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Aos quinze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, no Salão Nobre dos Paços 
do Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência do Presidente, 
Aurélio Pedro Monteiro Ferreira, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

• Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 

• Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

• António Fragoso Henriques; 

• Lara Marques Lino. 
 
 
O Sr. Presidente abriu a reunião pelas 14:30 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
 

A Sr.ª Vereadora Ana Laura Lopes Rogério Baridó e o Sr. Vereador João Emanuel de Brito 
Filipe comunicaram, nos termos do disposto no artigo 78.º, em conjugação com o n.º 1 do artigo 
79.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, 
de 11 de janeiro, atualizadas, a sua ausência. A Sr.ª Vereadora Ana Laura Lopes Rogério Baridó 
por se encontrar em gozo de férias e o Sr. Vereador João Emanuel de Brito Filipe por estar em 
formação, não tendo sido substituídos. 

 
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 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
 

1. 16.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021 – 5.ª Revisão 
2. 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 – 5.ª Revisão aos 
Instrumentos Previsionais de 2021 
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ORDEM DO DIA 

 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
 

1. 16.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021 – 5.ª Revisão 
 

 
O Sr. Presidente explicou que esta revisão se prende essencialmente com dois aspetos 
importantes:  as obras que não vão conseguir fazer até ao final do ano e por isso vão passar 
para os anos seguintes e a inclusão de ações que ainda são possíveis de serem executados. 
 
A Sra. Vereadora Lara Lino referiu que a revisão apresenta várias anulações, entre as quais, 
cerca de 88 mil euros, da rubrica “ À mesa também se canta”.  
 
A Sra. Vereadora Alexandra Dengucho questionou a razão pela qual esta iniciativa  
intermunicipal não se realiza, quando um dos objetivos da iniciativa era mitigar os efeitos da 
pandemia. 
 
A Sra. Vereadora Ana Alves Monteiro explicou que era necessário recalendarizar a 
iniciativa, mas foi tomada a decisão em setembro passado, de não o fazer. Vamos ainda 
tentar realizar uma dessas ações, específica do Natal. 
 
A Sra. Vereadora Alexandra Dengucho sugeriu que se façam todos os esforços para a 
realizar e assim ajudar os artistas que tantas dificuldades têm passado. 
 
A Sra. Vereadora Lara Lino  solicitou esclarecimentos sobre: 
 
- contrato de vigilância; 
- contrato dos serviços de limpeza; 
- manutenção de máquinas e viaturas; 
- contratação serviços para estudos e consultoria; 
- consultadoria jurídica e apoio judiciário; 
- cobranças; 
- inserção de rubricas novas, 
- transportes escolares; 
- escola da moita; 
- fase 3 e 4 do saneamento das Trutas, porque é que se retirou a verba desta obra? 
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O Sr. Presidente deu as seguintes explicações: 
 
- vai dilatar-se em 4 meses o tempo do contrato da vigilância; 
- vai solicitar estudos/diagnóstico na área de informática, na área económica e social e na 
área das relações humanas; 
- vão manter para os próximos anos, as consultadorias já existentes com o Dr. Vítor Faria e 
com o Dr. Luís Verde; 
- vão fazer um ação de formação na Câmara de dois dias na área da contratação pública; 
- há uma oportunidade de usufruir de financiamento para duas novas Equipas de 
Intervenção Permanente que vão iniciar em janeiro 2022, daí termos aberto rubricas novas. 
Como não sabem quando vão ter orçamento, foi uma forma de garantirmos esta ação. 
 
