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Aos nove dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, no auditório do Edifício da 
Resinagem, reuniu a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência da Presidente, 
Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

• Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 

• Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

• Aurélio Pedro Monteiro Ferreira; 

• Carlos Alexandre de Carvalho Caetano; 

• Célia Cristina Letra Faustino Guerra; 

• Lara Marques Lino. 
 

 
 
A Sr.ª Presidente abriu a reunião pelas 09:15 horas, com a ordem do dia abaixo relacionada.  

    
Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na votação 

dos assuntos objeto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na deliberação se 
mencione expressamente a causa do impedimento. 

 
 
 

 

 
 

 
ORDEM DO DIA 

 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
 
APROVISIONAMENTO 

1. P.A. N. º 34/2021 – AP/DMC - Prestação de serviços de limpeza e higienização dos 
edifícios municipais - Ratificação do despacho n.º 211-CF/DAF/2021 de 6 de julho de 
2021. 

2. Abertura de procedimento - Concurso Público urgente para a Limpeza de edifícios 
municipais. 

 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

3. Apresentação do Relatório de Gestão e Contas do exercício de 2020 da empresa 
municipal TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande E.M., Unipessoal, S.A. 

4. Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação, 
relativo ao exercício económico do ano de 2020. 
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5. Apresentação do Relatório de Gestão e Contas do exercício de 2020 de entidades 
participadas pelo Município da Marinha Grande: ADCL – Águas do Centro Litoral, S.A., 
Valorlis, S.A., Lusitânia Gás, S.A. CENTIMFE e OPEN. 

6. Documentos de Prestação de Contas do Município da Marinha Grande relativos ao 
exercício económico de 2020. 

7. 10.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021 – 3.ª Revisão 
8. Pedido de autorização prévia da Assembleia Municipal para a assunção de 

compromissos plurianuais nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º 
da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual – 3.ª Revisão aos 
Instrumentos Previsionais de 2021. 

 
 
 

 

 
 

ORDEM DO DIA 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
 
APROVISIONAMENTO 
 

1. P.A. N. º 34/2021 – AP/DMC - Prestação de serviços de limpeza e higienização 
dos edifícios municipais - Ratificação do despacho n.º 211-CF/DAF/2021 de 6 de 
julho de 2021. 

 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira questionou se este despacho é, para não adjudicar a 
nenhuma empresa e se neste momento, não temos limpeza, nem iremos ter. 
 
A Sra. Presidente respondeu que foi um despacho que fez e vem aqui para ratificar. A Câmara 
está sem serviços de limpeza, mas vai explicar a situação no ponto seguinte. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que vendo o processo, percebe que a empresa que 
ganhou, chama-se INGUI2, mas não deu resposta. Depois há uma segunda adjudicação, 
desta feita à empresa VISLISA que vem a desistir da proposta, por falta de condições no dia 
2/7 e a Sra. Presidente faz o despacho no dia 6/7, a pedir que a empresa declare a intenção 
da caducidade da adjudicação. Não percebe o porquê do despacho, quando a empresa já 
tinha dito que não tinha condições para responder. 
 
A Sra. Presidente solicitou que a Dr.ª Sandra Paiva, Chefe da Divisão Administrativa e 
Financeira, presente na reunião, que prestasse os esclarecimentos sobre o assunto. 
 
A Dr.ª Sandra Paiva disse que a empresa informou a CM que não teria condições para fazer 
o contrato, fê-lo informalmente e não na plataforma. O processo seguiu a tramitação 
subsequente de acordo com a Lei. E, entretanto, a empresa veio ontem entregar os 
documentos de habilitação. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira respondeu que assim, não faz sentido o ponto 2, o que foi 
confirmado pela Sra. Presidente. 
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Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
452 - Presente o despacho n.º 211/CF/DAF/2021, datado de 6 de julho de 2021, da Presidente 
da Câmara Municipal, que se transcreve na íntegra: 
 
“Considerando que nos termos do meu despacho n.º 203/CF/DAF/2021, datado de 30/6/2021, 
ratificado em reunião de câmara de 5/7/2021, onde foi determinada: 
 
➢ A caducidade da adjudicação do P.A. N.º 34/2021-AP/DMC – “Prestação de serviços de 

limpeza e higienização dos edifícios municipais”, para o período 12 meses, efetuada ao 
concorrente INGUI 2 - SERVIÇOS INDUSTRIAL LDA, NIPC 514 689 072, pelo valor global 
de 84.167,08€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos do artigo 86º, n.º 1, 
alínea a) do Código dos Contratos Públicos, pelo facto do adjudicatário não ter submetido 
os documentos de habilitação no prazo estabelecido para o efeito;  

➢ A adjudicação do P.A. N.º 34/2021-AP/DMC – “Prestação de serviços de limpeza e 
higienização dos edifícios municipais”, para o período 12 meses à proposta ordenada em 
lugar subsequente, apresentada pelo concorrente VISLISA, UNIPESSOAL, LDA NIPC 
510 081 983, com o valor global de 93.229,20€, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, 
de acordo com a ordenação constante do relatório final. 

