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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA 
MARINHA GRANDE REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2020______ 

Aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte, através da plataforma 
digital “zoom”, sob a presidência de Luís Guerra Marques, secretariado pela 
primeira secretária, Susana Paula Ribeiro Domingues, e o segundo secretário, 
Pedro Nuno Rosa de Oliveira Correia, reuniu por videoconferência, em sessão 
extraordinária, a Assembleia Municipal da Marinha Grande com a seguinte ordem 
de trabalhos:_______________________________________________________ 

1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA PARA CRIAÇÃO DA 
COOPERATIVA DO RAMO CULTURAL REDE CULTURA 2027 LEIRIA – 
Cooperativa de Responsabilidade Limitada, em cumprimento do disposto na 
alínea n), do n.º 1, do artigo 25.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na redação atual; ________________________________________ 

2. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE 
CONTAS CONSOLIDADAS RELATIVOS AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 
2019, em cumprimento do disposto na alínea l), do n.º 2, do artigo 25º, do Anexo 
I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual e ao preceituado no 
art.º 7.º- C da Lei n.º6/2020 de 10 de abril, na redação dada pela Lei n.º 12/2020 
de 7 de maio;____________________________________________________ 

3. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 2ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS 
PREVISIONAIS DE 2020 – 14.ª Modificação, em cumprimento do disposto na 
alínea a), do n.º 1, do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na redação atual; ________________________________________ 

4. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da 
Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual.__________________ 

Para além dos membros da Mesa, marcaram ainda presença na videoconferência, 
os seguintes deputados: _____________________________________________ 

Bancada do Partido Socialista (PS): João Paulo Féteira Pedrosa, Ana Luísa 
Cardeira Martins, Frederico Manuel Gomes Barosa, Margarida Cristina Soares de 
Carvalho Pereira Henriques, Octávio José Rodrigues Rosa e Miguel Nuno Roseiro 
Ferreira Vieira; _____________________________________________________ 

Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU): Luís António Geria 
Barreiros e Saúl Féteira Fragata; _______________________________________ 

Bancada do Movimento pela Marinha (MPM): Carlos Wilson da Silva Batista, 
Ângela Domingues de Sousa, Lisa Manuela Bordalo Barata e João Cravo Nunes 
da Silva Granja; ____________________________________________________ 
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Bancada do Movimento Mais Concelho (+C): Luiz Manuel Ferreira Branco e 
Maria João dos Santos Roldão Gomes (IND). ____________________________ 

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

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

e ainda os Presidentes de Junta de Freguesia de Vieira de Leiria: Álvaro Pinto 
Cardoso (PS) e Marinha Grande: Isabel Maria Gonçalves Rodrigues Pereira de 
Freitas. O Presidente da Junta de Freguesia da Moita foi substituído pelo 
Tesoureiro: Diogo Cardeira (PS). _______________________________________ 

Estiveram também presentes pelo mesmo meio digital, a Presidente da Câmara 
Municipal, Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira, os Vereadores Carlos 
Alexandre de Carvalho Caetano e Aurélio Pedro Monteiro Ferreira, e as 
Vereadoras Célia Cristina Letra Faustino Guerra, Alexandra Filipa de Araújo Seara 
Dengucho, Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro e Lara Marques Lino. 

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: Filipe André Cardoso Andrade (CDU), pelo deputado 
Saúl Féteira Fragata, Aníbal Curto Ribeiro (PS), pelo deputado Octávio José 
Rodrigues Rosa, Francisco Manuel de Jesus Soares (PS), pelo deputado Miguel 
Nuno Roseiro Ferreira Vieira, Vanessa Andreia Feliciano Rocha (MPM), pela 
deputada Lisa Manuela Bordalo Barata e Artur Jorge Rosa dos Santos (MPM) pelo 
deputado João Cravo Nunes da Silva Granja.  