 
A Sra. Vereadora Ana Alves Monteiro explicou o seguinte: 
 
Transportes escolares – atualmente os contratos fazem-se por ano civil. Aqui a proposta, vai 
no sentido de se considerar fazer um plano de transportes que ainda não temos, e que 
possamos funcionar num ciclo de contratação por ano escolar; 
Escola da Moita – vamos fazer a terceira fase da obra; 
 
 
O Sr. Presidente explicou o seguinte sobre a fase 3 e 4 do saneamento das Trutas: 
 
- as cedências não estão prontas para que se possa avançar com a fase 3 e 4 de saneamento 
das Trutas, então como estamos em condições de avançar já este ano com a obra da Rua do 
Sol, fizemos essa opção.  
Não há visto do Tribunal de contas, nem acordo com os proprietários para as cedências. Sem 
acordo de cedências, no limite expropriações, não vamos avançar. Fazemos aqui o 
compromisso político que vamos voltar a inserir a rubrica, dado que se trata de uma obra 
prioritária. Pois o que importa ter a verba, se já sabemos que não vamos realizar a obra?! 
Temos que ser honestos com as pessoas. 
 
O Sr. Vereador António Fragoso disse que não pode haver dúvidas na população de que as 
obras de águas e saneamento são uma prioridade, em todo o Concelho, para este executivo.  
 
A Sra. Vereadora Alexandra Dengucho referiu que deve haver um sério empenhamento na 
execução da obra das Trutas. Temos que avançar com a negociação das cedências. Não se 
devia deixar a rubrica das Trutas sem qualquer verba, esta deveria ter um valor para que se 
possa iniciar a negociação com a população das Trutas. Tendo em conta que a população 
almeja por estas obras, teria sido bom o Sr. Presidente ter chamado as pessoas para explicar 
esta situação. Sugeriu que se converse com as pessoas e se pense em eventuais 
compensações. 
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No sentido de esclarecer algumas dúvidas sobre o processo,  o Sr. Presidente interrompeu 
os trabalhos por dez minutos e retomou já com a presença na reunião da Dr.ª Sandra Paiva, 
Chefe da Divisão Administrativa e Financeira e da Drª Inês Marrazes, Chefe da Divisão da 
Gestão do Território que prestaram esclarecimentos técnicos aos Srs. Vereadores. 
 
 
A Sra. Vereadora Lara Lino para concluir, referiu que tem sido bandeira da CDU a questão 
das águas e do saneamento e sempre fizeram questão de que estas verbas estejam 
reforçadas. Agora estamos a retirar verba para 2022 e isso é de lamentar.  
Queremos que haja o compromisso que esta verba vai ser reforçada com a introdução do 
saldo de gerência e que a obra avance no próximo ano. 
 
 
O Sr. Presidente terminou dizendo que ficou claro com as explicações dadas, que não 
restava outra alternativa e fica o compromisso que vamos fazer a obra e vamos ouvir os 
munícipes. 
 
 
Seguidamente o Sr. Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
677 - Presente proposta da 16.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021, 5.ª 
Revisão, acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
3.ª Revisão ao Orçamento da Receita para 2021, no valor de 88.200,00 euros nas anulações, 
em 2021 e com reforço de previsão no valor de 98.250 euros, no ano de 2022. 
5.ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2021, no valor de 15.000,00 euros nos reforços 
e 103.200,00 euros nas anulações, em 2021. 
5.ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais para 2021, no valor de 15.000,00 euros nos 
reforços e 65.944,00 euros nas anulações em 2021, e com reforço de dotação em 2022, 
2023, 2024 e 2025 no valor de 212.590,00 euros, 363.431 euros, 332.931 euros e 228.931 
euros, respetivamente. 
5.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2021, com 37.256,00 euros nas 
anulações em 2021, 165.873,00 euros nas anulações no ano de 2022 e 5.000 euros nos 
reforços no ano de 2023. 
 
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. 
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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 16.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021, sob a forma de 
revisão, constituída pela 3.ª Revisão ao Orçamento da Receita, 5.ª Revisão ao Orçamento 
da Despesa, 5.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos, 5.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 dos presentes e aprovada em minuta. 