 
Considerando que no mesmo dia, 30/6/2021, procedeu-se à notificação da caducidade da 
adjudicação ao adjudicatário  INGUI 2 - SERVIÇOS INDUSTRIAL LDA e da adjudicação do 
P.A. N.º 34/2021-AP/DMC – “Prestação de serviços de limpeza e higienização dos edifícios 
municipais”, para o período 12 meses à proposta ordenada em lugar subsequente, 
apresentada pelo concorrente VISLISA, UNIPESSOAL, LDA NIPC 510 081 983, com o valor 
global de 93.229,20€, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, de acordo com a ordenação 
constante do relatório final, via plataforma de compras públicas Vortal, requerendo-se ao 
adjudicatário a VISLISA, UNIPESSOAL, LDA NIPC 510 081 983 a apresentação dos 
documentos de habilitação, nos termos do preceituado no artigo 15º do Programa de 
Procedimento, tendo sido concedido o prazo de 3 dias úteis, para o efeito. 
 
Considerando que no prazo estabelecido, até às 23h59 do dia 5/7/2021, o adjudicatário 
VISLISA, UNIPESSOAL, LDA NIPC 510 081 983, remeteu comunicação que se anexa, não 
tendo procedido à submissão dos documentos de habilitação. 
 
Considerando o exposto, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 86º do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, na sua redação 
atual, é intenção da entidade adjudicante proceder à declaração de caducidade da adjudicação 
efetuada no meu despacho n.º 203/CF/DAF/2021 de 30/6/2021, ratificado em reunião de 
câmara de 5/7/2021, ao concorrente VISLISA, UNIPESSOAL, LDA NIPC 510 081 983, pelo 
valor global de 93.229,20€, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, considerando que este 
não procedeu à entrega dos documentos de habilitação no prazo estipulado.  
 
Face ao exposto e no exercício de competência prevista no art.º 35º, n.º 1, alínea f) do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual e de acordo com o artigo 86º, n.º 1, alínea a) e n.º 2, ambos do Código dos 
Contratos Públicos, determino que seja concedida audiência prévia ao adjudicatário VISLISA, 
UNIPESSOAL, LDA NIPC 510 081 983, para no prazo de dois dias úteis se pronunciar, por 
escrito, sobre a intenção de declaração de caducidade da adjudicação da “Prestação de 
serviços de limpeza e higienização dos edifícios municipais”, para o período de 12 meses, no 
âmbito do Processo de Aquisição n.º 34/2021 – AP/DMC, com o valor global 93.229,20€, 
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 
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Mais determino que o adjudicatário VISLISA, UNIPESSOAL, LDA NIPC 510 081 983 seja 
informado que a não apresentação dos documentos de habilitação determina que a entidade 
adjudicante proceda ao cumprimento dos deveres enunciados nos artigos 456.º e 461.º do 
Código dos Contratos Públicos. 
 
Determino ainda que o presente despacho seja presente à próxima reunião de Câmara 
Municipal da Marinha Grande para ratificação.” 

 
A Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 35º n.º 3, do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, ratificar o despacho n.º 211/CF/DAF/2021 de 6 de julho da Sr.ª Presidente 
da Câmara Municipal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 
2. Abertura de procedimento - Concurso Público urgente para a Limpeza de 

edifícios municipais. 
 

 
A Sra. Presidente informou que face aos esclarecimentos prestados, este ponto é 
retirado. 

 
 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
 

3. Apresentação do Relatório de Gestão e Contas do exercício de 2020 da empresa 
municipal TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande E.M., Unipessoal, 
S.A. 

 
O Sr. Vereador Carlos Caetano alertou para o facto deste relatório já ter sido discutido e 
votado aquando da deliberação tomada na RC de 10.05.2021, sobre o mandato discriminado.  
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano não participou na discussão e votação deste assunto, 
nos termos do previsto no artigo 69.º, n.º 1, alínea a), do Código do Procedimento 
Administrativo, uma vez que é Presidente do Conselho de administração da empresa 
municipal TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande E.M., Unipessoal, S.A. 
 
A Sra. Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do 
mencionado Código. 
 
 
A Sr.ª Presidente explicou que se trata de apresentar as contas, enquanto entidade 
participada pelo município. É apenas para tomar conhecimento e remeter à Assembleia 
Municipal.  
 
