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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2017 ___________________________ 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro no Auditório Municipal, sito na Avenida José 

Henriques Vareda, sob a presidência de Telmo Lopes da Silva Ferraz e secretariada por Ana 

Patrícia Quintanilha Nobre, primeira secretária e, Ana Luísa Cardeira Martins, segunda 

secretária, reuniu em sessão ordinária, a Assembleia Municipal da Marinha Grande com a 

seguinte ordem de trabalhos:_______________________________________________ 

1. RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DA BOURBON AUTOMOTIVE 
PLASTICS MARINHA GRANDE, S.A., de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 do 
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 21/2016, de 19 de julho, aplicável por força do n.º 1 do artigo 17.º do mesmo 
diploma._____________________________________________________________ 

2. RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DA TECNIMOPLÁS - INDÚSTRIA 
TÉCNICA DE MOLDES, LDA, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º 
do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 21/2016, de 19 de julho, aplicável por força do n.º 1 do artigo 17.º do mesmo diploma._ 

3. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA SEMESTRAL, 1.º SEMESTRE DE 2016, em 
cumprimento do preceituado na alínea d), do n.º 2, do artigo 77.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 
de setembro.__________________________________________________________ 

4. RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016 relativa ao “ PEDIDO DE 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA A 
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DA RUA NOVA DO MOINHO DE CIMA E 
INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO DOS ARRUAMENTOS ADJACENTES” - nos termos 
do preceituado no art.º 174º do Código do Procedimento Administrativo. ____________   

5. PEDIDO DE 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. _____________________________________________________ 

6. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS, para efeitos do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de 
junho – INFORMAÇÃO DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS PELA CÂMARA 
MUNICIPAL, AO ABRIGO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA, NO PERÍODO DE 1 JANEIRO 
A 31 DE DEZEMBRO DE 2016.______________________________________________ 

7. APRECIAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS EXISTENTES A 31 DE 
DEZEMBRO DE 2016, de acordo com o preceituado na alínea c) do n.º 2 do art.º 15.º da 
lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual. __________________________ 

8. APRECIAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS EM ATRASO 
EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2016, de acordo com o preceituado na alínea c), do 
n.º 2, do artigo 15.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual. _______ 

9. AUTORIZAÇÃO PARA CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL. FISCAL ÚNICO.TUMG – 
TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE E.M. UNIPESSOAL, S.A., em 
cumprimento do disposto no artigo 25.º, n.º 1, alínea n), do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. _______________ 

10. DESAFETAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA INTEGRAÇÃO NO 
DOMÍNIO PRIVADO MUNICIPAL, nos termos da alínea q) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei nº 
75/2013 de 12 de setembro. _______________________________________________ 

11. APROVAÇÃO DO PROTOCOLO PARA APOIO À OBRA DO EDIFÍCIO SEDE DA FREGUESIA 
DA MARINHA GRANDE, em cumprimento do disposto no artigo 25.º, n.º 1, alínea g), do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro._ 
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12. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO ANO DE 2016 DA COMISSÃO DE 
PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE – C.P.C.J., 
nos termos do nº 2, do artigo 32º da Lei nº 147/99, de 1 de setembro, com as alterações 
impostas pela Lei nº 31/2003, de 22 de agosto, conjugado com a alínea k), do nº 2, do 
artigo 25º do RJAL._____________________________________________________ 

13. APRECIAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREGO E EMPREENDEDORISMO NO 
CONCELHO DA MARINHA GRANDE, nos termos do disposto na alínea k) do nº 2 do artigo 
25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.____________________________________ 

14. APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA, nos termos do 
disposto no artigo 25º, do nº 2, alínea c) do RJAL.______________________________ 

  

Para além dos membros da Mesa, assinaram “a lista de presenças”, cuja cópia constitui o 

anexo número I da presente ata e dela fica a fazer parte integrante, os seguintes deputados:_   

Bancada do Partido Socialista (PS): João Paulo Féteira Pedrosa, Aníbal Curto Ribeiro, Carlos 

Alexandre de Carvalho Caetano e Frederico Manuel Gomes Barosa.____________________ 

Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU): Susana Paula Ribeiro Domingues, Maria 

Etelvina Lopes Rosa Ribeiro, Renata Alexandra Gomes Pereira, José Luís Marques de Sousa, 

Ana Maria Lopes Fragata e André Pereira Ruivaco Fernandes._________________________ 

Bancada do Movimento pela Marinha (MPM): Maria Manuela Monteiro de Carvalho Sousa 

Miranda, Carlos Wilson da Silva Batista e Alzira Maria da Ascensão Marques. ____________ 

Bancada do Partido Social Democrata (PSD): Pedro Miguel Vieira Maria da Silva e Cristiano 

João Rodrigues Chanoca. ___________________________________________________ 

Bancada do Movimento Mais Concelho (+C): Elvira da Graça Ferreira e João Emanuel de Brito 

Filipe.__________________________________________________________________ 

e ainda os seguintes Presidente de Junta de Freguesia: Vieira de Leiria: Joaquim Vidal Tomé 

(PS) Moita: Álvaro Vicente Martins (PS) Marinha Grande: Isabel Maria Gonçalves Rodrigues 

Pereira de Freitas (CDU). ___________________________________________________ 

Estiveram ainda presentes, o Presidente da Câmara Municipal, Paulo Jorge Campos Vicente, a 

Vereadora Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira, o Vereador Vítor Manuel Fernandes 

Pereira, a Vereadora Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho, o Vereador Carlos Alberto 

Fernandes Logrado, o Vereador Aurélio Pedro Monteiro Ferreira e o Vereador António Manuel 

Jesus Ferreira dos Santos, cuja cópia da lista de presenças se anexa à presente ata 

constituindo o anexo número II._______________________________________________ 

De acordo com o disposto no artigo 49º do regimento em vigor, foram ainda justificadas as 

ausências e admitidas as substituições dos seguintes deputados: Francisco Manuel de 

Carvalho Duarte (CDU), pelo deputado José Luís Marques de Sousa, Hélder Jorge de Sousa 

Rodrigues (CDU) pela deputada Ana Maria Lopes Fragata, Susana Marina Cadete dos Santos 

Costa (CDU) pelo deputado André Pereira Ruivaco Fernandes, Ana Cristina Dinis da Silva 

(MPM) pelo deputado Carlos Wilson da Silva Batista, o deputado Jorge Manuel Lucas dos 

Santos Pinto (MPM) pela deputada Alzira Maria da Ascensão Marques e Ana Margarida 
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Balseiro Sousa Lopes (PSD) pelo deputado Cristiano João Rodrigues Chanoca. Os documentos 

constituem o anexo número III da presente ata. ___________________________________ 

O deputado Filipe André Cardoso Andrade (CDU) justificou a sua ausência, junto do 

Presidente da Mesa, por motivos pessoais e o deputado Carlos Wilson da Silva Batista (MPM) 

informou que por motivos imprevistos chegaria mais tarde. _________________________ 

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 e cinco 

minutos, o Presidente da Mesa, Telmo Ferraz, declarou aberta a sessão, informou da 

correspondência recebida, e que caso desejassem a mesma estava disponível para consulta. _ 

O Presidente da Mesa informou que, em nome de toda a Assembleia, apresentou as 

condolências à família do Dr. Mário Soares e ao Partido Socialista, pelo seu falecimento no 

passado dia 7 de janeiro. Prestamos homenagem a este Homem ímpar da História de Portugal 

do Século XX. O seu legado, obriga-nos, deve obrigar-nos, a todos a continuar a sua luta, 

agora mais pobres pelo seu desaparecimento físico, mas eternamente vinculados aos seus 

exemplos de luta pela Liberdade e pela Democracia. _______________________________ 

O Presidente da Mesa comunicou ainda o falecimento, no passado dia 21 de fevereiro, da Sra. 
D. Helena Branca Teodósio Filipe Correia, que entre 1976 e 1979, foi Presidente da Junta de 

Freguesia de Vieira de Leiria, tendo sido a primeira Mulher eleita democraticamente para o 

exercício dessas funções após o 25 de Abril de 1974, e nessa qualidade foi também membro 

da Assembleia Municipal da Marinha Grande. Em homenagem à Cidadã e à Autarca, a 

Assembleia Municipal guardou um minuto de silêncio e expressou, particularmente à sua 