As deputadas, Maria Etelvina Lopes Sousa Ribeiro (CDU) e Susana Marina Cadete 
dos Santos Costa (IND CDU) justificaram as suas ausências por motivos 
profissionais inadiáveis, as mesmas foram aceites pela Mesa. 

Após a verificação da existência de quórum, com a presença de 22 deputados, nos 
termos do disposto no artigo 11º do Regimento da Assembleia Municipal da 
Marinha Grande, pelas vinte horas e trinta cinco 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, não havendo 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. ___________________________ 

__________________________ORDEM DO DIA _________________________ 
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PONTO 1 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA PARA CRIAÇÃO DA 

COOPERATIVA DO RAMO CULTURAL REDE CULTURA 2027 LEIRIA – 

Cooperativa de Responsabilidade Limitada 

“Presente certidão de teor nº 30/2020/DMC referente à seguinte deliberação camarária da 
reunião extraordinária de 23 de julho de 2020: 

Na sequência de reunião havida em 22 de fevereiro de 2019, que resultou na criação da 
REDE CULTURA 2027 e na qual foram equacionadas novas formas de gestão municipal 
conjunta no âmbito da educação pública, cultural e recreativa, plasmadas em manifesto 
subscrito pelos 26 municípios da Rede, propõe-se que seja deliberada a criação da 
cooperativa denominada REDE CULTURA 2027, atendendo a que: 

I. Um dos aspetos salientes da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, reflete-se nas importantes atribuições municipais 
no domínio cultural, nomeadamente as que se retiram do artigo 23.º, n.º 2, alínea e) da 
referida lei; 

II. É hoje inquestionável a importância das atividades de índole cultural, quer para o 
crescimento económico, quer para o desenvolvimento sustentado da sociedade, não 
sendo menos verdade que o sucesso das iniciativas a levar a efeito pelas organizações 
de natureza pública ou privada deve ser potenciado através da criação de alianças 
estratégicas de cooperação; 

III. No prosseguimento de tais atribuições, exige-se dos municípios um esforço acentuado, 
quer ao nível da gestão, quer ao nível organizacional, suscetível de proporcionar ganhos 
de economia, eficiência e eficácia; 

IV. Com tal objetivo, os representantes dos municípios constantes do manifesto (Anexo 1) 
pretendem continuar a afirmar o seu território como um polo de dinamização da oferta de 
serviços públicos - principalmente no que toca ao desenvolvimento cultural - e neste 
âmbito pretendem desenvolver a sua ação para o bem-estar das populações que servem, 
oferecendo-lhes o melhor desenvolvimento cultural, social e económico possível; 

V. Nesta linha de entendimento, foram equacionadas novas formas de gestão municipal 
conjunta no âmbito da educação pública, cultural e recreativa, plasmadas em manifesto 
subscrito em 22 de fevereiro de 2019, documento pelo qual foi criada a REDE CULTURA 
2027;  

VI. Com essa rede, pretende-se essencialmente a promoção da partilha de criações e 
recursos artísticos e culturais no território abrangido pelos municípios subscritores, 
visando-se ainda, como fim ulterior, a preparação da candidatura da cidade de Leiria a 
Capital Europeia da Cultura, em 2027, através de uma estrutura com um quadro 
colaborativo mais amplo;  

VII. A estratégia de exploração dos municípios e outras entidades subscritoras do referido 
manifesto baseia-se na pretensão de ser desenvolvido outro ritmo de gestão na atividade 
cultural, através de um modelo assente no desempenho de interesse público por entidade 
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especializada, com uma gestão mais eficiente, menos onerosa e com ganhos de escala e 
de gama;  

VIII. Os valores da universalidade e da qualidade do serviço, da autossustentabilidade e 
da proteção dos valores culturais, bem como da racionalidade económica crêem-se bem 
defendidos com a criação e constituição de uma cooperativa de interesse público, também 
designada por régies cooperativa, moldura retirada da comparação com outros modelos 
associativos ou participativos e cuja valia se encontra demonstrada em estudo técnico 
fundamentada e independente (Anexo 2);  

IX. A satisfação de necessidades coletivas assentes nos objetivos que se propõem, 
encontra enquadramento constitucional nos artigos 61.º, números 2, 3 e 4, e 82.º, n.º 4, 
alínea a) e no disposto no artigo 58.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, que aprova o 
Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações Locais, e no Código 
Cooperativo, aprovado pela Lei n.º 119/2015, de 31 de agosto, aplicável por força do 
Decreto-Lei n.º 31/84, de 21 de janeiro.  

