legal, com a abertura do procedimento do concurso. Nada têm a
opor à sua autorização.

A sua intervenção foi anexa à presente ata.



A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autorizou a
assunção de compromissos plurianuais relativos ao P.A. n.º 107/2019-
AP/DQV - Fornecimento de energia elétrica em média tensão, baixa tensão
especial e baixa tensão normal – até ao valor máximo de 1.542.915,00
euros, IVA incluído à taxa legal em vigor, no ano de 2020, e 214.154,00 euros,

IVA incluído à taxa legal em vigor, no ano de 2021 para efeitos do cumprimento

do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de

fevereiro, na sua redação atual;

Autorizou ainda a abertura do procedimento considerando que este
consubstancia a assunção de encargos em mais de um ano económico
para cumprimento do preceituado na alínea b), do n.º 1 do art.º 22.º do

Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, considerando que os encargos excedem

o limite de 99.759,58 euros, nos anos de 2020 e 2021 e nos termos do disposto

no n.º 2 do art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, fixou o limite
máximo do encargo no ano económico de 2020 e 2021, em 1.542.915,00
euros e 214.154,00 euros, respetivamente.

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade dos presentes (22).
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PONTO 5 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA A ADENDA AO PROTOCOLO
PARA O ENQUADRAMENTO DE PESSOAL DESTINADO A INTEGRAR AS
EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE NA ASSOCIAÇÃO
HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE

“ Presente certidão de teor nº 69/2019/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião ordinária de 14 de outubro de 2019:

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 celebrar uma adenda ao “Protocolo para o
enquadramento de pessoal destinado a integrar as Equipas de Intervenção
Permanente” entre a autarquia, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
da Marinha Grande e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, conforme
informação n.º I/1550/2019, do Gabinete Municipal de Proteção Civil, considerando a
atualização da remuneração dos elementos que integram as EIP’S, com um valor
global de encargos 15.000 euros, dos quais 3.500 euros no ano de 2019, 7.500 euros
no ano de 2020 e 4.000 euros no ano de 2021.

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de
21 de fevereiro, na sua redação atual, 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,
na sua redação atual, 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 0103/040701 e ação do Plano de Atividades Municipais
2016/A/48 com a designação “Equipas de Intervenção Permanente - Protocolo
ANPC/CMMG/AHBVMG”.

Considerando que a dotação inscrita em Documentos Previsionais para o ano de 2019,
na referida ação é de 31.257,00 euros no ano de 2020 e 9.477,00 euros no ano de
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2021, verbas já cativas por efeito do Protocolo celebrado para o período de
08/05/2018 a 07/05/2021, é proposto o reforço de dotação na 4.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2019, a ser presente na próxima sessão da Assembleia
Municipal, no montante de 7.500 euros e 4.000 euros, nos anos de 2020 e 2021,
respetivamente.

Considerando que o Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, na sua redação atual,
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, na sua redação atual, preceitua no seu artigo 12.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 a celebração da adenda ao “Protocolo para o enquadramento de
pessoal destinado a integrar as Equipas de Intervenção Permanente” não se enquadra
em nenhum dos números da alínea A) da Deliberação da Assembleia Municipal de
28/12/2018, a autorização genérica prévia concedida na sessão da Assembleia
Municipal de 28 de dezembro de 2018 não se aplica ao presente processo.

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, que
seja solicitada à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a
assunção de compromissos plurianuais relativos à celebração de adenda ao
“Protocolo para o enquadramento de pessoal destinado a integrar as Equipas de
Intervenção Permanente”, entre a autarquia, a Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários da Marinha Grande e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção
Civil, até ao valor máximo de 7.500 euros e 4.000 euros, nos anos de 2020 e 2021,
respetivamente, para efeitos do cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do
artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual.

A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 4.ª Revisão aos
Documentos Previsionais 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.”



Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD) que refere o seguinte: Porque
o “grupo permanente de bombeiros” tem como objectivo garantir prontidão na
resposta às ocorrências que impliquem intervenções de socorro às populações
e na defesa dos seus bens. Permitem melhorar a eficiência da protecção civil,
as condições de prevenção e socorro face a acidentes e catástrofes, valoriza
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as associações e corpos de bombeiros voluntários, enquanto verdadeiros
pilares do sistema de protecção e socorro. Somos favoráveis à autorização

A sua intervenção foi anexa à presente ata.



A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autorizou a
assunção de compromissos plurianuais relativos à celebração de adenda
ao “Protocolo para o enquadramento de pessoal destinado a integrar as
Equipas de Intervenção Permanente”, entre a autarquia, a Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande e a
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, até ao valor máximo

de 7.500 euros e 4.000 euros, nos anos de 2020 e 2021, respetivamente, para

efeitos do cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º

8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual.

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade dos presentes (22).

PONTO 6 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA A ADENDA AO PROTOCOLO
PARA O ENQUADRAMENTO DE PESSOAL DESTINADO A INTEGRAR AS
EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE NA ASSOCIAÇÃO
HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIEIRA DE LEIRIA

“ Presente certidão de teor nº 70/2019/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião ordinária de 14 de outubro de 2019:

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) 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
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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 celebrar uma adenda ao “Protocolo para o
enquadramento de pessoal destinado a integrar as Equipas de Intervenção
Permanente” entre a autarquia, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Vieira de Leiria e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, conforme
informação n.º I/1550/2019, do Gabinete Municipal de Proteção Civil, considerando a
atualização da remuneração dos elementos que integram as EIP’S, com um valor
global de encargos 29.013,00 euros, dos quais 5.007 euros no ano de 2019, 7.348
euros nos anos de 2020 e 2021 e 9.310 euros no ano de 2022.

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,
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,
na sua redação atual, 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 0103/040701 e ação do Plano de Atividades Municipais
2019/A/211 com a designação “Equipas de Intervenção Permanente - Protocolo
ANPC/CMMG/AHBVVL”.

