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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA 
MARINHA GRANDE REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2021______ 

Aos catorze dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, no auditório do Edifício 
da Resinagem, sito na Praça Stephens, sob a presidência de Luís Guerra 
Marques e secretariada por Pedro Nuno Rosa de Oliveira Correia, primeiro 
secretário e, Renata Alexandra Gomes Pereira, segunda secretária, reuniu na 
modalidade mista, que combinou o formato presencial no auditório e a 
videoconferência, ao abrigo do disposto no artigo 3.º da Lei 1-A/2020, de 19 de 
março, na sua redação atual, 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 – 10.ª Modificação, em cumprimento do disposto na 
alínea a), do n.º 1, do artigo 25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual; _ 

2. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS - 3.ª Revisão aos Instrumentos Previsionais de 2021, 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 presença, os seguintes deputados: 

Bancada do Partido Socialista (PS): Aníbal Curto Ribeiro, João Paulo Féteira 
Pedrosa, Ana Luísa Cardeira Martins, Margarida Cristina Soares de Carvalho 
Pereira Henriques, Octávio José Rodrigues Rosa e Claúdia Fabiana Gaspar Brito 
Perfeito; __________________________________________________________ 

Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU):  André Pereira Ruivaco 
Fernandes, Luís António Geria Barreiros, Maria Clementina Loureiro Esperança e 
Saúl Féteira Fragata; ________________________________________________ 

Bancada do Movimento pela Marinha (MPM): Carlos Wilson da Silva Batista, 
Vanessa Andreia Feliciano Rocha, Artur Jorge Rosa dos Santos e Lisa Manuela 
Bordalo Barata; ____________________________________________________ 

Bancada do Movimento Mais Concelho (+C): Luiz Manuel Ferreira Branco e 
Maria João dos Santos Roldão Gomes (N INS); __________________________ 

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

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

e ainda os seguintes Presidentes de Junta de Freguesia: Vieira de Leiria: Álvaro 
Pinto Cardoso (PS) e Moita: António Soares André (PS). ___________________ 



(Mandato 2017/2021)   ATA NÚMERO CINCO 14.07.2021 

 2 

Estiveram ainda presentes, pelo órgão executivo, 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: Susana Paula Ribeiro Domingues 
(CDU IND) pelo deputado André Pereira Ruivaco Fernandes, Filipe André Cardoso 
Andrade (CDU) pela deputada Renata Alexandra Gomes Pereira, Maria Etelvina 
Lopes Sousa Ribeiro (CDU) pela deputada Maria Clementina Loureiro Esperança,  
Susana Marina Cadete dos Santos Costa (CDU IND) pelo deputado Saúl Féteira 
Fragata, o deputado Francisco Manuel de Jesus Soares (PS) pelo deputado 
Octávio José Rodrigues Rosa, Frederico Manuel Gomes Barosa (PS) pela 
deputada Claúdia Fabiana Gaspar Brito Perfeito e a deputada Ângela Domingues 
de Sousa (MPM) pela deputada Lisa Manuela Bordalo Barata. ________________ 

A Presidente da Junta de Freguesia da Marinha Grande, Isabel Maria Gonçalves 
Rodrigues Pereira de Freitas (CDU) justificou a sua ausência por motivos pessoais 
e a mesma foi aceite pela Mesa. _______________________________________ 

Após a verificação da existência de quórum, com a presença de 23 deputados, nos 
termos do disposto no artigo 11º do Regimento da Assembleia Municipal da 
Marinha Grande, pelas vinte e uma horas e cinquenta e 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 e à intervenção do público. Dado que a sessão iniciou antes da hora 
marcada, o Presidente propôs que a qualquer momento, caso houvesse público, 
este poderia intervir e toda a assembleia concordou.________________________ 



 

 

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 3ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS 
PREVISIONAIS DE 2020 – 10.ª Modificação 

“Presente certidão de teor nº 19/2021/DMC referente à seguinte deliberação camarária da 
reunião extraordinária de 09 de julho de 2021: 

Presente proposta da 10.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021, 3.ª 
Revisão, acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
3.ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2021, no valor de 158.340,00 euros nos 
reforços e 158.340,00 euros nas anulações. 
 
3.ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais para 2021, no valor de 146.340,00 euros 
nos reforços e 78.340,00 euros nas anulações e com reforço de dotação em 2022 no valor 
de 100.000,00 euros. 
 
3.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2021, com anulação de dotação 
em 2022 no valor de 100.000,00 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 33.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 Câmara Municipal, 
depois de analisar a proposta, delibera submeter à aprovação da Assembleia Municipal a 
proposta da 10.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021, 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 artigo 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 proposta 
da 10.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021, sob a forma de 
revisão, constituída pela 3.ª Revisão ao Orçamento da Despesa, 3.ª Revisão 
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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 artigo 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 aprovada por unanimidade dos presentes (23 
deputados). 