Família, as suas sentidas condolências. ________________________________________ 
 
O Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº7/2016 da sessão ordinária de 29.12.2016 e 

como não houve correções a fazer, submeteu a mesma à votação, tendo esta sido aprovada 

por maioria com dezassete votos a favor e seis abstenções. _________________________ 

ANTES DA ORDEM DO DIA__________________________________________________ 

O Presidente da Mesa declarou aberto o período antes da ordem do dia pelas 20.50h. _____ 

Usou da palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que proferiu a seguinte intervenção:______ 

“ No seguimento, quer da nossa participação numa reunião de autarcas realizada em Loures a convite 
da sua presidente da Assembleia Municipal, quer da moção aprovada por esta Assembleia no dia 26 
de fevereiro de 2016, há precisamente um ano, somos apologistas da transformação da linha Oeste 
(com características regionais) para uma linha Atlântica – Lisboa – Porto – com características 
nacionais. Esta reivindicação está totalmente de acordo com o que defende o governo Central e das 
tomadas de posição que têm sido tomadas recentemente pelo Sr. Primeiro-ministro. 

Nesse sentido, consideramos que a Marinha Grande devia tomar a liderança e não deixar cair a 
proposta por nós apresentada na Reunião Magna de autarcas em Loures, em nome do Sr. Presidente 
da Câmara, e aprovada por unanimidade pela vasta Assembleia aí presente. 
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Hoje, mais do que nunca, sabemos que a mobilidade “elétrica” está na agenda política do governo de 
António Costa, o ferroviário é prioridade para a União Europeia, existem fundos disponíveis, os 
defensores de Monte Real são hoje decisores com grande relevância, como é o caso do Presidente da 
CP, Manuel Queiró.  

Mais que interesse regional, a criação da Linha Ferroviária Atlântica Lisboa-Porto é de interesse e 
prioridade nacional. Esta infraestrutura permitirá ter Lisboa a uma hora e o Porto a menos de duas, 
garantindo a sustentabilidade económica do Aeroporto Internacional do Centro. Este é o momento de 
unirmos esforços e transformar a Linha do Oeste na Linha Atlântica Lisboa-Porto. 

Ainda esta semana, a presidente da Assembleia Municipal de Loures enviou um segundo e-mail para o 
senhor Presidente, com conhecimento ao vereador Carlos Logrado, a questioná-lo se mantém o 
interesse em organizar o evento. Caso não exista esse interesse, a senhora presidente contactará 
outros municípios que se mostraram interessados em organizá-lo, por exemplo, o caso de Leiria. 
Recorda ainda a senhora Presidente que já decorreu um ano desde que nos foi feito o convite e que 
até ao momento não obteve resposta. 

Face às afirmações proferidas pelo Sr. Presidente da Câmara – que a organização do evento seria 
feita em parceria com o Sr. Presidente desta Assembleia, solicitamos, pois, que assuma o 
compromisso com o qual a Marinha Grande se responsabilizou perante os municípios presentes em 
Loures. 

Recordamos que a realização de tal evento já tem um atraso considerável, dado que chegou a estar 
previsto para os meses de Setembro/Outubro de 2016.” 

O Presidente da Mesa esclareceu que o desenvolvimento deste assunto, “Linha do oeste”, 
passou a ser acompanhado pelo Órgão Executivo e a Assembleia Municipal, não tem tido 

conhecimento do desenrolar do mesmo, mas vai tratar de resolver a questão. 

Usou da palavra o deputado José Luís (CDU) que apresentou a seguinte recomendação: 
  
“ Figura incontornável da História da Marinha Grande, recordado por muitos marinhenses pelo caráter 
humano e fraterno, corajoso e abnegado, Joaquim Gomes nasceu a 4 de Março de 1917. 

Torna-se operário aprendiz da indústria vidreira com apenas 6 anos de idade. Fez-se homem, ainda 
menino, como tantos outros filhos desta terra, na dureza do trabalho nas fábricas. Para lá da 
severidade foi na fábrica que conheceu o caminho da luta pelo direito a uma vida digna. Protagonizou 
ao lado de um coletivo de homens e mulheres valentes o desenvolvimento da luta e da atividade 
sindical dos vidreiros que conduziu à unificação, em 1931, das diversas associações de classe numa 
única organização nacional – o Sindicato nacional dos Trabalhadores da Indústria do Vidro. 

Viveu com intensidade períodos de exaltantes lutas, das marchas pela fome, de poderosas greves em 
diversos sectores da indústria. Empenhou-se com apenas 12 anos nas greves dos aprendizes vidreiros 
por melhores salários e contra a violência e arbitrariedade do patronato. Eram os tempos de célebre “ 
greve das alpargatas” e de outras que o marcariam profundamente como a greve contra o imposto 
dos 2% para o chamado fundo do desemprego, decretado pelo Salazar em 1933. 

É nesse ano que Joaquim Gomes é preso pela primeira vez, levado com outros sete jovens para os 
calabouços do Governo Civil de Leiria. Alvo de violentas agressões em sistemáticos interrogatórios 
sobre a atividade das Juventudes Comunistas, a tudo resistiu e nada disse. Tinha então 16 anos. 
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O encerramento do sindicato em 1933 por imposição da ditadura fascista de Salazar recebeu a 
resposta pronta dos operários vidreiros da Marinha Grande com a greve de 18 de Janeiro de 1934. Os 
que privaram com Joaquim Gomes conheceram a amargura e a tristeza que sentia por ter ficado de 
fora do empolgante combate protagonizado pelos seus companheiros de luta e o quanto lhe custou 
ver chegar muitos deles à prisão onde se encontrava e onde foram brutalmente torturados. 

Libertado em março de 1934 sem julgamento e com 17 anos feitos, regressa à marinha Grande onde 
encontra o seu partido debilitado pela repressão. É nesse contexto que passa a integrar o Comité 
Local e a desempenhar um importante papel na reactivação da estrutura local do partido e no 
desenvolvimento de uma frente de solidariedade com os presos do 18 de janeiro e as suas famílias. 

Preso novamente em janeiro de 1954, suportou estoicamente os interrogatórios e a tortura que os 
acompanhava. Passou do Aljube para Caxias e daí seguiu para a sede da PIDE no Porto, donde de 
evade, nove meses depois, cerrando os ferros de acesso a uma clarabóia. Regressa à luta, mas torna a 
ser preso em novembro de 1958. De Caxias é transferido para o Forte de Peniche, onde participa numa 
das mais espectaculares fugas das prisões fascistas. 

Dedicou o melhor de si á luta pelo derrubamento do fascismo e pela conquista da liberdade. Poucos 
anos passados da revolução de Abril de 1974, Joaquim Gomes é leito deputado pelo círculo eleitoral 
de Leiria entre 1976 e 1987. 

Com uma dedicação tremenda às gentes da sua terra, habituamo-nos a vê-lo onde estava o problema, 
sempre solidário com as lutas dos trabalhadores, dos agricultores, das populações. Sempre atento, 
acompanhando direta ou indiretamente as mais diversas complexas situações, em particular durante a 
arrastada crise imposta ao sector da cristalaria na Marinha Grande. 

Faleceu a 20 de novembro de 20110, aos 93 anos de idade. Modesto e discreto, Joaquim Gomes deixa-
nos recordações de uma vida exaltante, dedicada à resistência ao fascismo, à luta pela liberdade e 
pela democracia. Lega-nos um exemplo de coragem e abnegação, reveladoras da firmeza 
inquebrantável que o movia na luta ao serviço da classe operária, do povo da Marinha Grande e do 
país. 

Evocamos hoje a vida de Joaquim Gomes por ocasião do centenário do seu nascimento, com a 
convicção de que homenagear Joaquim Gomes é honrar o legado histórico de várias gerações de 
homens e mulheres, lutadores corajosos da nossa terra. Assim a Assembleia municipal da Marinha 
Grande recomenda à Câmara Municipal da Marinha Grande que, a rotunda junto à coletividade de 
Picassinos, lugar que o viu nascer, passe a designar-se “Rotunda Joaquim Gomes”. 

Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que reiterou a importância de Joaquim 

Gomes na Marinha Grande, por isso deve ser enaltecida a sua vida e a sua obra. Foi deputado 

pelo Partido Comunista durante vários anos, foi uma pessoa com grande notoriedade e o seu 

nome deve ficar na história da nossa cidade. ____________________________________ 

 

Usou da palavra a deputada Etelvina Ribeiro (CDU), que referiu que estamos a poucos dias 

do dia 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, e continua a fazer sentido comemorar este 

dia, dado que ainda há necessidade de implementar na vida familiar e no trabalho, a 

igualdade de oportunidades. As jovens mulheres continuam a ser afetadas pelos vínculos 

precários com o crescimento das empresas prestadoras de serviços e as de trabalho 

temporário. As mulheres não podem ser descartáveis. Apelou à participação nas 

comemorações deste dia. __________________________________________________ 
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Usou da palavra a deputada Renata Pereira (CDU), que mais uma vez falou da situação nosso 

centro de Saúde. Disse que continua a não haver médico de família para todos, a espera para 

marcar uma consulta, são cerca 3 meses e desde o início do mês tem sido constantes as 

desmarcações e sucessivas remarcações de consultas. Esta situação é inadmissível e continua 

agravar-se e não se faz nada para minimizar os danos que estão a ser causados aos doentes, 

muitos deles crónicos. Os médicos e os enfermeiros estão a trabalhar no limite! O ministério 

e a ARS Centro têm que resolver esta situação, é intolerável a falta de meios humanos e 

logísticos. A Bancada da CDU reafirma que tem que se investir num serviço Nacional de 

saúde que melhore os serviços e responda às necessidades da polução do nosso Concelho. 

Apelou à participação de todos, na assembleia aberta convocada pela comissão de utentes do 

Centro de Saúde no próximo dia 3 de março pelas 17.30h na Praça Stephens. ____________ 

O Presidente da Mesa reforçou a necessidade urgente em se resolver este problema do 

Centro de Saúde e apelou à intervenção da Câmara no sentido de contribuir para a 

atratividade do nosso Concelho para a fixação de médicos. Referiu que é importante juntar os 

esforços na resolução do problema, e dado que existe também uma concentração marcada 

para as 18h, junto do centro de saúde, para o dia 3 de março, apelou às pessoas que se 

juntem, uma vez que a união faz a força. _______________________________________ 

Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que disse ser de salutar haver 

manifestações, pois foi para isso que se fez o 25 de Abril. A Câmara está a acompanhar a par 

e passo esta situação, tal como lhe compete e relembrou que, apesar das insuficiências e dos 

problemas com as impugnações dos concursos, houve melhoras significativas, passou-se de 

10000 utentes sem médico para 1800. Disse que temos que ter consciência do problema, 

questionar e não deixar cair no esquecimento, porque de facto merecemos um bom centro de 

saúde, mas é importante também saber se alguém está a procurar resolver, não falarmos só 

por falar. _______________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado José Luís (CDU) que isso que esta situação do Centro de saúde é 

muito complicada e é inadmissível que as entidades responsáveis não coloquem médicos e 

pessoal auxiliar e não podemos deixar que se encerre o SAP. ________________________ 

 

Tomou a palavra o Presidente de Junta de Vieira de Leiria, Joaquim Vidal (PS) que informou 

que a delegação do centro de saúde em Vieira de Leiria continua com problemas, tem apenas 

um médico e ainda esta semana enviámos um abaixo-assinado às entidades competentes. ___ 

Usou da palavra a deputada Susana Domingues (CDU) que mostrou a sua preocupação face à 

necessidade dos utentes com doenças crónicas, os diabéticos, os que precisam de tomar 

medicação regular, que esperam horas a fio e não conseguem consultas, o que é intolerável. 

Os problemas com os concursos de médicos, e tratando-se de serviços de primeira 

necessidade, têm que ser resolvidos pelo Estado e pelo SNS de forma diferente e atempada, 

pois há mecanismos legais para o fazer. ________________________________________ 

Apresentou ainda a seguinte moção sobre transferências de competências:  

A descentralização administrativa, conforme a CRP – Constituição da República Portuguesa – tem por 
finalidade assegurar o reforço da coesão nacional e de solidariedade inter-regional e promover a 
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eficiência e eficácia da gestão pública, assegurando os direitos das populações. Descentralização que 
envolve, entre outros aspectos, a transferência de atribuições e competências para as autarquias. 

A transferência de poderes e competências para executar (física e financeiramente) acções, serviços 
ou investimentos é mera desconcentração – só há descentralização quando a transferência inclua o 
poder de decidir. 

A transferência de atribuições e competências deve ser acompanhada dos meios humanos, recursos 
financeiros e do património adequado ao desempenho das funções transferidas, visa uma melhor e 
mais eficaz resposta aos direitos, aspirações e necessidades das populações, e não pode consistir, 
como a prática tem demonstrado, num processo de redução do investimento público e alijamento do 
ónus de insatisfação e incumprimento para o poder local.~ 

A solução a encontra deverá passar por uma verdadeira descentralização de competências, em que o 
poder local democrático se assuma como titular de atribuições e competências próprias, com os 
inerentes poderes de direcção e conformação que faça sentido à luz do princípio da subsidiariedade e 
complementaridade como forma de melhor responder aos direitos e anseios das populações e que não 
ponha em causa a universalidade das funções sociais do estado. 

Objetivos que exigem, como garantia de coerência do processo, uma delimitação clara das atribuições 
e competências que envolva os níveis de administração central, regional e local. 

Devem manter-se no estado, para além dos que são próprios do exercício da soberania, os poderes 
que permitam o desenvolvimento estrutural do país e os coloquem que todos os cidadãos em plano de 
igualdade no acesso aos bens e serviços constitucionalmente garantidos nos domínios económico, 
social e cultural. 

A inexistência de autarquias de nível intermédio – as regiões administrativas – que não são 
substituíveis pelas CIM ou qualquer outra solução intermunicipal, constitui um obstáculo a uma efetiva 
descentralização que é urgente resolver. 

Novas competências para as autarquias exigem o preenchimento de condições (financeiras, de 
autonomia e de organização) para o seu pleno exercício, reclamam a reposição de condições para 
responder às responsabilidades que já hoje detêm, exigem a devolução às autarquias das 
competências em relação às águas que lhe foram retiradas com a criação dos sistemas 
multimunicipais. Exigem ainda a reposição das freguesias. 

A experiência de décadas em que, mais que transferência de competências, se transferiram encargos, 
obriga à avaliação rigorosa dos meios necessários ao exercício das competências consideradas, a 
definição do ponto de partida para a fixação do volume de recursos necessários e a verificação de 
garantias futuras quanto ao regime financeiro. 

Face aos projetos diploma do governo agora concluídos sobre a transferência de competências e 
sobre a orgânica das CCDR, a Assembleia Municipal de Marinha Grande, reunida a 24 de fevereiro de 
2017 delibera: 

1. Reafirmar a descentralização como condição essencial para o desenvolvimento local e regional; 

2. Reiterar a exigência de criação das regiões administrativas enquanto factor indispensável a um 
processo coerente de delimitação de responsabilidade entre os vários níveis de administração, a uma 
reforma democrática de administração, à defesa da autonomia dos municípios; 
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3. Exigir a eliminação de todas as restrições à autonomia do poder local em matéria financeira, 
orçamental, organizacional, material e humana; 

4. Rejeitar qualquer nova transferência de atribuições e competências sem a garantia comprovada da 
dotação das autarquias com os meios indispensáveis ao seu pleno exercício, presente e futuro. 