Considerando que a dotação corrigida em Documentos Previsionais para o ano de
2019, na referida ação é de 31.409,00 euros nos ano de 2020, 2021 e 2022, verbas já
parcialmente cativas por efeito do Protocolo celebrado para o período estimado de
01/06/2019 a 31/05/2022, é proposto o reforço de dotação na 4.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2019, a ser presente na próxima sessão da Assembleia
Municipal, no montante de 7.348 euros em cada um dos anos de 2020 e 2021.

Considerando que o Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, na sua redação atual,
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, na sua redação atual, preceitua no seu artigo 12.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 autorização prévia concedida para a celebração do “Protocolo para
o enquadramento de pessoal destinado a integrar as Equipas de Intervenção
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Permanente”, para o período estimado de 01/06/2019 a 31/05/2022, na sessão da
Assembleia Municipal de 30/04/2019, não é suficiente para fazer face à celebração da
adenda ao mesmo.

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, que
seja solicitada à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a
assunção de compromissos plurianuais relativos à celebração adenda ao “Protocolo
para o enquadramento de pessoal destinado a integrar as Equipas de Intervenção
Permanente”, entre a autarquia, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Vieira de Leiria e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, até ao
valor máximo de 7.348 euros, em cada um dos anos de 2020 e 2021, e 9.310,00 euros
no ano de 2022, 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 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.”



Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD) que disse que os protocolos
tem uma validade de plurianuais, estamos a renovar para 2020 outro protocolo
plurianual, quando devia-mos estar a aprovar a reestruturação do quadro dos
Bombeiros.

A sua intervenção foi anexa à presente ata.



A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autorizou a
assunção de compromissos plurianuais relativos à celebração de adenda
ao “Protocolo para o enquadramento de pessoal destinado a integrar as
Equipas de Intervenção Permanente”, entre a autarquia, a Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria e a Autoridade
Nacional de Emergência e Proteção Civil, até ao valor máximo de 7.348

euros, em cada um dos anos de 2020 e 2021, e 9.310,00 euros no ano de 2022,
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para efeitos do cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da

Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual.

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade dos presentes (22).



PONTO 7 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO-
PROGRAMA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE GERAL
DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA 2020

“ Presente certidão de teor nº 71/2019/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião ordinária de 14 de outubro de 2019:

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 2020, com um valor
global de encargos de 472.597,08 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, o
que perfaz o montante de 500.952,91 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,
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,
na sua redação atual, 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 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 2019,
a dotação inscrita na ação do Plano de Atividades Municipais supra indicada, no ano
de 2020, é de 483.443,00 euros, verba insuficiente para a despesa que se perspetiva
assumir, é proposto o reforço de dotação para o ano de 2020, na ação 2018/A/215,
para uma dotação total corrigida de 501.000,00 euros na 4.ª Revisão aos Documentos
Previsionais de 2019, 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 2020, 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, na sua redação atual,
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, na sua redação atual, preceitua no seu artigo 12.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 (…) ” .

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
2020, até ao valor máximo de 500.952,91 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 4.ª Revisão aos
Documentos Previsionais 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.”



Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD) que elogiou o facto da TUMG ir
adquirir mais uma viatura, o que vai imprimir mais eficiência e eficácia.

A sua intervenção foi anexa à presente ata.
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Usou da palavra o deputado Pedro Correia (MPM) que solicitou
esclarecimentos sobre o facto de a TUMG não ter sido adquirido o autocarro
elétrico.

A sua intervenção foi anexa à presente ata.



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 2020, até ao valor máximo de 500.952,91
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.

Esta deliberação foi aprovada por maioria com quinze votos a favor e sete
votos contra (+C, MPM ).



A deputada Maria João Gomes (IND +C) apresentou a seguinte declaração

de voto :

“ A apregoada aquisição de uma viatura eléctrica afinal, ficou só pela intenção.

Nem nesse aspecto, a TUMG concretiza um objectivo de características de defesa do
ambiente, com a agravante de poder ser adquirido com recurso a financiamento de
85% de fundos do POSEUR.

Isto só vem comprovar aquilo que sempre tenho defendido:

Não se verificam ganhos de eficiência ou eficácia com a existência de uma empresa
municipal para cumprir a função da TUMG.

Os serviços da Câmara Municipal poderiam perfeitamente fazê-lo, com, seguramente,
menos custos e cumprindo a sua indispensável função social. “
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PONTO 8 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA A REDE DE SANEAMENTO DA
AMIEIRA E CHARNECA DA AMIEIRA – FASE 2

“ Presente certidão de teor nº 72/2019/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião ordinária de 14 de outubro de 2019:

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 procedimento de contratação pública para a "Rede de saneamento da
Amieira e Charneca da Amieira – Fase 2" – Concurso Público n.º 13/2019, com prazo
de execução de 180 dias e um valor de adjudicação de 351.469,16 euros, acrescidos
de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz o montante de 372.557,31 euros, conforme
relatório final, 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,
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,
na sua redação atual, adiante designada por LCPA, determina a obrigatoriedade da
autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade da
assunção de compromissos plurianuais.

Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação inscrita na
classificação orgânica/económica 03/07030302 e ação do Plano Plurianual de
Investimentos 2014/I/65 com a designação “Sistema de drenagem de águas residuais
domésticas na Amieira”.

Considerando que a dotação corrigida em Documentos Previsionais de 2019, no ano
de 2020 na referida ação, é de 18.173,00 euros, verba insuficiente para os encargos
que se perspetivam assumir, é proposto o reforço de dotação na 4.ª Revisão aos
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Documentos Previsionais de 2019, a ser presente na próxima sessão da Assembleia
Municipal, no montante de 372.562,00 euros, para uma dotação corrigida de 390.735
euros.

Considerando que o procedimento de contratação pública para a "Rede de
saneamento da Amieira e Charneca da Amieira – Fase 2" – Concurso Público n.º
13/2019, 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, na sua redação atual,
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, na sua redação atual, preceitua no seu artigo 12.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 2014/I/65.