 
Após a explicação, o Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que era inevitável o que aconteceu 
em 2020, pois a questão da pandemia afetou de forma grave os transportes. Já tinham dito 
isso, quando foi discutido o orçamento, pois não se podia considerar as mesmas receitas e as 
despesas do ano 2019. Na altura a administração da TUMG considerou os mesmos valores,  
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mas era claramente impossível isso acontecer. O volume de negócios caiu mais de 40%, 
transportaram menos de metade dos passageiros, mas como a CM é o acionista único, a 
TUMG não deu prejuízo.  
 
Seguidamente a Sra. Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 

 
453 - Presente Relatório de Gestão e Contas de 2020 da empresa municipal TUMG – 
Transportes Urbanos da Marinha Grande E.M. Unipessoal, S.A., acompanhados de Relatório 
e Parecer do Fiscal Único, Certificação Legal das Contas. 
 
A Câmara Municipal delibera tomar conhecimento do teor dos documentos e remeter os 
mesmos, nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 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, à Assembleia Municipal, para cumprimento do preceituado na alínea b) 
do n.º 2 do art.º 25.º do mesmo diploma. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira proferiu a seguinte declaração de voto, subscrita 
também pela Sra. Vereadora Ana Alves Monteiro: 
 
“É evidente a preocupação que existe, como prioridade, de demonstrar a viabilidade da 
empresa, quando o que está em causa é o serviço social que os transportes prestam. 
A Câmara Municipal tem como objetivo “responder às necessidades de deslocação da 
população na Marinha Grande”. É, e será sempre, uma obrigação da autarquia realizar os 
transportes dentro do concelho. 
 
A empresa municipal TUMG, para além dos transportes escolares, dos transportes 
subsidiados e ocasionais, da gestão do estacionamento, tem na sua atividade os transportes 
urbanos de passageiros. Nesta valência a TUMG estabelece com a Câmara um contrato 
programa para receber verbas, de modo que, os transportes urbanos garantam o acesso a 
uma rede de transportes públicos ajustada as necessidades das pessoas. 
 
O que aconteceu em 2020 era inevitável, ou seja, uma “drástica diminuição do nível de 
utilização dos transportes urbanos”, tal como dissemos quando a administração da TUMG veio 
dizer que “consideravam uma atividade em 2020 semelhante à de 2019” e com esse 
argumento, a Câmara ofereceu a mesma verba. Obviamente que o volume de negócios caiu 
40% e transportaram menos de metade dos passageiros (217.361) em 2019, mas dado o 
acionista único ter mantido o mesmo financiamento, é fácil perceber que a TUMG não dava 
prejuízos. 
 
Apesar do contexto os gastos com pessoal aumentaram, assim como o número de 
trabalhadores. 
 
A atividade da TUMG está restrita aos subsídios que recebe da Câmara, que vão muito para 
além do que seria expectável face ao custo social que a Câmara devia pagar pelas 
deslocações dos munícipes que não têm outra possibilidade de se deslocarem, e com os quais 
estamos perfeitamente de acordo. 
Por tudo isto, percebemos que, face aos elementos de que se dispõe, nada permite concretizar 
que a administração tenha ganhos de eficácia e eficiência com a concretização desta 
actividade através desta entidade empresarial municipal. É este o motivo por que a TUMG é a  
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única empresa municipal de transportes no distrito de Leiria e das poucas a nível nacional, e, 
também por essa razão, não vimos benefícios a sua existência, devendo a responsabilidade 
dos transportes passar a ser diretamente da Câmara Municipal, com significativas melhorias 
de qualidade do serviço prestado, e sobretudo, com menores custos. 
 
Por isto dizemos que os transportes urbanos têm de continuar, mas devem estar sob 
responsabilidade da Câmara, e com isso extinguir a empresa TUMG, que é uma sorvedora de 
dinheiros públicos. Com isto não está em causa o exercício matemático das contas, nem o 
serviço social que se presta à comunidade.” 
 
A Sras. Vereadoras da CDU, Alexandra Dengucho e Lara Lino proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
 
“Quanto às contas da TUMG importa que salientemos o seguinte: 

Somos favoráveis, como sempre o fomos, a que estes serviços, prestem, de forma pública, 
um serviço aos nossos Munícipes e que os mesmos cubram, a totalidade do território 
concelhio. 

A abertura destes serviços às Freguesias da Vieira de Leiria e à Moita, mereceram por isso o 
nosso apoio e sempre poderão contar com o mesmo quando se tratar da melhoria dos 
mesmos. 

Não estão, para nós em causa os serviços na medida em que eles prestam à população um 
inegável serviço de interesse público. Aliás, diga-se em abono da verdade que foi numa 
Camara que liderámos, que estes serviços iniciaram a sua função. 