Usou da palavra a Vereadora Cidália Ferreira (PS) que esclareceu e informou sobre todas as 

diligências que a Câmara tem feito relativamente ao Centro de Saúde. Disse ainda 

continuarem a trabalhar junto do organismos competentes, de forma a exigir um melhor 

serviço. ________________________________________________________________ 

Foi colocada à votação a Moção sobre “Transferência de competências”, tendo a mesma sido 

aprovada por maioria com 20 votos a favor e 2 votos contra do PSD. __________________ 

Terminadas as intervenções no período antes da ordem do dia e por se tratar de uma sessão 

ordinária, e dando cumprimento ao estipulado no nº 1 do artigo 16º e no artigo 18º do 

Regimento, o Presidente da Mesa verificou que havia uma inscrição para o período de 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO, pelo que chamou a intervir o munícipe inscrito: ___________ 

O Sr. João Encarnação Cruz, morador na Avenida Vítor Galo, nº 9 3º O, na Marinha Grande, 

que falou das preocupações sobre as alterações climáticas no planeta, dado que se trata de 

uma ameaça grave ao futuro da humanidade. Recomendou à Câmara que defina uma 

estratégia para enfrentar o problema, agora em sede de revisão do PDM, no sentido de 

darmos uma resposta positiva a esta questão, e isso tem que começar no Poder Local. _____ 

ORDEM DO DIA __________________________________________________________ 

Antes da discussão do ponto um, o Sr. Deputado Frederico Manuel Gomes Barosa comunicou 

o seu impedimento, nos termos do previsto no artigo 69º, nº1, alínea a) do Código do 

Procedimento Administrativo aprovado pelo decreto-lei nº 4/2015 de 7 de janeiro, por motivos 

profissionais. ____________________________________________________________ 

 

Nos termos do artigo 70º, nº 4, do mencionado Código, o Presidente da Mesa declarou o 

impedimento do Sr. Deputado, que se ausentou da sala neste ponto da ordem do dia.______ 

 
PONTO 1 - RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DA BOURBON 
AUTOMOTIVE PLASTICS MARINHA GRANDE, S.A., de acordo com o disposto na alínea a) do 
n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 21/2016, de 19 de julho, aplicável por força do n.º 1 do artigo 17.º do 
mesmo diploma. 
 
“ Presente certidão de teor nº11/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 20 de 
fevereiro de 2017: 

Presente requerimento com registo de entrada n.º 241/17, datado de 13/02/2017, apresentado por 
BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS MARINHA GRANDE, S.A., com o NIPC 502680733, com sede na 
Zona Industrial – Casal da Lebre, freguesia e concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação de 
alterações ao pedido inicial, com o registo de entrada n.º 2145/16, de 23/12/2016, aprovado em reunião 
de Câmara de 26/01/2017, e a emissão de deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse 
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público municipal na ampliação do seu estabelecimento, sito na rua da Grécia lotes 37-C e D, na Zona 
Industrial da Marinha Grande, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 
165/2014, de 5 de novembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 21/2016, de 19 de julho, 
aplicável por força do n.º 1 do artigo 17.º do mesmo diploma. 

O Decreto-Lei n.º 165/2014, de 05 de novembro, que estabelece o regime de regularização 
extraordinário de estabelecimentos industriais, explorações pecuárias, explorações de pedreiras e das 
explorações onde se realizam operações de gestão de resíduos, veio possibilitar a sua regularização 
quando não disponham de título válido de instalação ou de título de exploração ou de exercício de 
atividade, incluindo as situações de desconformidade com os instrumentos de gestão territorial 
vinculativos dos particulares ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública, sendo 
que as alterações introduzidas pela Lei n.º 21/2016, de 19 de julho, procederam à prorrogação do 
prazo e à extensão do âmbito e do regime inicialmente estabelecidos para apresentação dos 
processos de regularização. 

O diploma em causa aplica-se, ainda, à alteração ou ampliação das referidas unidades produtivas que 
possuam título de exploração válido e eficaz, mas cuja alteração ou ampliação não sejam compatíveis 
com os instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares ou com servidões 
administrativas e restrições de utilidade pública. 

Para o efeito, deve ser instruído um pedido, pelos interessados, com um conjunto de documentos que 
permita recolher informação relevante que habilite as entidades competentes a ponderarem os vários 
interesses económicos, sociais e ambientais em presença e, consequentemente, tomarem uma decisão 
ajustada a cada situação. 

Com vista a beneficiar deste regime de regularização a sociedade BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS 
MARINHA GRANDE, S.A., com o NIPC 502680733, com sede na Zona Industrial – Casal da Lebre, 
freguesia e concelho da Marinha Grande, apresentou um requerimento a fim de obter uma deliberação 
fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal na ampliação do seu estabelecimento 
industrial, sito na rua da Grécia lotes 37-C e D, na Zona Industrial da Marinha Grande, por parte da 
Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal. 

Considerando que: 

- A sociedade BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS MARINHA GRANDE, S.A., com o NIPC 502680733, 
com sede na Zona Industrial – Casal da Lebre, freguesia e concelho da Marinha Grande, possui um 
estabelecimento industrial que se dedica à montagem e pintura de peças Plásticas, cuja unidade 
industrial pretende ampliar; 

- A ampliação destina-se a adequar as atuais instalações a novos critérios regulamentares e legais 
relativos a segurança contra incêndios, assim como a acomodar um aumento da capacidade produtiva, 
melhorando as condições de trabalho nas instalações existentes; 

- Depois de ampliada a unidade industrial em questão verificar-se-á um índice de ocupação de 0,65, 
uma volumetria de 6,49 m3/m2, a construção à estrema lateral nascente, uma percentagem de 
impermeabilização de 95 %, uma área de parqueamento correspondente a 4,2% da área de construção 
e um afastamento frontal inferior a 15,0 m; 

- Por se localizar num espaço abrangido pelo Plano de Pormenor da Zona Industrial da Marinha 
Grande, verifica-se que estes valores violam o disposto nas alíneas a), b), d), f), g) e h) do artigo 2º 
do regulamento deste Plano, que estabelece, respetivamente, um índice de ocupação de 0,5, uma 
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volumetria máxima de construção de 5 m3/m2, o afastamento mínimo aos limites laterais dos lotes de 
7,5 m, um afastamento frontal de 15,0 m, uma percentagem de impermeabilização de 65 % e uma área 
de parqueamento correspondente a 10% da área de construção; 

- A sociedade iniciou a sua atividade nestas instalações em 2010, integrando o grupo Plastivaloire, o 
qual conta com 26 empresas em 9 países, estando esta unidade integrada num conjunto de 14 que 
fornecem em exclusivo a indústria automóvel; 

- Foi distinguida pelo grupo PSA (Peugeot-Citroen) como uma das suas melhores fornecedoras; 

- Emprega mais de 300 pessoas nos seus quadros; 

- A deslocalização do estabelecimento traria custos incomportáveis que, de acordo com a interessada, 
para além de ascenderem aos 10.000.000,00 €, inviabilizariam a sua continuação no País;  

- A ampliação em causa destina-se a garantir melhores condições de segurança e proporcionar 
melhores condições de produção; 

- A sua manutenção é, também, garantia da manutenção dos postos de trabalho, circunstância 
relevante numa época em que o desemprego continua a assumir valores muito elevados; 

- Todos esses fatores contribuem para que a ampliação, já descrita, do estabelecimento assuma um 
interesse público municipal que importa reconhecer; 

A Câmara Municipal delibera, de acordo com a competência que lhe é conferida pela alínea ccc) do 
n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do 
Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 21/2016, de 19 
de julho, aplicável por força do n.º 1 do artigo 17.º do mesmo diploma, submeter à Assembleia 
Municipal a presente proposta de reconhecimento do interesse público municipal na ampliação do 
estabelecimento industrial - correspondente à unidade sita na rua da Grécia, nos Lotes 37 C e D da 
Zona Industrial da Marinha Grande, propriedade de BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS MARINHA 
GRANDE, S.A., com o NIPC 502680733, com sede na Zona Industrial – Casal da Lebre, freguesia e 
concelho da Marinha Grande. 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 1, pelas 21.50h e como não houve lugar a qualquer 

intervenção, a Assembleia Municipal, em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 4 do 

artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, com as alterações introduzidas pela 

Lei n.º 21/2016, de 19 de julho, aplicável por força do n.º 1 do artigo 17.º do mesmo diploma, 

APRECIOU E APROVOU a proposta de RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO 

MUNICIPAL NA AMPLIAÇÃO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL BOURBON AUTOMOTIVE 

PLASTICS MARINHA GRANDE, S.A., correspondente à unidade sita na rua da Grécia, nos Lotes 

37 C e D da Zona Industrial da Marinha Grande, com o NIPC 502 680 733, com sede na Zona 

Industrial de Casal da Lebre, freguesia e concelho da Marinha Grande. _________________ 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade dos presentes (22).____________________ 

 
PONTO 2 - RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DA TECNIMOPLÁS - 
INDÚSTRIA TÉCNICA DE MOLDES, LDA, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 do 
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artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 21/2016, de 19 de julho, aplicável por força do n.º 1 do artigo 17.º do mesmo diploma. 
 