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 obras públicas para a execução
da "Rede de saneamento da Amieira e Charneca da Amieira – Fase 2" – Concurso
Público n.º 13/2019, até ao valor máximo de 372.557,31 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 4.ª Revisão aos
Documentos Previsionais 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.”
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Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD) que elogiou o facto da Câmara
abrir vários concursos para a construção em diferentes fases da rede de
saneamento de águas residuais, pretende elevar o grau de cobertura da rede
de drenagem de águas residuais domésticas,propiciando uma melhor
qualidade de vida à população.

A sua intervenção foi anexa à presente ata.



A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autorizou a
assunção de compromissos plurianuais relativos à empreitada de obras
públicas para a execução da "Rede de saneamento da Amieira e Charneca
da Amieira – Fase 2" – Concurso Público n.º 13/2019, até ao valor máximo

de 372.557,31 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.

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade dos presentes (22).



PONTO 9 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA A REQUALIFICAÇÃO DOS
BLOCOS L&M DE HABITAÇÃO SOCIAL E DOS 36 FOGOS – CASAL DE
MALTA – MARINHA GRANDE

“ Presente certidão de teor nº 73/2019/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião ordinária de 14 de outubro de 2019:

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

Considerando que se pretende proceder à adjudicação do procedimento de
contratação pública para a "Requalificação dos blocos L&M de habitação social e dos
36 fogos – Casal de Malta – Marinha Grande" - Concurso Público n.º 11/2019, atento
Relatório Final de Análise das Propostas, pelo valor de 940.597,20 euros, acrescidos
de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz o montante de 997.033,03 euros, e que o
prazo de execução da empreitada é de 15 meses, tal determina a assunção de
encargos plurianuais nos anos de 2020 e 2021.

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de
21 de fevereiro, na sua redação atual, 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,
na sua redação atual, adiante designada por LCPA, determina a obrigatoriedade da
autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade da
assunção de compromissos plurianuais.

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

Considerando que a dotação corrigida em Documentos Previsionais de 2019, no ano
de 2020 na referida ação, é de 488.918,00 euros, e no ano de 2021 não existe
qualquer previsão de dotação, tal determina que a verba seja insuficiente para os
encargos que se perspetivam assumir pelo que é proposto o reforço de dotação na 4.ª
Revisão aos Documentos Previsionais de 2019, a ser presente na próxima sessão da
Assembleia Municipal, no montante de 376.082 euros no ano de 2020, e no montante
de 225.000 euros no ano de 2021, para uma dotação corrigida de 865.000 euros e
225.000 euros, nos anos de 2020 e 2021, respetivamente.

Considerando que o procedimento de contratação pública para a "Requalificação dos
blocos L&M de habitação social e dos 36 fogos – Casal de Malta – Marinha Grande" -
Concurso Público n.º 11/2019, 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, na sua redação atual,
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, na sua redação atual, preceitua no seu artigo 12.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 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 ação2016/I/39.

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 obras públicas para a execução
da "Requalificação dos blocos L&M de habitação social e dos 36 fogos – Casal de
Malta – Marinha Grande" - Concurso Público n.º 11/2019, até ao valor máximo de
863.000,00 e 223.000,00 euros, IVA incluído à taxa legal em vigor, nos anos de 2020 e
2021, respetivamente, para efeitos do cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1
do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual.

A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 4.ª Revisão aos
Documentos Previsionais 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.”

Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD) que disse “tratar-se de mais um
procedimento que constituem obrigação de efectuar pagamentos em mais do
que um ano económico; Não é que a obra estivesse calendarizada para mais
de um ano. Ela simplesmente não teve inicio no ano económico previsto.
Assim a Lei de compromissos (LCPA), determina a obrigatoriedade da nova
autorização prévia, afim de Considerar que a despesa seja suportada por
dotação inscrita na classificação orgânica/económica do respectiva Plano
Plurianual de Investimentos renovado.”

A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autorizou a
assunção de compromissos plurianuais relativos à empreitada de obras
públicas para a execução da "Requalificação dos blocos L&M de
habitação social e dos 36 fogos – Casal de Malta – Marinha Grande" -
Concurso Público n.º 11/2019, até ao valor máximo de 863.000,00 e

223.000,00 euros, IVA incluído à taxa legal em vigor, nos anos de 2020 e 2021,

respetivamente, para efeitos do cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1

do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual.

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade dos presentes (22).
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PONTO 10 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA A REABILITAÇÃO NO ESPAÇO
PÚBLICO NO BAIRRO MUNICIPAL SOCIAL DE CASAL DE MALTA

“ Presente certidão de teor nº 74/2019/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião ordinária de 14 de outubro de 2019:

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 procedimento de contratação pública para a "Reabilitação no espaço
público no Bairro Municipal Social de Casal de Malta" - Concurso Público n.º 21/2019,
com prazo de execução de 9 meses e um valor de adjudicação de 508.000 euros,
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz o montante de 538.480,00,
conforme relatório final, 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,
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,
na sua redação atual, adiante designada por LCPA, determina a obrigatoriedade da
autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade da
assunção de compromissos plurianuais.

Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação inscrita na
classificação orgânica/económica 05/07030301 e ação do Plano Plurianual de
Investimentos 2016/I/40 com a designação “Reabilitação do espaço público do Bairro
de Casal de Malta e Praceta da Liberdade-PEDU/PAICD”.

Considerando que a dotação corrigida em Documentos Previsionais de 2019, no ano
de 2020 na referida ação, é de 285.867,00 euros, verba insuficiente para os encargos
que se perspetivam assumir, é proposto o reforço de dotação na 4.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2019, a ser presente na próxima sessão da Assembleia
Municipal, no montante de 254.340 euros, para uma dotação corrigida de 540.207
euros.



