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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA 
MARINHA GRANDE REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO DE 2020___ 

Aos catorze dias do mês de setembro de dois mil e vinte, no Auditório do Edifício 
da Resinagem, sito na Praça Stephens, 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 em sessão 
extraordinária, a Assembleia Municipal da Marinha Grande com a seguinte ordem 
de trabalhos:_______________________________________________________ 

1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 3ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS 
PREVISIONAIS DE 2020 – 18.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; ________________________________________________________ 

2. 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, os seguintes 
deputados: ________________________________________________________ 

Bancada do Partido Socialista (PS): João Paulo Féteira Pedrosa, Frederico 
Manuel Gomes Barosa, Margarida Cristina Soares de Carvalho Pereira Henriques, 
Octávio José Rodrigues Rosa, Miguel Nuno Roseiro Ferreira Vieira e Claúdia 
Fabiana Gaspar  Brito Perfeito;_________________________________________ 

Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU): Maria Etelvina Lopes Rosa 
Ribeiro, Luís António Geria Barreiros, André Pereira Ruivaco Fernandes e Saúl 
Féteira Fragata; ____________________________________________________ 

Bancada do Movimento pela Marinha (MPM): Carlos Wilson da Silva Batista, 
Artur Jorge Rosa dos Santos, Lisa Manuela Bordalo Barata e Alzira Maria da 
Ascensão Marques; _________________________________________________ 

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 Moita: António Soares André. A Presidente da Junta de Freguesia 
da Marinha Grande foi substituída pela Vogal: Maria Fernanda Mota Esperança 
Pereira (CDU). _____________________________________________________ 



(Mandato 2017/2021)   ATA NÚMERO SEIS 14.09.2020 

 2 

Estiveram também presentes, a Presidente da Câmara Municipal, Cidália Maria de 
Oliveira Rosa Ferreira, o Vereador Aurélio Pedro Monteiro Ferreira, e as 
Vereadoras Célia Cristina Letra Faustino Guerra, Alexandra Filipa de Araújo Seara 
Dengucho 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 
André Pereira Ruivaco Fernandes, Susana Marina Cadete dos Santos Costa (IND 
CDU), pelo deputado Saúl Féteira Fragata, Aníbal Curto Ribeiro (PS), pelo 
deputado Octávio José Rodrigues Rosa, Ana Luísa Cardeira Martins (PS), pelo 
deputado Miguel Nuno Roseiro Ferreira Vieira, Francisco Manuel de Jesus Soares 
(PS), pela deputada Claúdia Fabiana Gaspar  Brito Perfeito, Vanessa Andreia 
Feliciano Rocha (MPM), pela deputada Lisa Manuela Bordalo Barata e Ângela 
Domingues de Sousa, (MPM) pela deputada Alzira Maria da Ascensão Marques._ 

Após a verificação da existência de quórum, nos termos do disposto no artigo 11º 
do Regimento da Assembleia Municipal da Marinha Grande, pelas vinte horas e 
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, 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 _________________________ 

 

PONTO 1 - 18.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2020 
– 3.ª REVISÃO 
“Presente certidão de teor nº 34/2020/DMC referente à seguinte deliberação camarária da 
reunião extraordinária de 7 de setembro de 2020: 
 
Presente proposta da 18.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020, 3.ª 
Revisão, acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
- 3ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2020, no valor de 145.537 euros nos reforços 
e anulações; 
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- 3ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2021, no valor de 
358.660,75 euros nos reforços e nas anulações e para o ano de 2022 no valor de 29.982 
euros nos reforços;  
 
-3ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais para 2020, no valor de 145.537 euros nos 
reforços e anulações, no ano de 2021 no valor de 235.000 euros nos reforços e nas 
anulações e no ano de 2022 no valor de 118.044,89 euros em anulações. 
 
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 18.ª 
Modificação ao Orçamento da Despesa de 2020, sob a forma de revisão, constituída pela 
3.ª Revisão ao Orçamento da Despesa, 3.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.º 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.  
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.” 
 
 



 

Tomou a palavra a deputada Etelvina Ribeiro (CDU) que criticou o facto de não 
se antecipar o planeamento do ano escolar em tempo útil, dado que as escolas 
começam esta semana. Pediu esclarecimentos sobre o concurso da piscina e 
sobre o reforço de verbas para o desporto. 