“ Presente certidão de teor nº12/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 20 de 
fevereiro de 2017: 

Presente requerimento com registo de entrada n.º 246/17, datado de 13/02/2017, apresentado por 
TECNIMOPLÁS - INDÚSTRIA TÉCNICA DE MOLDES, LDA., com o NIPC 500280533, com sede na rua de 
Leiria, n.º 204, Embra, freguesia e concelho da Marinha Grande, em que é solicitada a aprovação de 
alterações ao pedido inicial, com o registo de entrada n.º 2175/16, de 29/12/2016, aprovado em reunião 
de Câmara de 26/01/2017, e a emissão de deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse 
público municipal na ampliação do seu estabelecimento, sito na mesma morada, ao abrigo da alínea a) 
do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 21/2016, de 19 de julho, aplicável por força do n.º 1 do artigo 17.º do mesmo diploma. 

O Decreto-Lei n.º 165/2014, de 05 de novembro, que estabelece o regime de regularização 
extraordinário de estabelecimentos industriais, explorações pecuárias, explorações de pedreiras e das 
explorações onde se realizam operações de gestão de resíduos, veio possibilitar a sua regularização 
quando não disponham de título válido de instalação ou de título de exploração ou de exercício de 
atividade, incluindo as situações de desconformidade com os instrumentos de gestão territorial 
vinculativos dos particulares ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública, sendo 
que as alterações introduzidas pela Lei n.º 21/2016, de 19 de julho procederam à prorrogação do prazo 
e à extensão do âmbito e do regime inicialmente estabelecidos para apresentação dos processos de 
regularização. 

O diploma em causa aplica-se igualmente à alteração ou ampliação das referidas unidades produtivas 
que possuam título de exploração válido e eficaz, mas cuja alteração ou ampliação não sejam 
compatíveis com os instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares ou com servidões 
administrativas e restrições de utilidade pública. 

Para o efeito deve ser instruído um pedido, pelos interessados, com um conjunto de documentos que 
permita recolher informação relevante que habilite as entidades competentes a ponderarem os vários 
interesses económicos, sociais e ambientais em presença e, consequentemente, tomarem uma decisão 
ajustada a cada situação. 

Com vista a beneficiar deste regime de regularização a sociedade TECNIMOPLÁS - INDÚSTRIA 
TÉCNICA DE MOLDES, LDA., com o NIPC 500280533, com sede na rua de Leiria, n.º 204, Embra, 
freguesia e concelho da Marinha Grande, apresentou um requerimento a fim de obter uma deliberação 
fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal na ampliação do seu estabelecimento 
industrial sito naquela morada, por parte da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal. 

Considerando que: 

- A sociedade TECNIMOPLÁS - INDÚSTRIA TÉCNICA DE MOLDES, LDA., com sede na rua de Leiria, n.º 
204, Embra, freguesia e concelho da Marinha Grande, possui um estabelecimento industrial, onde 
desenvolve o projeto e a fabricação de moldes metálicos, que pretende ampliar; 

- A ampliação destina-se a melhorar as condições de trabalho e segurança dos seus trabalhadores, 
melhorar a organização e layout da produção, melhorar o fluxo e sequência padrão de fabrico, 
melhorar a alocação dos recursos disponíveis e reduzir o “lead time”; 
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- Depois de ampliada a unidade industrial em questão - por se localizar de acordo com o Plano 
Diretor Municipal da Marinha Grande na área industrial da Marinha Pequena – verificar-se-á uma 
percentagem de ocupação de 50,15%, a construção encostada às duas estremas laterais e um “ratio” 
de 1 lugar de estacionamento/95,96 m2 de construção, quando o regulamento daquele plano, nas 
alíneas a), c) e d) do n.º 4 do seu artigo 7.º, prevê, respetivamente, uma percentagem de ocupação de 
50%, um afastamento lateral de 3,0 m e um “ratio” de 1 lugar/50 m2 de área de construção; 

- A sociedade iniciou a sua atividade em 1971, tendo-se localizado nas atuais instalações em 1981; 

- Atualmente é uma das dez empresas portuguesas de moldes que mais exporta para a Alemanha; 

- A aposta na exportação permitiu que crescesse e se desenvolvesse, de modo que, no ano de 2014, o 
seu volume de faturação ascendeu a 5.482.324,00 euros e em 2015 a 7.147.089,00 euros, sendo que 
nesses dois anos 70% dessa faturação resultou da exportação direta dos seus produtos; 

- Em resultado desse desenvolvimento a empresa tem, atualmente, 74 trabalhadores ao seu serviço; 

- A deslocalização do estabelecimento traria custos incomportáveis que, de acordo com a interessada, 
para além de ascenderem aos 4.376.000,00 euros, obrigariam à suspensão da sua atividade durante 
algum tempo, deixando, assim, a mesma de dar resposta rápida aos seus clientes, que acabaria, em 
consequência disso, por perder;  

- A ampliação em causa - nomeadamente o aumento da área de produção - destina-se a proporcionar 
melhores condições de trabalho e albergar novos equipamentos, importantes para o crescimento da 
empresa e para garantir a qualidade dos produtos; 

- O crescimento de uma empresa é, também, garantia da manutenção dos postos de trabalho, 
circunstância relevante numa época em que o desemprego continua a assumir valores muito elevados; 

- Todos esses fatores contribuem para que a ampliação, já descrita, do estabelecimento assuma um 
interesse público municipal que importa reconhecer; 

A Câmara Municipal delibera, de acordo com a competência que lhe é conferida pela alínea ccc) do 
n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do 
Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 21/2016, de 19 
de julho, aplicável por força do n.º 1 do artigo 17.º do mesmo diploma, submeter à Assembleia 
Municipal a presente proposta de reconhecimento do interesse público municipal na ampliação do 
estabelecimento industrial sito na rua de Leiria, n.º 204, Embra, freguesia e concelho da Marinha 
Grande, propriedade de TECNIMOPLÁS - INDÚSTRIA TÉCNICA DE MOLDES, LDA., com o NIPC 
500280533, com sede na mesma morada. 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 2, pelas 21.52h e como não houve lugar a qualquer 

intervenção, a Assembleia Municipal, em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 4 do 

artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, com as alterações introduzidas pela 

Lei n.º 21/2016, de 19 de julho, aplicável por força do n.º 1 do artigo 17.º do mesmo diploma, 

APRECIOU E APROVOU a proposta de RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO 

MUNICIPAL NA AMPLIAÇÃO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL “TECNIMOPLÁS - 

INDÚSTRIA TÉCNICA DE MOLDES, LDA.”, com o NIPC 500 280 533, sito na rua de Leiria, n.º 

204, Embra, freguesia e concelho da Marinha Grande e com sede na mesma morada. ______ 
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Esta deliberação foi aprovada por unanimidade dos presentes (22).____________________ 

 
PONTO 3 - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA SEMESTRAL, 1.º SEMESTRE DE 2016, 
em cumprimento do preceituado na alínea d), do n.º 2, do artigo 77.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 
de setembro. 
 
“ Presente certidão de teor nº 3/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 29 de 
dezembro de 2016: 

Presente Relatório de Auditoria Semestral elaborado pelo Auditor Externo do Município da Marinha 
Grande, relativo ao primeiro semestre de 2016, para cumprimento do preceituado na alínea d) do n.º 2 
do art.º 77 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, e que respeita a informação sobre a situação 
económica e financeira da autarquia no período. 