(Mandato 2017/2021) ATA NÚMERO OITO 24.10.2019

Considerando que o procedimento de contratação pública para a "Reabilitação no
espaço público no Bairro Municipal Social de Casal de Malta" - Concurso Público n.º
21/2019, 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, na sua redação atual,
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, na sua redação atual, preceitua no seu artigo 12.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 2016/I/40.

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 obras públicas de "Reabilitação
no espaço público no Bairro Municipal Social de Casal de Malta" - Concurso Público
n.º 21/2019, até ao valor máximo de 538.480 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 4.ª Revisão aos
Documentos Previsionais 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.”



Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD) que disse “tratar-se de mais
uma situação que revela a forma de gestão da câmara que tem vindo
insistentemente pedir para ratificar procedimentos que acarreta registos de
passivos de incorrecções/ inconsistências. Para alem dos considerandos
invocado pela respectiva Lei dos compromissos: É pena que a lei não obrigue
também a invocar os motivos pela qual estamos a repetir ano após ano, os
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mesmos itens á referida operação urbanística. Por parte do PSD a obra não é
adiada. “



A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autorizou a
assunção de compromissos plurianuais relativos à empreitada de obras
públicas de "Reabilitação no espaço público no Bairro Municipal Social
de Casal de Malta" - Concurso Público n.º 21/2019, até ao valor máximo de

538.480 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.

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade dos presentes (22).



PONTO 11 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA O CENTRO ESCOLAR DA
VÁRZEA – REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ATUAL ESCOLA
BÁSICA E JARDIM DE INFÂNCIA DA VÁRZEA

“ Presente certidão de teor nº 75/2019/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião ordinária de 14 de outubro de 2019:

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 se pretende proceder à abertura de procedimento de contratação
de empreitada de obra pública do "Centro Escolar da Várzea – Requalificação e
ampliação da atual Escola Básica e Jardim de Infância da Várzea" – Concurso Público
n.º 02/2019, pelo valor de 2.710.679,34 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor,
o que perfaz o montante de 2.873.322,22 euros e que o prazo de execução é de 18
meses, tal determina a assunção de encargos plurianuais no ano de 2020 e 2021.

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de
21 de fevereiro, na sua redação atual, 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,
na sua redação atual, adiante designada por LCPA, determina a obrigatoriedade da
autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade da
assunção de compromissos plurianuais.

Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação inscrita na
classificação orgânica/económica 05/07010305 e ação do Plano Plurianual de
Investimentos 2016/I/33 com a designação “CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESCOLAR
DA MARINHA GRANDE”.

Considerando que a dotação corrigida em Documentos Previsionais de 2019, nos
anos de 2020 e 2021 na referida ação, é de 2.405.029,00 euros e 508.571,00, verba
insuficiente para os encargos que se perspetivam assumir pelo que é proposto o
reforço de dotação na 4.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2019, a ser
presente na próxima sessão da Assembleia Municipal, no montante de 857.163,10
euros no ano de 2021, para uma dotação corrigida de 1.365.734,10 euros.

Considerando que o procedimento de contratação pública para o "Centro Escolar da
Várzea – Requalificação e ampliação da atual Escola Básica e Jardim de Infância da
Várzea" – Concurso Público n.º 02/2019, 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, na sua redação atual,
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, na sua redação atual, preceitua no seu artigo 12.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 2016/I/33.

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,
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aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, que seja
solicitada à Assembleia Municipal da Marinha Grande:

1. Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos ao
"Centro Escolar da Várzea – Requalificação e ampliação da atual Escola Básica e
Jardim de Infância da Várzea" – Concurso Público n.º 02/2019 – até ao valor máximo
de 1.507.588,12 euros, e 1.365.734,10 euros, ambos com IVA incluído à taxa legal em
vigor, nos anos de 2020 e 2021, respetivamente, para efeitos do cumprimento do
disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua
redação atual;

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 2020
e 2021;

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 nos anos económicos de 2020 e 2021, em
1.507.588,12 euros e 1.365.734,10 euros, respetivamente.

A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 4.ª Revisão aos
Documentos Previsionais 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.”



Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD) que disse que não se tratar de
regularizar pagamento em atraso, mas tão só, de justificar mais um
procedimento de adiamento de uma obra e permitir manter em aberto o
controle orçamental e por consequência uma despesa pública.

A sua intervenção foi anexa à presente ata.



A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autorizou a
assunção de compromissos plurianuais relativos relativos ao "Centro
Escolar da Várzea – Requalificação e ampliação da atual Escola Básica e
Jardim de Infância da Várzea" – Concurso Público n.º 02/2019 – até ao

valor máximo de 1.507.588,12 euros, e 1.365.734,10 euros, ambos com IVA

incluído à taxa legal em vigor, nos anos de 2020 e 2021, respetivamente, para
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efeitos do cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º

8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual;

Autorizou ainda a abertura do procedimento considerando que este
consubstancia a assunção de encargos em mais de um ano económico
para cumprimento do preceituado na alínea b), do n.º 1 do art.º 22.º do

Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, considerando que os encargos
excedem o limite de 99.759,58 euros, no ano de 2020 e 2021 e 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, fixa o limite máximo do encargo nos anos económicos de 2020 e
2021, em 1.507.588,12 euros e 1.365.734,10 euros, respetivamente.

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade dos presentes (22).



PONTO 12 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA A CICLOVIA ENTRE A RUA DOS
CARREIRINHOS E O ESTÁDIO MUNICIPAL

“ Presente certidão de teor nº 76/2019/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião ordinária de 14 de outubro de 2019:

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

a) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados;

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

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

Considerando que se pretende proceder à abertura de procedimento de contratação
pública para a Ciclovia entre a Rua dos Carreirinhos e o Estádio Municipal, pelo valor
de 530.497,92 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz o
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montante de 562.327,80 e que o prazo de execução da empreitada é de 12 meses, tal
determina a assunção de encargos plurianuais no ano de 2020 e 2021.