A incorporação dos mesmos na autarquia ou não, pouco nos diz, desde que os mesmos sejam 
públicos. Dada a atual forma de funcionamento da autarquia, até é nossa opinião que os 
mesmos poderão ser mais ágeis se prestados através da Empresa Municipal como o são hoje, 
até porque colocar na Câmara Municipal mais um serviço, tendo em conta o funcionamento 
da autarquia, seria, até uma forma de condicionar a prestação deste serviço com a qualidade 
que deve ter.  

Basta termos em conta o atual funcionamento da autarquia. 

Interessará, no entanto, analisar se os pressupostos do nº 1 do artº 62º da Lei 50/212 se 
cumprem e o que haveremos de fazer para que, se os pressupostos dos mesmo não forem 
cumpridos tal possa vir a acontecer: 

Assim: 

a) as vendas e prestações de serviços deem cobrir, pelo menos, 50% dos gastos 
totais dos respetivos exercícios. 

Ora em 2020 tal não foi conseguido. As vendas e prestações de serviços foram 
de 308.196€ e os gastos totais de 803.267€, pelo que a cobertura dos mesmos 
pelas Vendas e Prestações de Serviço se ficou pelos 38,3%. 

b) O peso dos subsídios atribuídos pelo Município nos últimos 3 anos deve ser 
inferior a 50% das suas receitas 

Dado que, apesar de nos últimos 2 anos o quesito a) ter sido cumprido (mas 
à pele), o abaixamento de receitas significativo em 2020, não permitiu que 
estes quesitos também se cumprissem. 

 

 



 

Página 8 de 17 

Reunião extraordinária da 
Câmara Municipal da Marinha 
Grande realizada no dia 
09/07/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 22 

 

 

 

 

c) Quanto aos requisitos c) e d) da referida lei, o primeiro relativo ao EBITDA e 
amortizações, e o seguido relativo à positividade dos Resultados Líquidos, têm 
vindo a ser cumpridos. 

 

Note-se que o não cumprimento de todos os objetivos do nº 1 do artº 62º pode conduzir à 
extinção da sociedade. 

Sabemos todos que o ano de 2020, tal como o de 2021, face aos condicionalismos sanitários 
em que todos vivemos, foram um forte “handicap” para que as alíneas a) e b) se não tenham 
cumprido. 

Interessa, no entanto, verificar atempadamente se as justificações em anos como estes são 
ou não aceites pela Entidade reguladora por forma a que evitemos que as penalizações de 
incumprimento nos caiam em cima. 

Esperamos que o Município faça sentir junto da Administração da TUMG as necessidades de 
justificar os incumprimentos, por forma a não podermos vir a ser atingidos por sanções que de 
todo devem ser evitadas. 

O Município deve ter, não só em atenção essa necessidade de justificar os incumprimentos, 
como de zelar para que as justificações sejam aceites. 

O Executivo permanente e a Administração da TUMG já fizeram alguma coisa para que isto 
aconteça, ou, não fizeram? 

É que nós, face as constantes inércias do Executivo permanente em tomar decisões, tememos 
que isso ainda não tenha sido feito. 

Se o não foi, recomendamos que o seja feito de imediato, e que, o que acontecer, nos seja 
comunicado urgentemente.” 

 
4. Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva 

avaliação, relativo ao exercício económico do ano de 2020. 
 
454 - Presente o Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva 
avaliação relativo ao exercício económico de 2020. 
 
A Câmara Municipal, após a análise dos documentos e no cumprimento do disposto na 
alínea i), 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, delibera aprovar o 
Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação, 
relativo ao exercício económico do ano de 2020, constituído por 2456 páginas, e 
submetê-lo à apreciação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea l) do n.º 2 do 
artigo 25.º do mesmo diploma legal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

5. Apresentação do Relatório de Gestão e Contas do exercício de 2020 de 
entidades participadas pelo Município da Marinha Grande: ADCL – Águas do 
Centro Litoral, S.A., Valorlis, S.A., Lusitânia Gás, S.A. CENTIMFE e OPEN. 

 
 
455 - Presentes as contas do exercício de 2020 das entidades participadas pelo Município da 
Marinha Grande, a saber: 
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- Relatório e Contas do exercício económico de 2020 da entidade ADCL - Águas do Centro 
Litoral, S.A. acompanhadas de Certificação Legal de Contas e Relatório e Parecer do Fiscal 
Único. 
 
- Relatório e Contas do exercício económico de 2020 da entidade VALORLIS – Valorização e 
Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. acompanhadas de Certificação Legal de Contas e 
Relatório e Parecer do Fiscal Único. 
 