X. Com efeito, nos termos do artigo 2.º do supracitado Código, as cooperativas são 
pessoas coletivas autónomas de livre constituição que através da cooperação e entreajuda 
dos seus membros visam a satisfação das necessidades e aspirações económicas, sociais 
ou culturais.  

Assim, demonstrados os objetivos e a vontade expressa no manifesto assinado por todos 
os interessados, bem como elaboradas minutas dos necessários documentos de suporte 
à constituição da REDE CULTURA 2027 LEIRIA – Cooperativa Cultural de 
Responsabilidade Limitada, pode a mesma ser constituída por escritura pública, após as 
necessárias deliberações dos órgãos executivos e deliberativos municipais e a obtenção 
de visto por parte do Tribunal de Contas.  

O valor da participação a considerar para o Município da Marinha Grande é de € 14.460,00 
correspondente a uma participação de 3,73% na entidade a constituir, representada por 
1.446 títulos de € 10,00 cada.  

A presente despesa tem o cabimento n.º 1025/2020.  

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, e considerando o interesse municipal 
da proposta apresentada, ao abrigo do disposto nas alíneas e) e m) do n.º 2 do artigo 23.º 
e alíneas u) e ff) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
delibera:  

a) Concordar com a criação da cooperativa denominada REDE CULTURA 2027 LEIRIA - 
Cooperativa Cultural de Responsabilidade Limitada;  

b) Submeter à Assembleia Municipal, esta proposta, acompanhada dos documentos 
descritos, para deliberar sobre a criação da cooperativa, tendo em conta o disposto nos 
artigos 33.º, n.º 1, alínea ccc) e 25.º, n.º 1, alínea n), ambos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, bem como o previsto no artigo 53.º, n.º 1, ex vi o disposto no artigo 
56.º, n.º 3, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, sendo posteriormente sujeita a fiscalização 
prévia pelo Tribunal de Contas, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 56.º, n.º 
2 do mesmo Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações Locais;  
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c) Solicitar à Assembleia Municipal que a sua deliberação seja aprovada em minuta, 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;  

d) Incumbir a Senhora Presidente da Câmara Municipal para outorgar a competente 
escritura pública no uso de competência própria prevista na alínea f) do n.º 2 do artigo 35.º 
do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conforme minuta em anexo, sem prejuízo 
da concentração e desenvolvimento de todo o processo de constituição da cooperativa 
pela Câmara Municipal de Leiria, inclusive o envio da documentação respetiva para o 
Tribunal de Contas.  

Esta deliberação foi tomada unanimidade e aprovada em minuta.”  

 



   

Usou da palavra o deputado Luiz Branco (+C) que enalteceu a importância que 

este evento vai ter para o Concelho da Marinha Grande. Não só, nos capítulos da 

cultura, arte e conhecimento, mas o impulso que trará ao turismo da região em 

geral e do concelho em particular. 

Afirmou a necessidade de se estabelecerem linhas de entendimento com as 

entidades culturais do concelho, no sentido de se desenvolverem projetos culturais 

na Marinha, de forma a aumentar a oferta cultural dentro do concelho, e a 

possibilidade criada por esta rede de venda dos mesmos nos 26 concelhos 

envolvidos.  