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de
21 de fevereiro, na sua redação atual, 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,
na sua redação atual, adiante designada por LCPA, determina a obrigatoriedade da
autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade da
assunção de compromissos plurianuais.

Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação inscrita na
classificação orgânica/económica 05/07030301 e ação do Plano Plurianual de
Investimentos 2016/I/133 com a designação “TROÇO ZONA DESPORTIVA-
PASSAGEM INFERIOR-ESTRADA DO GUILHERME-ZIMG-PEDU/PMUS”.

Considerando que a dotação corrigida em Documentos Previsionais de 2019, no ano
de 2020 na referida ação, é de 187.083,00 euros, e no ano de 2021 é de 0,00 euros,
verba insuficiente para os encargos que se perspetivam assumir, é proposto o reforço
de dotação na 4.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2019, a ser presente na
próxima sessão da Assembleia Municipal, no montante de 736.150 euros no ano de
2020, para uma dotação corrigida de 923.233 euros, e no montante de 102.260 euros
no ano de 2021.

Considerando que o procedimento de contratação pública para a Ciclovia entre a Rua
dos Carreirinhos e o Estádio Municipal, 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, na sua redação atual,
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, na sua redação atual, preceitua no seu artigo 12.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
mencionada.

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:
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1. Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos à
empreitada de obras públicas para a execução da Ciclovia entre a Rua dos
Carreirinhos e o Estádio Municipal – até ao valor máximo de 562.327,80 e 100.165,68
euros, ambos com IVA incluído à taxa legal em vigor, nos anos de 2020 e 2021,
respetivamente, para efeitos do cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do
artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual;

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 2020
e 2021;

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 nos anos económicos de 2020 e 2021, em
562.327,80 euros e 100.165,68 euros, respetivamente.

A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 4.ª Revisão aos
Documentos Previsionais 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.”



Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD) que disse “sendo um
compromisso dedicado especialmente à mobilidade, a Câmara Municipal (CM)
pretende salvaguardar o aprovisionamento com a assunção de compromisso.
Que salvo melhor e mais informação, devia contemplar além do projecto,
possíveis expropriações, estudo geotécnico, iluminação, drenagem e estudo
viário. Num troço que irá sanar muitos problemas de mobilidade para as
populações a nascente, sul e poente. O PSD é favorável .”



A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autorizou a
assunção de compromissos plurianuais relativos à empreitada de obras
públicas para a execução da Ciclovia entre a Rua dos Carreirinhos e o
Estádio Municipal – até ao valor máximo de 562.327,80 e 100.165,68 euros,

ambos com IVA incluído à taxa legal em vigor, nos anos de 2020 e 2021,

respetivamente, para efeitos do cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1

do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual.
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Autorizou ainda a abertura do procedimento considerando que este
consubstancia a assunção de encargos em mais de um ano económico
para cumprimento do preceituado na alínea b), do n.º 1 do art.º 22.º do

Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, considerando que os encargos excedem

o limite de 99.759,58 euros, no ano de 2020 e 2021, e nos termos do disposto

no n.º 2 do art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, fixou o limite
máximo do encargo nos anos económicos de 2020 e 2021, em 562.327,80
euros e 100.165,68 euros, respetivamente.

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade dos presentes (22).



PONTO 13 - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DA IGF - Inspeção
Geral de Finanças. AÇÃO DE CONTROLO AO MUNICÍPIO DA MARINHA
GRANDE - CONTRATAÇÃO PÚBLICA

“ Presente certidão de teor nº 78/2019/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 8 de outubro de 2019:

A Inspeção Geral de Finanças (IGF), ao abrigo das suas competências próprias nos
termos da lei, realizou uma ação de controlo ao Município da Marinha Grande -
Contratação Pública abrangendo todos os procedimentos realizados entre janeiro de
2013 e outubro de 2016. Nesta ação pretendeu a IGF pretendeu dar resposta à
seguinte questão: a utilização dos recursos públicos na área da contratação pública
respeitou os princípios da legalidade, da concorrência e da transparência, ao nível dos
procedimentos pré-contratuais e não se registaram desvios relevantes na execução
fiscal e financeira dos contratos?

Desta ação foi produzido um projeto de relatório, contendo as principais asserções,
conclusões e recomendações que foram enviados à Câmara Municipal da Marinha
Grande para exercício do contraditório institucional, o que se materializou no ofício
com registo de S/4540/2017 de 15 de novembro que se junta em anexo e que se dá
por integralmente reproduzido.

Não tendo sido recepcionado num prazo razoável o Relatório Final foram pedidos
esclarecimentos à IGF pelo ofício com registo S/1929/2019 de 9 de julho de 2019 que
se anexa e se dá por integralmente reproduzido.

Em resposta a IGF remete à Câmara Municipal o ofício 2019/1755 de 31 de julho, com
o Relatório Final 2017/1436 referente ao Processo n.º 2016/235/A5/930, que se anexa
e se dá por integralmente reproduzido.

Do mesmo ofício infere-se que o processo supra citado havia sido remetido à Câmara
Municipal por correio eletrónico para presidente@cm-marinhagrande.pt o que
inviabilizou a sua normal recepção por este endereço não corresponder ao domínio
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correto da Câmara Municipal, considerando que o endereço correto é presidente@cm-
mgrande.pt tendo sido solicitados esclarecimentos à IGF através do nosso ofício n.º
2262/2019 de 06/08/2019, cuja resposta não foi até ao presente recepcionada.

Não obstante, e apesar de ainda não terem sido prestados os esclarecimentos pela
IGF, para cumprimento do disposto na alínea o) do artigo 35º da lei 75/2013 de 12 de
setembro na sua redação atual, a Senhora Presidente, depois de feita a devida análise
deste Relatório Final determina: - Dar conhecimento à Câmara Municipal do Relatório
Final do processo n.º 2016/235/A5/930; - Remeter cópia do mesmo Relatório Final
para conhecimento da Assembleia Municipal.

A Câmara Municipal tomou conhecimento.”



Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD) que disse o seguinte: Num
ponto podemos regozijar-se pelo trabalho realizado. O nosso município não
recorreu ao plano apoio empréstimo local, (PAEL), para saneamento financeiro
Não houve desequilíbrio orçamental , ou tão pouco uma gestão orçamental
desequilibrada nos anos em analise ou que se tivesse violado o princípios do
equilíbrio orçamental em sentido substancial, em termos de execução do plano
de obras global.

A sua intervenção foi anexa à presente ata.



Usou da palavra o deputado João Brito (+C) que disse estar preocupado com
o exagero de adjudicações de empreitadas por ajuste direto.



Usou da palavra o deputado Pedro Correia (MPM) que apresentou o seguinte
requerimento:

 “ Sobre a adjudicação de empreitadas de obras publicas por ajuste direto:

Considerando que o relatório nº 2017/1436 de dezembro de 2017, relativo a
“ação de controlo ao município da Marinha Grande “ , identifica no ponto 2.2.1.
“ empreitadas de obras públicas”
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- 117 procedimentos de ajuste direto de empreitadas de obras por ajuste direto no
período compreendido entre Janeiro de 2013 e Outubro de 2016.

Requeiro ao executivo:

- cópia da lista das 117 entidades a quem, conforme o IGF, foi feito ajuste directo, no
período compreendido entre janeiro de 2013 e outubro de 2016, identificando:

a) Empreitada adjudicada

b) Entidade a quem foi adjudicada a empreitada

c) Data da adjudicação

d) Valor da adjudicação ( em euros)

 Sobre a obrigação do executivo prestar conhecimento à Inspeção geral, “ no prazo
de 60 dias a contar da receção deste documento” (...) “ das medidas e decisões
adotadas na sequência das recomendações formuladas no ponto 3.2 do relatório
juntando para o efeito evidências documentais”.

Considerando a obrigação determinada no ponto 4.3 do relatório

Requeiro ao executivo:

Cópia do oficio da CMMG em resposta ao ponto 3.2 do supra referido relatório da IGF”



A Assembleia Municipal da Marinha Grande tomou conhecimento do
Relatório Final 2017/1436 do processo n.º 2016/235/A5/930 da Inspeção
Geral de Finanças (IGF), dando assim cumprimento ao disposto na alínea g)

do nº 2 do artigo 25º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual.



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, na redação atual, a Assembleia
Municipal deliberou por unanimidade aprovar em minuta, todas as
deliberações tomadas na presente reunião.__________________________

Dando cumprimento à alínea c) do nº1 do artº 30º do RJAL, a Presidente da
Mesa deu por encerrada a sessão, pelas vinte e uma horas e dez minutos, da

qual se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada, vai ser assinada
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pela Presidente e pelo trabalhador da autarquia local designado para a redigir,

conforme previsto no nº 2 do artº 57º do RJAL, aprovado pela Lei n.º 75/2013,

de 12 de setembro, na redação atual. _________________________________

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



ATA Nº 8
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

24.10.2019
ANEXOS

MANDATO 2017/2021



Assembleia Municipal Extraordinária
24 de Outubro 2019
Marinha Grande

INTERVENÇÕES DO DEPUTADO JOÃO CRUZ DA BANCADA DO PSD

Ponto 1- Designação de presidente da junta para congresso ANMP
Ora, uma vez designado 1, mas por inerência do cargo, são 3 membros desta assembleia.

São representantes das nossas comunidades; que defendem o nosso município e as

freguesias, propondo ao governo estudo e projectos muito relevantes para o nosso concelho.

A Sra presidente sabe qual a agenda da “ordem de trabalhos”?

Ou o Sr. Presidente da assembleia pode ler-nos ou facultar tal documento? - É evidente

que não conhecemos qualquer actividade desta Entidade intermunicipal, a não ser,

incentivar as câmara a rejeitar a transferência de competências. Veja-se também com a

colaboração a quando da aprovação dos “plano de emergência e segurança municipal”. Ou

então ouçam os comentários, ou leiam os relatórios/atas, do presidente da ANMP.

Ponto 2 . Transferência de competências no domínio da co-gestão das áreas
protegidas - 2019:

O exercício das competências enunciadas, cabendo á Câmara Municipal, sem prejuízo da
competência da Assembleia nas situações que lhe estão atribuídas.

É verdade que a Câmara não nos veio propor se pretendemos aceitar as competências de
gestão da área protegida. Optou pela rejeição. - Este Órgão devia caber definir nesta fase;
aceitar e deliberar a criação de uma comissão de cogestão para coadjuvar a Câmara na
área protegida nacional existente no território do nosso concelho que a ICNF, não tem sido
capaz de gerir; - isto é público. Devíamos estar a aprovar a constituição da “Entidade de
personalidades”; que inclui, Presidentes das Câmaras envolvidas, representantes de
Instituições e outras Entidades, previstas nos termos do D. L. 116/2019, e assim estar-mos a
contribuir para o desenvolvimento sustentável do território abrangido pela área protegida
“Pinhal do Rei”. Ouçam; não, não refiro a área da angolana, isso é nosso! Isso é um
imbróglio que a câmara criou, não para os herdeiros da propriedade, mas para o
desenvolvimento harmonioso do nosso território.

Somos pela Abstenção

Ponto 3. Modificação dos documentos provisionais. 15º

Verificamos ter havido situações que levam obrigatoriamente à revisão do PPI; a situação

circunscreve-se na inclusão e/ou anulação de projectos inscritos no documento

anteriormente aprovado; não é vedado ao executivo retirar ou inscrever novos projectos,

inferindo assim a ideia de que cabe apenas ao executivo a gestão dos projectos por si

propostos e aprovados pelo órgão deliberativo apenas ratificar. E não interessa que a



oposição conheça ou não a “situação da modificação” as obras adiadas; o certo

desconhecemos a designação do programa/projectos, o nº do projecto/acção, código da

classificação económica, etc, Apesar da omissão, o essencial está justificado nos

documentos.