- Relatório de Gestão e Contas do exercício económico de 2020 da entidade LUSITANIAGÁS, 
S.A., acompanhadas de Certificação Legal de Contas e Relatório e Parecer do Fiscal Único. 
 
- Relatório e Contas do exercício económico de 2020 da entidade CENTIMFE – Centro 
Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos, acompanhadas de 
Certificação Legal de Contas e Parecer da Comissão de Fiscalização. 
 
- Relatório e Contas do exercício económico de 2020 da entidade OPEN - Associação para 
Oportunidades Específicas de Negócio, acompanhadas de Certificação Legal de Contas e 
Parecer da Comissão de Fiscalização. 
 
A Câmara Municipal delibera tomar conhecimento do teor dos documentos e remeter os 
mesmos, nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 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, à Assembleia Municipal para cumprimento do preceituado na alínea b) do 
n.º 2 do art.º 25.º, do mesmo diploma. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

6. Documentos de Prestação de Contas do Município da Marinha Grande relativos 
ao exercício económico de 2020. 

 
 
456 - Presentes os Documentos de Prestação de Contas relativos ao ano de 2020, constituídos 
por: 

• Demonstrações Financeiras, incluindo: 
o Balanço 
o Demonstração de Resultados 
o Anexos às Demonstrações Financeiras 

• Demonstrações Orçamentais, incluindo: 
o Anexo às Demonstrações Orçamentais 

• Relatório de Gestão 

• Certificação Legal das Contas  

• Relatório e Parecer do Auditor Externo 

• Relatório Anual sobre o trabalho efetuado pelo Auditor Externo 

• E restantes documentos de prestação de contas, conforme a Instrução n.º 1/2019 do 
Tribunal de Contas, do Plenário Geral do Tribunal de Contas, de 13 de fevereiro de 
2019, publicada no Diário da República n.º 46 – 2.ª Série, de 6 de agosto de 2019 e 
Resolução n.º 2/2020, da 2.ª Secção do Tribunal de Contas, de 3 de dezembro, 
publicada em Diário da República, 2.ª Série, n.º 248, de 23 de dezembro de 2020 
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Os quais se encontram integralmente elaborados, para apreciação e votação devendo 
posteriormente ser arquivados na Área de Contabilidade, estando disponíveis para 
consulta, quando para tal for solicitado. 

 
Considerando que nos termos do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, 
as entidades previstas nos n.ºs 1 e 2 do artigo 51.º da Lei de Organização e Processo do 
Tribunal de Contas, Lei n.º 97/98, de 26 de agosto, cuja aprovação de contas dependa de 
deliberação de um órgão colegial, podem remetê-las ao Tribunal de Contas até 30 de junho 
de 2020, em substituição do prazo referido no n.º 4 do artigo 52.º da mesma lei.  
 
Considerando que o Município da Marinha Grande requereu ao Tribunal de Contas autorização 
para prorrogação do prazo de apresentação dos Documentos de Prestação de Contas de 
2020, tendo sido deferido o pedido, devendo a autarquia proceder à sua remessa até 15 de 
julho de 2021, conforme registo de entrada E/7216/2021. 
 

A Câmara Municipal, após apreciação dos documentos indicados e no cumprimento da 
alínea i), 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, na sua redação atual, delibera aprovar os 
Documentos de Prestação de Contas do ano de 2020 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. 
 
Mais delibera, propor à Assembleia Municipal que aprove a aplicação do Resultado 
Líquido do Exercício de 2020, no montante de 391.927,07 euros sob a forma de 
Resultados Transitados. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções das Sras. 
Vereadoras da CDU, Alexandra Dengucho e Lara Lino que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
 
“As contas espelham a execução do que a Câmara Municipal fez ou não fez. Não são mais do 
que isso!  

O Orçamento, quando é proposto, espelha a política que o Executivo PS pretende executar, 
sendo certo que, como foi o caso da autarquia do nosso concelho, o PS não soube (ou não 
quis) que o orçamento fosse do Concelho e não do Executivo PS. 

Mas as contas espelham a execução das políticas propostas pelo PS.  

A política proposta e vertida no Orçamento foi alvo, da nossa parte, de várias sugestões - para 
que não votássemos contra o Orçamento – no sentido de ser corrigido em áreas que 
reputamos fundamentais no momento atual do Concelho, nomeadamente:  Saneamento; água 
a e desenvolvimento industrial.  

Interessará agora verificar o que foi conseguido fazer do que foi proposto e analisar se a 
política que nos disseram que iam executar, foi conseguida ou não. E se o foi, ou não, quais 
as razões que levaram a que a execução se diferenciasse do proposto. 

Vejamos então. O Orçamento que nos interessa analisar é o da despesa, porque é que neste 
que se analisam os gastos e os investimentos. De forma mais corrente as despesas correntes 
(de funcionamento) e as despesas de Capital (de investimento). 