A Câmara Municipal, após análise do mesmo, delibera tomar conhecimento do seu teor e submetê-lo à 
apreciação da Assembleia Municipal para cumprimento da alínea d) do n.º 2 do art.º 77 da Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 3, pelas 21.55h e como não houve lugar a qualquer 

intervenção, a Assembleia Municipal TOMOU CONHECIMENTO do Relatório de Auditoria 

Semestral, relativo ao primeiro semestre de 2016, para cumprimento do previsto na alínea d) 

do n.º 2 do art.º 77 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ___________________________ 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade dos presentes (22). _____________________ 

 
PONTO 4 - RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016 relativa ao “ 
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS 
PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DA RUA NOVA DO MOINHO DE CIMA E 
INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO DOS ARRUAMENTOS ADJACENTES” - nos termos do 
preceituado no art.º 174º do Código do Procedimento Administrativo. 
 
“ Presente certidão de teor nº7/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 9 de 
fevereiro de 2017: 

“Em reunião da Câmara Municipal da Marinha Grande de 22 de dezembro de 2016 foi deliberado 
requerer à Assembleia Municipal autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais no 
âmbito do procedimento para “Elaboração de projeto de execução da Rua Nova do Moinho de Cima e 
infraestruturas de saneamento dos arruamentos adjacentes” - P.A n.º 9/2016-AP/DOT, para 
cumprimento do preceituado na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro e 
atendendo ao disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2, ambos do art.º 22.ª do Decreto-Lei n.º 197/99 de 
8 de junho. 

Aquando da tramitação subsequente do processo, vieram os serviços da Divisão Financeira a detetar 
que o valor da autorização que consta da proposta de deliberação de 22 de dezembro de 2016 está 
incorreto, por mero lapso de escrita, pelo que o mesmo carece de retificação. Assim, onde consta 
referência ao valor de 2.505,50 euros deve constar 3.505,50 euros. 
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Face ao exposto, a Câmara Municipal delibera, nos termos do preceituado no art.º 174º do Código do 
Procedimento Administrativo propor à Assembleia Municipal a retificação da deliberação tomada na 
sua sessão de 29 de dezembro de 2016, relativa ao P.A n.º 9/2016-AP/DOT - Elaboração de projeto de 
execução da Rua Nova do Moinho de Cima e infraestruturas de saneamento dos arruamentos 
adjacentes - 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, nos seguintes termos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Onde se lê: 

“(…) A Câmara Municipal, após a análise do processo, 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, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização 
prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos à prestação de serviços do P.A n.º 
9/2016-AP/DOT - Elaboração de projeto de execução da Rua Nova do Moinho de Cima e 
infraestruturas de saneamento dos arruamentos adjacentes até ao valor de 2.505,50 euros (dois mil, 
setecentos e quarenta e nove euros e cinco cêntimos), para o ano de 2017, 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. (…)” 

Deve ler-se: 

“(…) A Câmara Municipal, após a análise do processo, 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, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização 
prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos à prestação de serviços do P.A n.º 
9/2016-AP/DOT - Elaboração de projeto de execução da Rua Nova do Moinho de Cima e 
infraestruturas de saneamento dos arruamentos adjacentes até ao valor de 3.505,50 euros (três mil, 
quinhentos e cinco euros e cinquenta cêntimos), para o ano de 2017, para efeitos do cumprimento do 
disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual. 
(…)” 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 4, pelas 21.56h e como não houve lugar a qualquer 

intervenção, a Assembleia Municipal, nos termos do preceituado no artigo 174º do Código do 

Procedimento Administrativo, APROVA A RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO TOMADA NA SUA 

SESSÃO DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016, relativa ao P.A n.º 9/2016-AP/DOT - Elaboração de 

projeto de execução da Rua Nova do Moinho de Cima e infraestruturas de saneamento dos 

arruamentos adjacentes - Pedido de autorização prévia da Assembleia Municipal para a 

assunção de compromissos plurianuais nos seguintes termos:________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Onde se lê: 

“(…) A Câmara Municipal, após a análise do processo, 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, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização 
prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos à prestação de serviços do P.A n.º 
9/2016-AP/DOT - Elaboração de projeto de execução da Rua Nova do Moinho de Cima e 
infraestruturas de saneamento dos arruamentos adjacentes até ao valor de 2.505,50 euros (dois mil, 
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setecentos e quarenta e nove euros e cinco cêntimos), para o ano de 2017, 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. (…)” 

Deve ler-se: 

“(…) A Câmara Municipal, após a análise do processo, 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, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização 
prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos à prestação de serviços do P.A n.º 
9/2016-AP/DOT - Elaboração de projeto de execução da Rua Nova do Moinho de Cima e 
infraestruturas de saneamento dos arruamentos adjacentes até ao valor de 3.505,50 euros (três mil, 
quinhentos e cinco euros e cinquenta cêntimos), para o ano de 2017, 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. 
(…)” 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade dos presentes (22)._____________________ 

 
PONTO 5 - PEDIDO DE 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. 
 
“Presente certidão de teor nº8/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 9 de fevereiro 
de 2017: 

Presente informação n.º 12SAB/2017 de 03.02.2017 da DFTI - Área de Finanças na qual são elencados 
os processos com compromissos assumidos até 31.12.2016 cuja autorização concedida pela Assembleia 
Municipal no que respeita aos encargos para anos seguintes é insuficiente à data de 31.12.2016, 
carecendo estes de reprogramação, considerando a execução física e financeira de cada um dos 
processos. 

Considerando que os referidos processos foram objeto de cabimento e compromisso em 2017 por 
conta das dotações dos Documentos Previsionais de 2017, e que possuem o devido enquadramento 
nos fundos disponíveis apurados. 

Considerando o exposto e os motivos invocados em cada caso, a Câmara Municipal, após a análise do 
processo, 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, solicitar à Assembleia 
Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais em 
2017 atentos os processos identificados na informação n.º 12SAB/2017 de 03.02.2017, nos quadros n.º 3 
a 6, 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, com efeitos a 31.12.2016. 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 5, pelas 21.58h e como não houve lugar a qualquer 

intervenção, a Assembleia Municipal, AUTORIZOU A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS EM 2017, atentos os processos identificados na informação n.º 12SAB/2017 de 

03.02.2017, nos quadros n.º 3 a 6, em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do 

artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, com efeitos a 31.12.2016._________________ 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade dos presentes (22)._____________________ 

PONTO 6 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS, para efeitos do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 
127/2012 de 21 de junho – INFORMAÇÃO DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS 
PELA CÂMARA MUNICIPAL, AO ABRIGO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA, NO PERÍODO 
DE 1 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016. 
 
“ Presente certidão de teor nº13/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 20 de 
fevereiro de 2017: 

Considerando que a Câmara Municipal em reunião de 04-12-2015, deliberou, de acordo com o artigo 
32º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, para 
os efeitos do artigo 12º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, e do artigo 24º, do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais propor à Assembleia Municipal: 

A) A emissão de autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos: 

1) À reprogramação da execução física e financeira de contratos administrativos já celebrados, 
desde que a alteração do plano de trabalhos tenha sido aprovado pelo órgão competente, 
independentemente do valor; 

2) Aos encargos decorrentes da adjudicação de contratos administrativos de empreitada de 
obras públicas, de aquisição de bens e de aquisição de serviços, até ao limite do valor que 
determina a sujeição desses contratos a fiscalização prévia do Tribunal de Contas; 

3) À aprovação de revisão de preços ou atualização de contratos já celebrados, desde que 
resultante de disposições legais e/ou de previsões previamente incluídas no próprio contrato; 

4) À atribuição de benefícios públicos, desde que decorram da aplicação do Regulamento de 
incentivo à natalidade e apoio à família no concelho da Marinha Grande; 
 

B) Em qualquer dos casos previstos na alínea A), deve estar previamente assegurada a inclusão das 
verbas respetivas nas Grandes Opções do Plano nos anos em referência. 

C) Em qualquer dos casos previstos na alínea A), deve estar assegurado o cumprimento de todas as 
disposições legais em matéria de realização de despesas públicas, designadamente em matéria de 
conformidade com as exigências decorrentes da existência de fundos disponíveis para o efeito. 

D) Todas as situações abrangidas pela presente autorização genérica devem ser remetidas para 
conhecimento da Assembleia Municipal.  