 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 



 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande, apreciou e aprovou a criação da 

cooperativa denominada REDE CULTURA 2027 LEIRIA - Cooperativa Cultural 

de Responsabilidade Limitada, para efeitos do cumprimento em cumprimento do 

disposto na alínea n), do n.º 1, do artigo 25.º, do Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, na redação atual. 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 18 votos a favor e 4 abstenções 

(CDU) num quórum de 22 deputados. 
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O deputado Luís Guerra Marques (CDU) proferiu a seguinte declaração de voto: 

“Não colocando em causa a necessidade de promover a cultura e o valor da candidatura 
de Leiria a Capital Europeia da Cultura, há outras formas de cooperação intermunicipal 
que podem e devem ser exploradas. A questão fundamental que nos preocupa neste 
âmbito é qual a política cultural da CMMG:  

 Não notámos a existência de grandes iniciativas, tendo em conta os 
cancelamentos de espetáculos fruto do surto epidémico. 

 Faltarão apoios específicos que minimizassem as dificuldades dos trabalhadores 
deste sector do concelho. 

 Parece-nos fraco o trabalho feito com o movimento associativo do concelho, 
associações culturais ou coletividades para promover a fruição cultural. 

 Num quadro de cancelamento das festas da cidade não vimos a procura de outras 
formas de realizar espetáculos culturais, com o envolvimento das associações 
envolvidas e aproveitando o dinheiro orçamentado. 

 Saudamos as iniciativas que se estão a realizar como os concertos em São Pedro 
de Moel e o jazz em Marrazes prova de que é possível com segurança e 
responsabilidade promover o acesso à cultura. 

São os fracos apoios que entendemos terem sido dados aos agentes culturais do 
concelho, nesta fase pandémica, que nos levam a abster-nos nesta votação.” 
 
 

 

 

PONTO 2 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO 

DE CONTAS CONSOLIDADAS RELATIVOS AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 

2019 

“Presente certidão de teor nº 31/2020/DMC referente à seguinte deliberação camarária da 

reunião extraordinária de 23 de julho de 2020: 

“Presentes os Documentos de Prestação de Contas Consolidadas relativos ao exercício 
económico de 2019, constituídos por: 

- Balanço Consolidado 

- Demonstração de Resultados Consolidada 

- Mapa de fluxos de caixa consolidados de operações orçamentais 

- Relatório de Gestão que integra o anexo às demonstrações financeiras consolidadas 

- Certificação Legal das Contas consolidadas 

conforme o preconizado no n.º 7 do art.º 75.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, na 
redação dada pela Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, os quais se encontram integralmente 
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elaborados, estão presentes nesta reunião camarária e serão posteriormente arquivados 
na Área de Contabilidade, estando disponíveis para consulta, quando para tal for 
solicitado. 

A Câmara Municipal, após apreciação dos documentos indicados e no cumprimento da 
alínea i), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação 
atual, delibera aprovar os Documentos de Prestação de Contas Consolidadas do exercício 
económico de 2019 e submetê-los à apreciação e votação da Assembleia Municipal, para 
cumprimento do preceituado na alínea l), do n.º 2, do artigo 25º, do mesmo diploma e 
atendendo ao preceituado no art.º 7.º-C da Lei n.º6/2020 de 10 de abril, na redação dada 
pela Lei n.º 12/2020 de 7 de maio. 

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

 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande, apreciou e aprovou os 

Documentos de Prestação de Contas Consolidadas do exercício económico 

de 2019, em cumprimento do disposto na alínea l), do n.º 2, do artigo 25º, do Anexo 

I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual e ao preceituado no art.º 

7.º- C da Lei n.º6/2020 de 10 de abril, na redação dada pela Lei n.º 12/2020 de 7 

de maio. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade dos presentes com 22 votos a 

favor. 