Primeira conclusão: o Orçamento foi executado em apenas 60%. Dito desta forma, as coisas 
já eram graves, mas se dissecarmos a execução quanto ao tipo de despesas, o assunto da 
execução do orçamento é gravíssimo. É que, na execução orçamental, tanto entram as 
Despesas Correntes como as Despesas de Capital.  
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Se despesas correntes são de fácil previsão e de fácil execução (e por isso, normalmente, 
entre o previsto e o executado as diferenças não são elevadas) já no que respeita às Despesas 
de Capital, onde se inserem todos os investimentos que promovem o nosso bem-estar, a sua 
execução é, pelo seu baixo grau, gravíssimo. 

A execução da Despesa Corrente foi de 95%. Apesar de um desvio para menos de 5%, 
entendemos isso como normal, não sem deixar de reparar que nas transferências correntes 
para Instituições sem fins lucrativos (onde se insere todo o nosso movimento associativo), que 
atravessou e atravessa momentos de enormes dificuldades, estavam previstas transferências 
de 1.451.098€, e foram transferidos1.229.163€, o que significou a transferências de menos 
cerca de 15% do que o que estava previsto. Logo um desvio maior do que o da despesa 
corrente no seu total. Estas instituições, neste tipo de transferência foram mais penalizadas, 
portanto, que o resto da despesa corrente. Esta é a paga que é dada, por este executivo 
permanente do PS, a quem trabalha de forma gratuita para o bem-estar dos Munícipes, 
substituindo, na maior parte, das vezes o Município. 

Mas analisemos um pouco as Despesas de Capital e aqui, mostrando mais uma vez a total 
incapacidade do Executivo do PS em fazer obra e em promover o nosso bem-estar.  

A despesa foi executada, pasme-se! em apenas 36%.  

Uma autêntica vergonha, e uma demonstração de incapacidade total para fazer obra. Uma 
incapacidade total para cumprir o que se propôs cumprir, um autêntico engano feito aos 
Munícipes. 

Mas vamos decompor a execução por algumas rúbricas, que nos parece, ser aqui, de realçar 
pela negativa, já que pela positiva, não vimos nenhuma para recordar: 

Aquisições de bens de Capital  Previsto 17.853.881€       Executados 6.034.097€       

 33,8%  

E dentro desta rubrica 

Edifícios   Previstos 6.040.405€        Executadas 1.883.484 

 31,2% 

Instalações desport.e Recreat.    Previstos 1.213.953€           Executados 286.660€

 23,6% 

Creches                Previstos     525.886€               Executados              0€

 0% 

Escolas    Previstos 2.225.309€       Executados 458.782€

 20,6% 

Viadutos e arruamentos  Previstos 4.42.342€            Executados        1.856.492€

 43,7% 

Captação e Distribuição água Previstos     764,199€       Executados          357.257€

 46,7%   

Sistema de drenagem águas Previstos 1.404.840€         Executados           686.298€

 48,8% 
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Isto são alguns dos exemplos da incapacidade deste Executivo permanente em fazer o que 

se propôs fazer, e se, nalgumas rúbricas, a execução foi acima do normal da gestão PS, 30% 

a 35%, foi porque nós interviemos, nomeadamente, na captação de água e no sistema de 

drenagem de águas residuais (saneamento) onde o executado ficou, ainda que muito abaixo 

das nossas expectativas e das necessidades do Concelho, acima do vosso normal. Ficou nos 

47%, 48%. 

O que expusemos retrata bem a critica que sempre fizemos à incapacidade deste executivo 

permanente em fazer obra, em executar coisas, em mostrar serviço, … Uma incapacidade 

quase total. 

Mas para nós, contas são contas e não havendo erros nas mesmas, os erros que há são 

quanto à baixa execução do orçamentado, vamos abster-nos na apreciação das mesmas.“ 

 

A Sra. Ana Alves Monteiro proferiu a seguinte declaração de voto, subscrita pelo Sr. 
Vereador Aurélio Ferreira: 
 
“Nesta declaração fazemos nossa parte das palavras proferidas pela deputada Vanessa 
Rocha na última assembleia. 
 
Os instrumentos de gestão financeira do Município, designadamente o orçamento e a 
prestação de contas, são os documentos fundamentais para se perceber a atividade do órgão 
Câmara Municipal e constituem-se como os dois principais elementos à atividade central da 
Assembleia Municipal, na sua obrigação fiscalizadora do órgão executivo. Por isso, o regime 
jurídico das autarquias locais é muito claro na determinação de prazos para apresentação 
destes documentos. 
 