E) O disposto nas alíneas anteriores vigora no ano económico de 2016. 

Considerando que, na sessão ordinária de 15-12-2015, a Assembleia Municipal da Marinha Grande 
deliberou, por unanimidade, nos termos do artº 12º do Decreto-lei 127/2012, de 21 de junho e do artigo 
24º do RJAL - Regime Jurídico das Autarquias Locais, conceder autorização genérica prévia para 
assunção de compromissos plurianuais para o ano económico de 2016. 

Presente informação n.º CS/04/2017 de 13-02-2017, e documentos anexos, referente aos compromissos 
plurianuais assumidos pela Câmara Municipal da Marinha Grande no período de 1 de janeiro a 31 de 
dezembro de 2016, que foram objeto de autorização prévia genérica pela Assembleia Municipal, na sua 
sessão de 15-12-2015. 
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Atenta a informação prestada a Câmara Municipal delibera tomar conhecimento do seu teor e remeter 
a mesma à Assembleia Municipal, conforme preceituado no ponto D) da deliberação de autorização 
genérica prévia concedida por este órgão deliberativo na sua sessão de 15-12-2015. 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 6, pelas 22.00h e como não houve lugar a 

qualquer intervenção, a Assembleia Municipal, TOMOU CONHECIMENTO, em conformidade 

com o preceituado no ponto D) da deliberação de autorização genérica prévia concedida por 

este órgão deliberativo na sua sessão de 15-12-2015 e para efeitos do disposto no artigo 12º 

do decreto-Lei nº 127/2012 de 21 de Junho.______________________________________ 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade dos presentes (22)._____________________ 

 
PONTO 7 - APRECIAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS EXISTENTES A 
31 DE DEZEMBRO DE 2016, de acordo com o preceituado na alínea c) do n.º 2 do art.º 15.º da 
lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual.  
 
“ Presente certidão de teor nº 6/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 31 de janeiro 
de 2017: 

Presente informação de 27 de janeiro de 2016 da Divisão Financeira e de Tecnologias de Informação, 
em anexo, a informar que nos termos do preceituado na alínea c) do n.º 2 do art.º 15.º da Lei n.º 
8/2012, de 21 de fevereiro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 22/2015 de 17 de março, deve ser 
apresentada à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal, até 31.01.2017, declaração dos 
compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2016, nos termos do disposto na alínea a) 
do n.º 1 do art.º 15.º do mesmo diploma. 

Para cumprimento do enunciado na legislação supra, apresenta-se em anexo, declaração emitida pelo 
Sr. Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, Paulo Jorge Campos Vicente, a declarar que 
os compromissos plurianuais existentes à data de 31.12.2016 se encontram devidamente registados na 
Base de Dados do Município da Marinha Grande, aplicação de Contabilidade, pelos montantes que 
constam do quadro seguinte. 

Ano 
 

Montante 

2017 14.618.013,28 € 

2018 8.921.522,32 € 

2019 8.624.180,08 € 

2020 882.826,41 € 

Seguintes 451.533,05 € 

TOTAL 33.498.075,14 € 
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A Câmara Municipal, após análise da documentação anexa, delibera tomar conhecimento da declaração 
de compromissos plurianuais existentes à data de 31 de dezembro de 2016 e mapa anexo. 

Mais delibera submetê-los à apreciação da Assembleia Municipal, para cumprimento do preceituado na 
alínea c), do n.º 2, do artigo n.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada e republicada em 
anexo à Lei n.º 22/2015, de 17 de março e em cumprimento do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do art.º 
33.º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. 

A Câmara tomou conhecimento.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 7, pelas 22.02h e como não houve lugar a qualquer 

intervenção, a Assembleia Municipal, nos termos do preceituado na alínea c) do n.º 2 do 

artigo 15.º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada e republicada em anexo à Lei nº 

22/2015 de 17 de Março, TOMOU CONHECIMENTO da declaração de compromissos 

plurianuais existentes à data de 31 de dezembro de 2016 e respetivo mapa anexo._________  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade dos presentes (22)._____________________ 

 

PONTO 8 - APRECIAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS EM ATRASO 
EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2016, de acordo com o preceituado na alínea c), do n.º 
2, do artigo 15.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual. 
 
“ Presente certidão de teor nº 5/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 31 de janeiro 
de 2017: 

Presente informação de 27 de janeiro de 2017 da Divisão Financeira e de Tecnologias de Informação, 
em anexo, a informar que nos termos do preceituado na alínea c) do n.º 2 do art.º 15.º da Lei n.º 
8/2012, de 21 de fevereiro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 22/2015 de 17 de março, deve ser 
apresentada à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal, até 31.01.2017, declaração dos pagamentos 
e recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2016, nos termos do disposto na alínea b) 
do n.º 1 do art.º 15.º do mesmo diploma. 

Para cumprimento do enunciado na legislação supra, apresenta-se em anexo, declarações emitidas 
pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, Paulo Jorge Campos Vicente, a declarar 
todos os pagamentos e recebimentos em atraso existentes à data de 31.12.2016. 

A Câmara Municipal, após análise da documentação anexa, delibera tomar conhecimento das 
declarações de pagamentos e recebimentos em atraso existentes à data de 31 de dezembro de 2016. 

Mais delibera submetê-los à apreciação da Assembleia Municipal, para cumprimento do preceituado na 
alínea c), do n.º 2, do artigo n.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada e republicada em 
anexo à Lei n.º 22/2015 de 17 de março e em cumprimento do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do art.º 
33.º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. 

A Câmara tomou conhecimento.” 

Antes da apresentação do ponto 8, e com a autorização do Presidente da Mesa, o deputado 

Carlos Wilson (MPM) tomou o seu lugar nos trabalhos da Assembleia Municipal. 
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O Presidente da Mesa apresentou o ponto 8, pelas 22.04h e como não houve lugar a qualquer 

intervenção, a Assembleia Municipal, nos termos do preceituado na alínea c) do n.º 2 do 

artigo 15.º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada e republicada em anexo à Lei nº 

22/2015 de 17 de Março, TOMOU CONHECIMENTO das declarações de pagamentos e 

recebimentos em atraso existentes à data de 31 de dezembro de 2016.__________________ 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade dos presentes (23)._____________________ 

 
PONTO 9 - AUTORIZAÇÃO PARA CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL. FISCAL ÚNICO.TUMG 
– TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE E.M. UNIPESSOAL, S.A., em cumprimento 
do disposto no artigo 25.º, n.º 1, alínea n), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
 
“Presente certidão de teor nº14/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 20 de 
fevereiro de 2017: 

Compete à Assembleia Municipal, por proposta desta Câmara Municipal, designar o fiscal único da 
empresa municipal TUMG, EM Unipessoal SA, de acordo com o artigo 26.º, n.º 3, da Lei n.º 50/2012, 
de 31 de agosto. 

Em 15 de fevereiro de 2017, foi requerida autorização para a cessão da posição contratual da 
sociedade designada como fiscal único efetivo da empresa municipal TUMG (João Cruz, Sociedade de 
Revisores Oficiais de Contas, Unipessoal, Lda., representada pelo Dr.º João Carlos Cunha da Cruz), 
mantendo-se, no entanto, o mesmo representante. 

A sociedade cessionária Marques, Cruz & Associado – SROC, Lda., encontra-se registada sob o n.º 
218, na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e apresentou os documentos de habilitação exigíveis. 

A cessão da posição contratual, no contrato outorgado entre a empresa municipal TUMG e a 
sociedade João Cruz, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Unipessoal, Lda., para a identificada 
sociedade Marques, Cruz & Associado – SROC, Lda., é admissível nos termos do artigo 319.º, do 
Código dos Contratos Públicos.   

O fiscal único deve ser obrigatoriamente um revisor oficial de contas ou uma sociedade de revisores 
oficiais de contas, de acordo com o artigo 25.º, n.º 5, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto. 