Somos favorável.

Ponto 4. fornecimento de energia eléctrica em média tensão e baixa tensão normal .
pedido de autorização prévia - Assunção de compromissos plurianuais.

Atendendo que está a terminar a adjudicação anterior de fornecimento anterior de energia.
Atendendo a que a directiva define que todos os clientes de energia eléctrica podem
escolher livremente o seu fornecedor.

Atendendo que existem várias firmas de mercado livre que poderão apresentar propostas
vantajosas para o município, o que trará uma poupança.

Querendo a câmara reprogramar as despesas em processo que serve de suporte ao
concurso público.

Chamamos á atenção das clausulas que devem salvaguardar o suprimento das lacunas de
vigilância ás deficiências de iluminação que permanecem para alem do razoável.

Uma vez precedida pela verificação da conformidade legal da despesa, nada temos a opor á
sua autorização da assunção de compromisso com a abertura do procedimento do concurso.

Ponto 5 . Autorização prévia assunção de compromissos plurianuais – Adenda ao
protocolo, equipas de intervenção permanente dos bombeiros marinha grande:

O grupo permanente de bombeiros tem como objectivo garantir prontidão na resposta às
ocorrências que impliquem intervenções de socorro às populações e na defesa dos seus
bens. Estas equipas permitem melhorar a eficiência da Protecção Civil e as condições de
prevenção e socorro, face a acidentes e catástrofes, mediante a valorização das
associações e corpos de bombeiros voluntários, enquanto verdadeiros pilares do sistema de
protecção e socorro.

Pomos algumas perguntas: - Quem vai elaborar o plano de trabalho?: Tendo em conta que
quem tutela é o Presidente da Direcção da associação, e o Comandante do corpo de
bombeiros?

Está ao abrigo de algum programa de apoio? Ou os custos decorrentes da remuneração
dos elementos, são suportados pela câmara? Os encargos relativos ao regime de
Segurança Social e seguros de acidentes de trabalho? – somos favoráveis á autorização.



Ponto 6. Autorização prévia para compromissos plurianuais para equipa de
permanência para bombeiros de Vieira.

Relativamente aos protocolos para constituição de Equipas de Intervenção Permanente nas
Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários. Eles tem uma validade de
plurianuais. Porque estamos a aprovar outro protocolo plurianual quando aprovamos no
inicio do ano o actual?

Como se processam os procedimentos necessários à selecção dos candidatos? Quem faz
as provas de avaliação? Qual a composição da equipa? Podem substituir-se aos acordos
com a autoridade nacional de emergência médica? Os elementos que constituem a EIP,
onde devem permanecer e com que horários? É conhecido o relatório anual de actividades?
As actividades são articuladas com a Direcção dos bombeiros; esta a nossa presidente
mentalizada para gerir a sua actividade? . Somos favoráveis .

Ponto 7 . Os compromissos plurianuais para contrato programa prestação de serviços
transportes passageiros. TUMG.

Entendemos, perante a proposta da administração da TUMG com a aquisição de mais uma
viatura, já que vai imprimir mais eficiência e eficácia, alem de economia com na conjugação
de esforços, para levar a efeito os objectivos preconizados nas atribuições em matéria de
prestação de serviços públicos, que contem grande carga da componente social.

No contrato programa, cabe-lhe a responsabilidade de aplicar e zelar pelo cumprimento das
normas legais e regulamentares, no âmbito do transporte urbano de pessoas e bens, que
cabem aos serviços respectivos.

Assim, entendemos que melhorar a mobilidade ecológica não é aumentar despesas, mas
tão só, contribuir para ajudar as pessoas a sobreviver, quando se criam melhores
condições climáticas.

Somos favoráveis

Ponto 8. compromissos plurianuais, relativo ao rede de saneamento Amieira e
charneca – concurso publico. Fase 2.

A Câmara Municipal tem vindo a abrir vários concursos públicos, contratos programa e com
os consequentes pedidos de assunção de compromissos, para a construção em diferentes
fase da rede de saneamento de águas residuais da Amieira e o nucleado, Charneca da
Amieira.
Nesta fase, pretende elevar o grau de cobertura da rede de drenagem de águas residuais
domésticas, propiciando uma melhor qualidade de vida, higiene e salubridade pública em
áreas actualmente desprovidas em parte deste tipo de infra-estrutura, através do
estabelecimento de uma coerência externa entre ambas as vertentes - alta e baixa,
potenciando desse modo o aumento de cobertura e de serviços nesta área.
Não podendo o PSD ficar indiferente ás necessidades locais da população:
Somos favoravelmente.



Ponto 9. Compromissos plurianuais para requalificação dos blocos e das habitações
sociais.

Tratando-se de mais um procedimento que constituem obrigação de efectuar pagamentos
em mais do que um ano económico; Não é que a obra estivesse calendarizada para mais de
um ano. Ela simplesmente não teve inicio no ano económico previsto. Assim a Lei de
compromissos (LCPA), determina a obrigatoriedade da nova autorização prévia, afim de
Considerar que a despesa seja suportada por dotação inscrita na classificação
orgânica/económica do respectiva Plano Plurianual de Investimentos renovado:

Pela parte do PSD nada apor.

Ponto 10. O Assunção de compromisso plurianual para a reabilitação do espaço
público:

Trata-se de mais uma situação que revela a forma de gestão da câmara que tem vindo
insistentemente pedir para ratificar procedimentos que acarreta registos de passivos de
incorrecções/ inconsistências.

Para alem dos considerandos invocado pela respectiva Lei dos compromissos: È pena que a
lei não obrigue também a invocar os motivos pela qual estamos a repetir ano após ano, os
mesmos itens á referida operação urbanística. Por parte do PSD a obra não é adiada.

Pelo que somos “favoráveis”

Ponto 11. Compromissos plurianuais para centro escolar da várzea - contrato
programa.