 

 

PONTO 3 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 2ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS 

PREVISIONAIS DE 2020 – 14.ª Modificação 

“Presente certidão de teor nº 32/2020/DMC referente à seguinte deliberação camarária da 
reunião extraordinária de 23 de julho de 2020: 

Presente proposta da 14.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020, 2.ª 
Revisão, acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações:  

2ª Revisão ao Orçamento da Receita para 2020, no valor de 560.824,20 euros nas 
anulações em 2020 e reforço de idêntico montante em 2021, considerando 
reescalonamento da despesa e receita prevista;  

2ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2020, no valor de 560.824,20 euros nas 
anulações  
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2ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2020, no valor de 157.140 euros 
nos reforços e 717.964,20 euros nas anulações, e com reforço de dotação em 2021 no 
valor de 612.315,00 euros; 

2ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais para 2020, no valor de 80.955 euros no ano 
de 2020 e com anulação de dotação em 2021 no valor de 51.490,80 euros. 

Considerando que de acordo com a alínea b) do n.º 1 do art.º 17.º do Decreto Lei n.º 
192/2015, de 11 de setembro, que aprova o SNC-AP, é disposto que não é revogado o 
ponto 8.3.1. do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, na 
sua redação atual, o qual estabelece as regras das Modificações do Orçamento. 

Considerando que o art.º 46.º B da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na redação dada 
pela Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto que a republicou, preceitua que as modificações do 
Plano Plurianual de Investimentos se consubstanciam em alterações e revisões, e que o 
mesmo conceito se deve aplicar ao Plano de Atividades Municipais, no qual constam as 
despesas com as atividades mais relevantes da gestão autárquica. 

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 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
em anexo à 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 proposta da 14.ª 
Modificação ao Orçamento da Despesa de 2020, sob a forma de revisão, constituída pela 
2.ª Revisão ao Orçamento da Receita, 2.ª Revisão ao Orçamento da Despesa, 2.ª Revisão 
ao Plano Plurianual de Investimentos, 2.ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais, nos 
termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 25.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação atual. 

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

 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande, apreciou e aprovou a 14.ª 

Modificação ao Orçamento da Despesa de 2020, sob a forma de revisão, 

constituída pela 2.ª Revisão ao Orçamento da Receita, 2.ª Revisão ao 

Orçamento da Despesa, 2.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos, 2.ª 

Revisão ao Plano de Atividades Municipais, em cumprimento do disposto na 

alínea a), do n.º 1, do artigo 25.º do Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

na redação atual. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade dos presentes com 22 votos a 

favor. 
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PONTO 4 - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS 

“Presente certidão de teor nº 33/2020/DMC referente à seguinte deliberação camarária da 
reunião extraordinária de 23 de julho de 2020: 

Nos termos do disposto no artigo 22.º 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 contratação e o prazo de execução de três anos.  

Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 
de fevereiro, na sua redação atual, adiante designada por LCPA, que aprova as regras 
aplicáveis à assunção de Compromissos e aos Pagamentos em Atraso, se 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 do disposto na alínea b) do artigo 3.º da LCPA, são 
compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 

Considerando que algumas ações apresentam dotações em anos seguintes insuficientes 
para os encargos que se perspetivam agora assumir tendo por base procedimentos de 
contratação pública que se pretendem iniciar, de bens, serviços e de empreitadas de obras 
pública, tendo sido proposto o reforço das dotações em anos seguintes na proposta da 
14.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020 – 2.ª Revisão, a ser presente na 
sessão extraordinária da Assembleia Municipal de julho de 2020. 

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 
LCPA, preceitua no seu artigo 12.º que:  

“(…) 1 – Para efeitos da aplicação da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º 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 16/12/2019, aquando da 
aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2020, foi concedida autorização 
genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais. 

Assim, a Câmara Municipal delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do 
artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 
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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 até ao limite máximo 
das dotações corrigidas, propostas na 2.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2020, 
para os anos de 2021, 2022 e 2023, 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 de procedimentos que consubstanciem a assunção de 
encargos em mais de um ano económico para cumprimento do preceituado na alínea b), 
do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, quando os encargos 
excedam o limite de 99.759,58 euros, nos anos de 2021, 2022 e 2023, até ao limite máximo 
das dotações corrigidas, propostas na 2.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2020. 