Para além disso, prevê ainda que aprecie os resultados da participação do município nas 
empresas locais e em quaisquer outras entidades, tal como o inventário de todos os bens, 
direitos e obrigações patrimoniais. 
 
Este ano, a Lei do Orçamento do Estado para 2021 criou uma exceção ao prazo previsto na 
lei ao considerar que: “Na administração local, a prestação de contas relativa ao exercício de 
2020 pode ser efetuada até 31 de maio de 2021, considerando os atrasos na implementação 
do novo sistema contabilístico”. Alargou ainda o prazo de apreciação das mesmas pelo órgão 
deliberativo (Assembleia Municipal) para o mês de junho de 2021, devendo a Câmara 
Municipal remetê-la à Assembleia Municipal até 31 de maio. Alargou ainda o prazo de envio 
das contas consolidadas para o Tribunal de Contas até 30 de junho de 2021. 
 
Ora isto, foi o que se passou nos Municípios do país, veja-se à nossa volta o caso de Leiria, 
Pombal, Ourém, Batalha e um pouco mais longe Seixal, Loures, Porto, Lisboa… digo estes 
exemplos para se perceber que independentemente da dimensão dos municípios todos 
fizeram um esforço para cumprir. 
 
O que é aconteceu este ano no nosso Município da Marinha Grande, que não aconteceu nos 
outros municípios do país, para que não tenha havido cumprimento do prazo? 
 
Aqui a responsabilidade é da Senhora Presidente de Câmara porque não acautelou o 
cumprimento desta obrigação, não reforçou a equipa da DAF para ter condições para o 
cumprimento desta obrigação. 
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Esta situação poderá implicar sanções financeiras para o Município, como se lê no documento 
enviado pelo Tribunal de Contas. 
 
Toda esta situação é lamentável. O Tribunal de Contas vai perceber que, nem a Câmara 
Municipal, nem a Assembleia Municipal da Marinha Grande, cumprem… para nós, no exercício 
destas funções, constrange-nos toda esta situação .” 
 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira proferiu a seguinte declaração de voto, subscrita pela 
Sra. Vereadora Ana Alves Monteiro: 
 
" Gostaríamos de elogiar a forma cuidada como estão elaborados os documentos de prestação 
de contas apresentadas nos relatórios de gestão.  
 
Infelizmente para a nossa terra, eles revelam uma falta de orientação e de capacidade de 
execução na concretização de projectos por parte deste executivo permanente 
 
Alguns factos registados nos documentos: 
 

- A taxa de execução da despesa de capital em 2018 tinha sido muito baixa (45%), 
mas o ano passado e este ano ainda baixou mais 19%, situando-se no final em 36%. 
Tinham mais de 18 milhões de euros para fazer obra e realizaram apenas 6,6 milhões, 
praticamente um terço. É poucochinho!!! 
- Os saldos de gerência continuam elevadíssimos, em 2017 tínhamos 9,8 milhões de 
euros e chegamos ao final de 2020 com mais de 11,2 milhões, demonstrando a 
incapacidade de gerir correctamente um orçamento e sobretudo a impotência para 
realizar obra, algumas tão necessárias; 
- A subsidiação à TUMG continua a aumentar, em 2020, apesar da pandemia e da 
necessidade e muito menos transportes, o subsídio acresceu 4%, para um montante 
superior a 500 mil euros; 
- Aumentaram para quase 150 mil euros em comunicações e expediente de correio, 
nada fazendo para reduzir este valor; 
- Temos mais de 12M€, em depósitos bancários; 

 
Avaliando estes dados podemos concluir o seguinte: 

• O Município da Marinha Grande não está endividado, o que é, per si, é um bom sinal; 

• Continua a aumentar os lucros com milhões de euros em depósitos bancários, sem 
revelar capacidade de investimento e criar serviços que melhorem a qualidade de vida 
das pessoas; 

• Os munícipes e as empresas continuam a pagar elevados impostos, sem que isto 
correspondam a uma melhoria efetiva da prestação de serviços; 

• Uma taxa de execução de despesa de capital de 36%,  
 
Em conclusão da análise ao relatório de gestão podemos afirmar que existe uma deficiente 
gestão da Camara, onde os munícipes e as empresas continuam a pagar cada vez mais 
impostos, mas a Camara não devolve esse dinheiro na forma de investimentos estruturantes 
que aumentem a qualidade de vida aos cidadãos. 
 
Quanto à apresentação das contas, o relatório dos auditores e a certificação legal das contas 
referem que estão apresentadas de acordo com as leis e regulamentos em vigor. No entanto, 
mantêm reservas e enfases que devem ser tidas em conta. 
 