Não se trata de regularizar pagamento em atraso; mas tão só, justificar mais um
procedimento de adiamento de uma obra.

Se o compromisso é permitir e manter em aberto o controle orçamental e por consequência
uma despesa pública, para uma obra que o contrato programa por si só não vai garantir uma
calendarização efectiva, regularizadora ou pacificadora. Mais; - devemos tomar consciência
que os valores registados em passivos que não têm correspondência em compromissos
(constitui má prática a assunção de dívidas sem o seu registo na fase do
compromisso, o qual está sujeito à existência de fundos disponíveis). Por obstaculizarão ao
direito da oposição, não consultei o processo nem tão pouco os documentos que agora se
pretende ratificar por deliberação do contrato/programa.

Apesar de tudo: Somos favoráveis ao acto do compromisso

Ponto 12. O compromisso da Ciclóvia – da rua dos carreirinhos ao estado municipal.

Sendo um compromisso dedicado especialmente à mobilidade, a Câmara Municipal (CM)
pretende salvaguardar o aprovisionamento com a assunção de compromisso. Que salvo
melhor e mais informação, devia contemplar alem do projecto, possíveis expropriações,
estudo geotécnico, iluminação, drenagem e estudo viário. Num troço que irá sanar muitos
problemas de mobilidade para as populações a nascente, sul e poente.

O PSD é favorável



Ponto 13. Relatório da IGF (inspecção geral finanças) Controlo ao Município,
contratação publica.

Salvo a falta de alguma consistência de solidez de firmeza nas ideias, nas opiniões,
inconstância ou falta de coerência e contradição.
Num ponto temos que reflectir: O nosso município não recorreu ao empréstimo para
saneamento financeiro. Não houve desequilíbrio orçamental , ou tão pouco uma gestão
orçamental desequilibrada nos anos em analise. ou que se tivesse violado o princípios do
equilíbrio orçamental em sentido substancial, em termos de execução global.

Segundo a nossa opinião, o Município socialista, apresentou elevado grau de inflexibilidade,
sendo que a sua margem de actuação é muito ténue. e registou melhorias segundo alguns
indicadores, a situação, tanto que o prazo médio de pagamento a terceiros/fornecedores se
encontra “ níveis dos parâmetros médios”.
a autarquia assumiu sempre os compromissos com fundos disponíveis, em valor
materialmente relevante, e portanto verdade se diga; não violou o regime legal previsto na
Lei dos compromissos e pagamentos em atraso”

Acrescento segundo o descrito nos documentos, da IGF, que “o Município manteve uma
prática reiterada nos anos referenciados, de com, ou sem empolamento da previsão das
receitas orçamentais, com os meios monetários disponíveis para o seu pagamento, que de
alguma forma tivesse contrariado o POCAL.

Também a DGAL, tinha aqui um belíssimo campo, se quisesse emitir um parecer sobre o
exercício de um sistema financeiro, de prestação de contas nos anos referidos, e a forma
como o município faz reflectir com inteira fiabilidade a situação financeira e patrimonial sem
desvarios, para bom exemplo de outros municípios.

Quanto ao “controlo interno destacamos a existência de um departamento com pessoas
responsáveis por essa função e normas aplicáveis desse mesmo controlo”, pelo que a
câmara pode regozijar-se.



AMEXT 24-10-2019

Intervenções Maria João Gomes

Ponto 2 - DL 116/2019

No preâmbulo do DL afirma-se que: “Para esta nova abordagem concorreu
determinantemente a experiência já adquirida e avaliada do projeto piloto para a gestão
colaborativa do Parque Natural do Tejo Internacional”.
Parece-me precipitado e imponderado apresentar o exemplo de um parque natural de
características muito específicas (um pequeno número de grandes propriedades agrícolas
e pecuárias e uma baixa densidade populacional) e cujos resultados ainda não foram
devidamente avaliados e validados, como argumento para alargar essa “experiência” a
todas as áreas protegidas nacionais, já em janeiro de 2021.

O Decreto-lei também não é transparente quanto às atribuições das diferentes entidades
intervenientes, deixando no ar a indefinição entre a gestão e a cogestão.
Também no que se refere ao financiamento do plano de cogestão, não é claro quanto às
receitas próprias das demais entidades representadas na comissão de cogestão.

Quanto à presidência dessa comissão, afigura-se muito mais adequado à prossecução e
salvaguarda dos objectivos de uma área protegida que ela seja presidida por um
especialista do ICNF ou um Técnico especialista, preferencialmente escolhido em
concurso público.

Ponto 7 - TUMG
Declaração de voto

A apregoada aquisição de uma viatura eléctrica afinal, ficou só pela intenção.
Nem nesse aspecto a TUMG concretiza um objectivo de características de defesa do
ambiente, com a agravante de poder ser adquirido com recurso a financiamento de 85%
de fundos do POSEUR.
Isto só vem comprovar aquilo que sempre tenho defendido:
Não se verificam ganhos de eficiência ou eficácia com a existência de uma empresa
municipal para cumprir a função da TUMG.
Os serviços da Câmara Municipal poderiam perfeitamente fazê-lo, com, seguramente,
menos custos e cumprindo a sua indispensável função social.



AM EXTRAORDINÁRIA

24.10.2019
Intervenção no PONTO 2

Citando a portaria nº98/2015

…”O princípio da “identificação”- por força da qual deve ser promovido o conhecimento
dos valores naturais que integram o património natural – e o princípio da “proteção”-
de acordo com o qual importa desenvolver uma efetiva salvaguarda dos valores mais
significativos do nosso património natural.”

Deveriam ser propostas a áreas protegidas as árvores notáveis, Ponte Nova e Canto
do Ribeiro, zona das Árvores e Praia Velha, por exemplo, entre outras que se me
debruçasse a fundo neste dossier certamente iria encontrar

A competência no domínio da cogestão das áreas protegidas não existe no nosso
concelho porque as propostas não são feitas.

João Brito

Deputado eleito pelo +C