3. Que nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
junho, se fixe o limite máximo dos encargos nos anos económicos de 2021, 2022 e 2023, 
no valor das dotações corrigidas aprovadas com a 14.ª Modificação aos Documentos 
Previsionais de 2020 – 2.ª Revisão.  

A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 14.ª Modificação aos 
Documentos Previsionais de 2020 – 2.ª Revisão, podendo posteriormente ser tomada a 
deliberação na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe. 

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

 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande, apreciou e autorizou: 

- a assunção de compromissos plurianuais, até ao limite máximo das 
dotações corrigidas, propostas na 2.ª Revisão aos Documentos Previsionais 
de 2020, para os anos de 2021, 2022 e 2023, 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 abertura de procedimentos que consubstanciem a assunção de encargos 
em mais de um ano económico, para cumprimento do preceituado na alínea b), 

do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, quando os 
encargos excedam o limite de 99.759,58 euros, nos anos de 2021, 2022 e 2023, 
até ao limite máximo das dotações corrigidas, propostas na 2.ª Revisão aos 
Documentos Previsionais de 2020. 

Fixou ainda, o limite máximo dos encargos nos anos económicos de 2021, 
2022 e 2023, no valor das dotações corrigidas aprovadas com a 14.ª 
Modificação aos Documentos Previsionais de 2020 – 2.ª Revisão, nos termos 

do disposto no n.º 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade dos presentes com 22 votos a 
favor. 
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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 artigo 30º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro, na redação 

atual, o Presidente da Mesa deu por encerrada a sessão, pelas vinte e uma horas, 

da qual se se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada 

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

do n.º 2 do artigo 57.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela 

Lei nº75/2013 de 12 de setembro, na redação atual.  

 

O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal 

 

 

Luís Guerra Marques 

 

 

O Gabinete de apoio à Assembleia Municipal 

 

 

Paula Cristina Ascenso Moreira 

(Técnica superior nº 278) 

 

 

 

 

 

Face à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus procedeu-se à gravação de áudio e transmissão em live streaming da presente sessão 

extraordinária que se encontra disponível ao público na página de Internet do Município, conforme previsto no artigo 3º da Lei n.º 1 -A/2020, de 19 de 

março, na redação dada pela Lei n.º 28/2020, de 28 de julho. 
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Ponto 1 - CRIAÇÃO DA COOPERATIVA DO RAMO CULTURAL REDE CULTURA 2027 
LEIRIA – Cooperativa de Responsabilidade Limitada 
 
Rede Cultura 2027 
Para alguém que possa andar mais distraído, e que não saiba do que se trata, é assim. 
Se não houver nada em contrário, em 2027 Portugal vai ter a Capital Europeia da Cultura. 
Há diversas cidades portuguesas na corrida, sendo que uma delas é Leiria, a nossa 
capital de distrito. 
Este tema, já vem sendo abordado e discutido, na CIMRL há bastante tempo, e a 
preparação do mesmo tem sido bastante cuidada. O que nos pode trazer a tão desejada 
aprovação da candidatura. 
Se a mesma acontecer será excelente para Leiria, muito bom para a região, mas para o 
concelho da Marinha Grande será ótimo. 
No capítulo da boa preparação verifiquemos os apoios angariados. Além de todos os 
concelhos da CIMRL, também os da CIM Oeste, assim como alguns municípios da CIM 
Médio Tejo, manifestaram o seu apoio e são constituintes desta cooperativa agora criada. 
Ou seja, 26 municípios do centro e oeste a norte de Lisboa estão com esta candidatura. O 
apoio é total. 
E isto é ótimo. É ótimo porque com a organização do evento “Leiria Capital Europeia da 
Cultura 2027”, muita é a cultura, a arte e o conhecimento que vêm até nós. A Leiria por 
ser a cidade promotora, mas a que nos vai chegar através da rede, é o mais importante 
para o nosso concelho. Além de devermos considerar o aumento de turismo que nos vai 
afetar positivamente. 
E este é o ponto. 
É o momento do município da Marinha Grande saber quem produz cultura no concelho. 
Temos associações e clubes que no seu ADN já produzem eventos culturais. Desde 
música, teatro, saraus artísticos, exposições, fazem um pouco de tudo, mas! 
Mas normalmente é para sócio ver, ou seja, para apresentar nos seus espaços uma vez 
por ano e fica cumprida a tarefa – mostrou-se aos pais o que os meninos fizeram durante 
o ano. 
Isto é pouco, é demasiado minimalista para o que são capazes de produzir. 
Então o que fazer? 
Pensamos que a boa vontade das associações não chega, além de que não é estimulante. 
Cabe à CMMG estimular a produção cultural. 
 