Dado o parecer técnico favorável por parte dos auditores às contas do Município da Marinha 
Grande, votamos favoravelmente.” 
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A Sra. Presidente proferiu a seguinte declaração de voto, que foi igualmente subscrita 
pela Sra. Vereadora Célia Guerra. 
 
“Relativamente àquilo que foi afirmado, de estarmos hoje, nesta aprovação de contas, é uma 
situação que foi explicada em pormenor aos Srs. Vereadores, a razão e tudo aquilo que 
aconteceu. Sabem que houve outros municípios que também o fizeram, mas sem 
apresentarem o relatório do Auditor das contas. Nós quisemos apresentar as contas com o 
relatório do auditor e como também sabem o Tribunal de Contas já respondeu relativamente 
ao praxo da entrega dos documentos (15 de julho) e que nós iremos cumprir. 
 
Quanto às Contas aqui apresentadas, também se pode verificar que a receita orçamental e a 
sua execução foram de 88%, o que inclui o saldo de conta gerência. Cumprimos com os limites 
do endividamento e com a regra do equilíbrio orçamental, nos termos da Lei. 
 
Tem sido dada, a indicação aos serviços, no sentido de fazer um esforço para fazer menos 
procedimentos, inferiores a um ano, com exceção das situações de urgência. 
 
Mas como sabemos, há uma grande falta de resposta do mercado, o que tem trazido grandes 
dificuldades à execução do orçamento. As empresas não respondem, ainda hoje passámos 
por uma situação destas, ou a questão relacionada com a falta de materiais que está ligada 
ao atravessar desta Pandemia, nestes dois últimos anos de mandato. 
 
Por isso, consideramos que este relatório, que está bem executado, nos permite avaliar 
também todo o trabalho que temos feito, e também as recomendações aqui feitas que delas 
daremos nota aos serviços, para que efetivamente possamos superar e melhorar nos pontos 
nele mencionados.” 
 
 
 

7. 10.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021 – 3.ª Revisão. 
 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira questionou qual a necessidades desta revisão. 
 
A Sra. Vereadora Célia Guerra respondeu que se trata de reforçar a verba para nova abertura 
do concurso da alimentação escolar.  
Que a par das AAF’s e CAAF’s, também que já tinha sido também reforçado na última revisão, 
na tentativa de evitar que estes procedimentos ficassem desertos, mas os concorrentes 
apresentaram propostas, uns muito baixas e outros muito acima do preço base. 
O lote 1 foi lançado por 296 554,00€ e uma das propostas chegou aos 455 000,00€ e a outra 
391 000,00€. O lote 2 foi lançado por 358 340,00€, e uma das propostas chegou aos 519 
000,00€. O que nos foi dito é que os valores dispararam devido ao take away e ao preço das 
embalagens e da nova legislação face ao uso de plásticos alimentares que entrou em vigor no 
dia 1 de julho. Os materiais encareceram.  
 
A Sra. Vereadora Ana Alves Monteiro disse que quando se faz uma revisão, pensa-se a 
médio e longo prazo daquilo que vai ser preciso. Já as modificações, são muito recorrentes e 
estamos a meio do ano e já vamos na terceira revisão!  
 
A Sra. Vereadora Lara Lino ouviu as explicações e questionou porque se anulou as verbas 
das “taxas de recursos hídricos” e “rede de drenagem de águas residuais (…) na Rua das 
Chedas” em anos seguintes. Porque estamos a anular verbas para o ano 2022? Não vai ser 
preciso? 
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A Dr.ª Sandra Paiva disse que em relação à Rua das Chedas, o enquadramento orçamental 
para a obra, já está feito. Em relação às taxas, trata-se de um ajustamento face à estimativa 
que existia. 
 
 
Seguidamente a Sra. Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
 
457 - 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. 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

8. Pedido de autorização prévia da Assembleia Municipal para a assunção de 
compromissos plurianuais nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 
6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual – 3.ª Revisão aos 
Instrumentos Previsionais de 2021. 
 

458 - 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: 



 

Página 16 de 17 

Reunião extraordinária da 
Câmara Municipal da Marinha 
Grande realizada no dia 
09/07/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 22 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
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; 
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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. 
 
 
 

 

 
 
E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 10h15 horas. 

 
 

Todas as deliberações foram aprovadas em minuta, no final da reunião, tendo sido 
assinadas, após aprovação, pela Presidente e pela secretária da reunião.  

 
 

No final foi elaborada esta ata, que eu, Paula Cristina Ascenso Moreira, Técnica Superior, 
vou assinar, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 
 

A Secretária da reunião, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em cumprimento do disposto no n.º 7 do artigo 4.º do Regimento da Câmara Municipal da Marinha 
Grande, foi efetuada a gravação de áudio e vídeo da presente reunião, que se encontra disponível ao 
público na página de Internet do Município.  

 