 

 

PONTO 2 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS  

“Presente certidão de teor nº 20/2021/DMC referente à seguinte deliberação camarária da 
reunião extraordinária de 09 de julho de 2021: 

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 
públicas, e outros, tendo sido proposto o reforço das dotações em anos seguintes na 
proposta da 10.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021 – 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 28/12/2020, aquando da 
aprovação dos Instrumentos Previsionais para o ano de 2021, 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 
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 3.ª Revisão aos Instrumentos Previsionais de 
2021, para os anos 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; 

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, no ano de 2022; 

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 2022, 2023 e 
2024, no valor das dotações corrigidas aprovadas com a 10.ª Modificação aos 
Instrumentos Previsionais de 2021 – 3.ª Revisão, nas ações infra indicadas: 
 

a. 2019/A/72 - Promoção e desenvolvimento de Atividades de Animação e Apoio 
à Família no ano letivo 2021/2022-Alimentação 

b. 2019/A/78 - Alimentação nas cantinas escolares - Ano Letivo 2021/2022 
c. 2018/A/113 – Taxa de Recursos Hídricos 
d. 2016/I/64 - Redes de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais na 

rua das Chedas-Vieira de Leiria 
 
A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 10.ª Modificação aos 
Instrumentos Previsionais de 2021 – 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: 

1) a assunção de compromissos plurianuais até ao limite máximo das 
dotações corrigidas, propostas na 3.ª Revisão aos Instrumentos 
Previsionais de 2021, para os anos de 2022, para efeitos do cumprimento 
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do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro, na sua redação atual; 
2) 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, 

no ano de 2022; 

E fixou, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 

de 8 de junho, o limite máximo dos encargos nos anos económicos de 2022, 
2023 e 2024, no valor das dotações corrigidas aprovadas com a 10.ª 
Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021 – 3.ª Revisão, nas ações 
infra indicadas: 

a. 2019/A/72 - Promoção e desenvolvimento de Atividades de 
Animação e Apoio à Família no ano letivo 2021/2022-Alimentação 

b. 2019/A/78 - Alimentação nas cantinas escolares - Ano Letivo 
2021/2022 

c. 2018/A/113 – Taxa de Recursos Hídricos 
d. 2016/I/64 - Redes de drenagem de águas residuais domésticas e 

pluviais na rua das Chedas-Vieira de Leiria 
 

 




O Presidente de Junta de Freguesia de Vieira de Leiria solicitou autorização ao 
Presidente da Mesa para intervir, no sentido de prestar um esclarecimento à 
população, e o seu pedido foi autorizado. 

Assim, usou da palavra, Álvaro Pinto Cardoso (PS) que prestou alguns 
esclarecimentos sobre o abate de pinheiros no parque de merendas da Praia da 
Vieira e que deu origem a muita contra informação, e informação, nas redes sociais 
e inclusive na comunicação social escrita, durante o passado fim de semana. 

Efetivamente, a situação do parque, é um assunto que nos preocupa desde há 
alguns meses atrás, quando caíram pinheiros em cima das mesas. Felizmente, 
nessa altura, dezembro e janeiro, não houve vítimas, mas alertámos o ICNF. 
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Em abril, próximo da quinta-feira de ascensão, alertámos novamente o ICNF dos 
perigos iminentes. Em meados de junho, recebo um email do ICNF com a 
indicação de que já teriam lançado um concurso e que a curto prazo a situação 
seria resolvida. 

A semana passada, fomos todos surpreendidos pelo corte indiscriminado dos 
pinheiros. Obviamente que a população ficou revoltada e eu próprio fiquei 
indignado, dado que não fui informado do que iria acontecer, nem qual o critério 
utilizado para abater os pinheiros. Perante esta situação tão angustiante, remeti 
um email ao ICNF a demonstrar a nossa indignação dizendo que não faz sentido 
nenhum, um parque das merendas sem qualquer sombra pelo que se torna 
imperativo e urgente a reflorestação do espaço com a colocação de árvores com 
alguma envergadura, a fim de que num curto espaço de tempo, se torne num local 
aprazível para a população e veraneantes. 

Esta foi a resposta que recebi do ICNF: “As poucas árvores que ainda possuíam 
alguma rama em estado verde se encontravam com graves problemas 
fitossanitários, causados por insetos que viviam nos seus troncos e que 
rapidamente iriam polinizar as outras árvores verdes sãs nas proximidades, vindo 
a causar a sua morte. (…) Assim optou-se pelo corte desses exemplares, foi uma 
decisão técnica.(…) Mais se informa que esse Parque já foi integrado numa 
candidatura ao fundo ambiental que visa a plantação de espécies arbóreas com 
algum porte, recuperação das mesas existentes e colocação de mais mesas.” 

Dei conhecimento desta situação à Sra. Presidente da Câmara.





 

Nos termos do nº 4 do artigo 39º do Regimento e do n.º 3 do artigo 57º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei nº75/2013 
de 12 de setembro, na redação atual, a Assembleia Municipal deliberou por 
unanimidade aprovar em minuta, todas as deliberações tomadas nesta 
sessão. _________________________________________________________ 

 

Antes de dar por encerrada a sessão, o Presidente da Mesa verificou que não 

havia inscrições para intervenção do público e dando cumprimento à alínea c) do 

nº1 do artº 30º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 

nº75/2013 de 12 de setembro, na redação atual, deu por encerrada a sessão, pelas 
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vinte e duas horas e dez minutos, da qual se se lavrou a presente ata que, depois 

de lida e aprovada, vai ser assinada pelo Presidente e por mim, Paula Cristina 

Ascenso Moreira que a redigi, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º do Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº75/2013 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 extraordinária encontra-se disponível ao público na página de Internet do Município e no Youtube, no canal OA 

MGTV, em cumprimento do disposto nos nºs 3 e 4 do artigo 38º do Regimento da Assembleia Municipal da Marinha Grande 