Como é que isto se faz? 
Temos uma Casa da Cultura na Marinha Grande e teatros na Vieira e Praia da Vieira 
quase aos ratos, além do auditório do SOM, há ainda a FAE, sendo que nas épocas de 
verão e de passagem de ano, é possível e desejável que se produzam espetáculos de rua 
nas praias e parques do concelho.  
 
Então e que fazer? 
 
Sabemos das capacidades das nossas associações e clubes. É verdade que muito dos 
espetáculos que já referi são modestos, não incentivam ao consumo. 
Mas as mesmas coletividades, são capazes de atrair espetadores, mas isto é caro e, para 
o pretendido, a rentabilidade conseguida não justifica grandes produções. 
É aqui que a Câmara entra. 
A CMMG deve convidar as associações a apresentar proposta para venda de espetáculos 
ao município. 



Estes espetáculos serão apresentados nos diversos espaços já referidos, na Marinha 
Grande na Moita e na Vieira. 
E agora entra em cena a Rede. 
No imediato a Rede Cultural da CIMRL, que já existe e permite levar a mais nove 
concelhos esses espetáculos, mas com a nova rede estende a mais dezasseis, ou seja, 
uma produção cultural para “vender” em 26 municípios. Isto com a vantagem todos estes 
municípios se encontrarem a distâncias que se podem considerar curtas. 
 
Se escutaram o que disse, isto representa que, por exemplo o grupo de teatro do SOM ou 
outro do município, pode montar uma peça de teatro e sendo esta de qualidade ter 
automaticamente garantidas representações PAGAS para todos os fins de semana do 
ano. Ou seja o trabalho de andar diversos meses a ensaiar uma peça, a preparar decores 
e indumentárias, que atualmente são para 3 ou 4 representações passam a ter o incentivo 
de poderem levar a peça a públicos que se situam nas centenas de milhares, em vez das 
centenas de sócios da coletividade, para quem habitualmente representam. 
 
Isto é o 2 em 1, por um lado estimula a criação, por outro lado a mesma é recompensada. 
 
Por tudo isto, e não só pela “Capital Europeia da Cultura”, o montante de capital com que 
vamos participar, não será uma despesa, mas sim um investimento. 
Vamos deitar mão à obra, vamos fazer o que somos capazes, basta criar as condições e 
os recursos para isso. 
As condições e recursos não são mais um subsidio, são uma atividade lucrativa, tanto 
para as associações que passam a receber o justo valor pelo que produzem, como para o 
município que passa a constar da rota das cidades culturais, e que passa a proporcionar 
aos munícipes uma vasta agenda cultural, produzida pelos artistas locais e pelos que vão 
querer trazer até nós os seus espetáculos. 
 
Mas deixo aqui um repto aos artistas do concelho, se a CMMG, não for até vós, ide vós 
até ela com propostas concretas e irrecusáveis. Vão ver que a CMMG não se vai lembra 
de vós, apenas quando necessita de uma “borla”, mas vai assimilá-los como pedras 
basilares da cultura, das artes e do conhecimento, marinhenses. 
 
 
Luiz Branco 
Deputado municipal eleito pelo +Concelho 
 
 