 
 

2. 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 – 5.ª Revisão aos 
Instrumentos Previsionais de 2021 

 
678 - 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  
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proposta da 16.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021 – 5.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 5.ª Revisão aos Instrumentos 
Previsionais de 2021, para os anos de 2022 a 2025, 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 2022 a 2025; 

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 no ano económico de 2022 a 2025, 
no valor das dotações corrigidas aprovadas com a 16.ª Modificação aos 
Instrumentos Previsionais de 2021 – 5.ª Revisão, nas ações infra indicadas: 
a) 2019/A/3 - Serviços de vigilância e segurança estaleiros municipais 
b) 2019/A/11 - Prestação de serviços de limpeza dos edifícios municipais 
c) 2021/A/1 -Prestação de serviços no âmbito da transmissão de reuniões 

camarárias 
d) 2019/A/49 - Encargos gerais de funcionamento da Assembleia Municipal 
e) 2018/A/28 - Serviços de Patrocínio Judiciário 
f) 2018/A/223 - Apoio à gestão e serviços de natureza técnica 
g) 2018/A/224 - Contratação de serviços diversos de estudos, projetos e 

consultadoria 
h) 2019/A/34 - Prestação de serviços postais para a autarquia no âmbito da área de 

águas e saneamento 
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i) 2019/A/35 - Prestação de serviços postais para a autarquia 
j) 2021/A/22 - Sistema de gestão de contraordenações e instrução administrativa 
k) 2019/A/44 - Contratação de serviços de higiene e segurança no trabalho 
l) 2021/A/ - Equipas de Intervenção Permanente - Protocolo 

ANEPC/CMMG/AHBVMG 
m) 2021/A/ - Equipas de Intervenção Permanente - Protocolo 

ANEPC/CMMG/AHBVVL 
n) 2019/A/115 - Prestação de serviços de Recolha de Resíduos Sólidos 
o) 2018/A/131 - Serviços diversos para limpeza de praias e regularização do areal 
p) 2021/A/15 - "Portugal acústico" e "À mesa também se canta" 
q) 2018/A/73 - Outras atividades pedagógico-culturais 
r) 2021/A/10 - Projetos promovidos pela autarquia na área social 
s) 2018/A/147 - 25 de abril de 1974 
t) 2018/A/148 - Festa anual do concelho da Marinha Grande 
u) 2018/A/149 - Animação cultural nas praias do concelho 
v) 2018/A/150 - Animação do centro tradicional da Marinha Grande 
w) 2018/A/156 - Atos culturais e educativos promovidos na Casa da Cultura 

Stephens 
x) 2018/A/164 - Outros atos culturais promovidos pelo Município da Marinha 

Grande 
y) 2018/A/157 - Atos culturais e educativos promovidos no Museu do Vidro 
z) 2018/A/171 - Outras ações promovidas no âmbito das geminações 
aa) 2018/A/197 - Ações diversas no âmbito da promoção do concelho 
bb) 2018/A/214 - Contrato de prestação de serviços para transportes escolares e 
outros a celebrar com a empresa municipal TUMG - Excepto Transportes Urbanos 
cc) 2018/A/215 - Contrato Programa com a TUMG - Transportes Urbanos 
dd) 2015/I/36 - Beneficiação da Escola Básica da Moita 
ee) 2016/I/160 - Sistema de drenagem de águas residuais domésticas nas Trutas - 
Fase 3 
ff) 2016/I/161 - Sistema de drenagem de águas residuais domésticas nas Trutas - 

Fase 4 
gg) 2019/I/123 - Reservatório e conduta Adutora – Picotes 
hh) 2020/I/6 - Remodelação da rede de abastecimento de água de Picassinos, 
Pedrulheira e Tojeira de Picassinos - Fase 1 
ii) 2016/I/165 - Rede de abastecimento público de água-Fase 4-Trutas 
jj) 2018/I/74 - Obras diversas de requalificação do património natural 
kk) 2020/I/12 - Requalificação da rua do Sol 

 
 
A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 16.ª Modificação aos 
Instrumentos Previsionais de 2021 – 5.ª Revisão, podendo posteriormente ser tomada a 
deliberação na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe. 
 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade dos presentes e aprovada em minuta. 
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E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião eram 16h10. 

 
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. 

 
 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
 
 

 
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.  

 