 



Usou da palavra o deputado Luiz Branco (+C) que disse que o ano escolar teve 
início hoje e reiteradamente o executivo atrasa-se nos assuntos relacionados com 
as escolas. Sugeriu que fosse dado a conhecer à população o projeto da piscina 
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municipal. Elogiou ainda a decisão de, finalmente, se eliminar o amianto nas 
escolas.  



 
Tomou a palavra o deputado Carlos Wilson (MPM) que lembrou que o executivo 
continua a não fazer planeamento, nem estabelece prioridades. Chamou a atenção 
para o valor baixo das refeições escolares e pediu que a Câmara faça algo para 
mudar isso, dado que é necessário garantir a qualidade das mesmas às nossas 
crianças. Espera que seja desta vez que se avance com a piscina. Criticou o atraso 
num programa de incentivo às coletividades que, neste momento de pandemia, 
vivem enormes dificuldades. 



 

Usou da palavra o deputado Frederico Barosa (PS) que disse que a alimentação 
escolar, é uma preocupação e que a Câmara deve procurar inovar e ir mais além 
do que a Legislação prevê, dando especial atenção à qualidade dos alimentos que 
damos às nossas crianças. 
 



 
Esclareceu a Presidente da Câmara que existe legislação que têm de cumprir e 
referiu que estiveram a aguardar indicações do Governo e da DGS, face à situação 
de pandemia que vivemos, no que diz respeito aos procedimentos para as escolas.  
 
A Vereadora Célia Guerra que disse ainda que as refeições estão asseguradas e 
os transportes escolares também. Quanto à qualidade das refeições referiu que 
têm sido acompanhadas por uma nutricionista e que o ano passado não se registou 
qualquer queixa, são de excelente qualidade, em quantidade suficiente e muito 
bem confecionadas. Para este ano, fizemos um procedimento por 2 meses e 
depois faremos outro de novembro até junho 2021. concurso. Vamos ter mais 
refeições take away e mais transporte de refeições, no sentido de responder de 
forma mais eficaz a este tempo excecional de pandemia.  
O reforço na rubrica do desporto prende-se com as candidaturas que já entraram. 
 



 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e aprovou a 18. ª 
Modificação ao Orçamento da Despesa de 2020, sob a forma de revisão, 
constituída pela 3.ª Revisão ao Orçamento da Despesa, 3.ª Revisão ao Plano 
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Plurianual de Investimentos, 3.ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais, 
nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 25.º  do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado em anexo à da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na 

sua redação atual. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 



 

PONTO 2 - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS 

“Presente certidão de teor nº 35/2020/DMC referente à seguinte deliberação camarária da 
reunião extraordinária de 7 de setembro 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 existem ações que 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 públicas, tendo sido proposto o reforço das dotações em anos 
seguintes na proposta da 18.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020 – 3.ª 
Revisão, a ser presente na próxima sessão da Assembleia Municipal.   
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Considerando que o Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, 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 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 até ao limite 
máximo das dotações corrigidas das ações 2018/A/69, 2018/A/77, 2016/I/167 e 
2018/I/28, propostas na 3.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2020, para 
os anos de 2021 e 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.  

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 e 2022, nas 
ações referidas no ponto anterior.  

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 e 
2022, no valor das dotações corrigidas aprovadas com a 18.ª Modificação aos 
Documentos Previsionais de 2020 – 3.ª Revisão, nas ações referidas no ponto 1.  

4.  
A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 18.ª Modificação aos 
Documentos Previsionais de 2020 – 3.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 das ações 2018/A/69, 2018/A/77, 2016/I/167 e 2018/I/28, 
propostas na 3.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2020, para os anos 
de 2021 e 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; 
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- 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 e 2022, nas ações referidas no ponto anterior; 

Fixou ainda, o limite máximo dos encargos nos anos económicos de 2021 e 
2022, no valor das dotações corrigidas aprovadas com a 18.ª Modificação aos 
Documentos Previsionais de 2020 – 3.ª Revisão, nas ações referidas no ponto 
1, 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. 

 

 

Nos termos do nº 4 do artigo 39º do Regimento e do n.º 3 do artigo 57º do 
Anexo I à 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 

e trinta minutos 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) 