Assim, a Câmara Municipal delibera, de acordo com artigo 25.º, n.º 1, alínea n), do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, e para os efeitos do artigo 26.º, n.º 3, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto e do 
artigo 33.º, n.º 1, alínea ccc), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, propor à Assembleia 
Municipal: 

1) A autorização da cessão da posição contratual, no contrato outorgado entre a empresa 
municipal TUMG e a sociedade João Cruz, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Unipessoal, 
Lda., desta para a identificada sociedade Marques, Cruz & Associado – SROC, Lda. (NIPC 508 426 
936), e consequentemente a designação como fiscal único efetivo da TUMG – Transportes Urbanos da 
Marinha Grande, E.M. Unipessoal S.A., da sociedade Marques, Cruz & Associado – SROC, Lda. (n.º de 
registo 218), representada pelo Dr. João Carlos Cunha da Cruz (revisor oficial de contas n.º 1228), até 
ao termo do respetivo mandato. 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade.” 
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O Presidente da Mesa apresentou o ponto 9, pelas 22.06h e colocou-o à discussão.________ 

Usou da palavra o deputado Cristiano Chanoca (PSD), que chamou à atenção da Câmara para 

o prazo num dos certificados apresentados.______________________________________ 

 

Como não houve lugar a mais intervenções, o Presidente da Mesa submeteu-o à votação e a 

Assembleia Municipal, de acordo com o artigo 25.º, n.º 1, alínea n), do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, e para os efeitos do artigo 26.º, n.º 3, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, 

AUTORIZOU A CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL, no contrato outorgado entre a empresa 

municipal TUMG e a sociedade João Cruz, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, 

Unipessoal, Lda., desta para a identificada sociedade Marques, Cruz & Associado – SROC, 

Lda. (NIPC 508 426 936), e consequentemente a designação como fiscal único efetivo da 

TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. Unipessoal S.A., da sociedade 

Marques, Cruz & Associado – SROC, Lda. (n.º de registo 218), representada pelo Dr. João 

Carlos Cunha da Cruz (revisor oficial de contas n.º 1228), até ao termo do respetivo mandato. 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade dos presentes (23). ___________________ 

 
PONTO 10 - DESAFETAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA 
INTEGRAÇÃO NO DOMÍNIO PRIVADO MUNICIPAL, nos termos da alínea q) do n.º 1 do artigo 
25.º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro.  
 
“ Presente certidão de teor nº9/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 9 de 
fevereiro de 2017: 

Presente informação do serviço de Património I/306/2017 de 06/02/2017, respeitante à proposta de 
desafetação de parcela de terreno onde se encontra implantado o Café Esplanada Jardim, sito no 
Jardim Municipal da Marinha Grande, do domínio público para integração no domínio privado 
municipal. 

Considerando a necessidade de legalização do imóvel, nomeadamente a sua inscrição na matriz 
predial e registo na Conservatória do Registo Predial e que o edifício denominado Café Esplanada 
Jardim, se encontra construído em terreno de domínio público e encontrando-se reunidas as condições 
para a desafetação da parcela de terreno onde o mesmo foi implantado, com a área de 453 m2.  

A Câmara Municipal delibera ao abrigo da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, submeter à Assembleia Municipal, órgão competente, nos termos da alínea q) do n.º 1 do 
artigo 25.º da mesma lei, a desafetação do domínio público para integração no domínio privado 
municipal, da parcela de terreno com a área de 453 m2, que confronta a norte, sul, nascente e poente 
com Jardim Municipal da Marinha Grande, onde se encontra construído o Café Esplanada Jardim, sito 
no Jardim Municipal da Marinha Grande. 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 10, pelas 22.14h e como não houve lugar a 

qualquer intervenção, a Assembleia Municipal APROVOU A DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO 

PÚBLICO PARA INTEGRAÇÃO NO DOMÍNIO PRIVADO MUNICIPAL, da parcela de terreno com 

a área de 453 m2, que confronta a norte, sul, nascente e poente com Jardim Municipal da 

Marinha Grande, onde se encontra construído o Café Esplanada Jardim, sito no Jardim 
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Municipal da Marinha Grande, conforme o disposto na alínea q) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro._______________________________________________ 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade dos presentes (23). ___________________ 

 
PONTO 11 - APROVAÇÃO DO PROTOCOLO PARA APOIO À OBRA DO EDIFÍCIO SEDE DA 
FREGUESIA DA MARINHA GRANDE, em cumprimento do disposto no artigo 25.º, n.º 1, alínea 
g), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 
 
“ Presente certidão de teor nº10/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 9 de 
fevereiro de 2017: 

Considerando que o Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, admite a atribuição de apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda articulada 
dos interesses próprios das populações (alínea j), do n.º 1, do artigo 25.º). 

Considerando que a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das populações constituem uma 
área de confluência nas atribuições dos municípios e das freguesias e que por isso devem ser objeto 
de articulação (artigos 7.º, n.º 1 e 23.º, n.º 1), do RJAL. 

Considerando que o novo regime legal reforçou as competências próprias e delegadas das juntas de 
freguesia, o que impõe a criação das condições estruturais adequadas à sua plena execução. 

Considerando que a Freguesia da Marinha Grande carece de adequadas condições para a prossecução 
das suas atribuições, em articulação com o Município da Marinha Grande. 

Considerando que as obras de remodelação e ampliação do Edifício sede da Junta de Freguesia da 
Marinha Grande têm um valor estimado de 349.974,50 euros, a que acresce IVA à taxa legal. 

Considerando que as obras referidas representam um esforço financeiro muito elevado para o qual a 
Freguesia da Marinha Grande não dispõe de meios financeiros suficientes. 

Considerando que a execução da obra e as finalidades que lhe estão subjacentes, relativas à 
promoção e salvaguarda dos interesses próprios da respetiva população, justificam a comparticipação 
da sua execução por parte do Município da Marinha Grande.  

Considerando que, em função do significativo esforço financeiro em causa, o Município da Marinha 
Grande assegura um montante de 165.200,00 euros, correspondente a trabalhos a executar no ano de 
2017, o que impõe a formalização do apoio através da celebração de um Protocolo. 

A Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 33.º, n.º 1, alínea ccc), para os efeitos do artigo 
25.º, n.º 1, alínea g), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar e submeter a deliberação da Assembleia Municipal o apoio à obra de remodelação 
e ampliação do edifício sede da Freguesia da Marinha Grande, no montante máximo de 165.200,00 
euros (cento e sessenta e cinco mil e duzentos euros), nos termos da minuta de Protocolo, que se dá 
por integralmente reproduzida. 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 11, pelas 22.16h e colocou-o à discussão.________ 
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Tomou a palavra a Presidente da Junta de Freguesia da Marinha Grande, Isabel Freitas (CDU), 

congratulou-se por finalmente se ter chegado a um consenso com a Câmara para se avançar 

com as obras no edifício sede da junta de freguesia que, contam colocar rapidamente a 

concurso._______________________________________________________________ 

 

Como não houve lugar a mais intervenções, submeteu o ponto à votação e a Assembleia 

Municipal APROVOU O PROTOCOLO RESPEITANTE AO APOIO À OBRA DE REMODELAÇÃO E 

AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE, no montante máximo 

de 165.200,00 euros (cento e sessenta e cinco mil e duzentos euros), conforme o disposto na 

alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro._________________ 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade dos presentes (23). ___________________ 

 
PONTO 12 - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO ANO DE 2016 DA 
COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE – 
C.P.C.J., nos termos do nº 2, do artigo 32º da Lei nº 147/99, de 1 de setembro, com as 
alterações impostas pela Lei nº 31/2003, de 22 de agosto, conjugado com a alínea k), do nº 2, 
do artigo 25º do RJAL. 
 
Presente ofício datado de 30 de janeiro de 2017 enviado pela Presidente da Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens do Concelho da Marinha Grande, Dra. Cidália Ferreira onde consta em anexo o 

relatório anual da atividade e avaliação da CPCJ, respeitante ao ano de 2016, e respectivos anexos, 

dando assim cumprimento ao disposto na alínea h) do artº 18º e no nº 2 do art.º 32º da Lei de 

Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (LPCJP), aprovada pela Lei nº 147/99 de 1 de setembro, na 

redação atual, e que constitui o ponto nº 12 da ordem do dia da sessão ordinária de 24 de fevereiro 

de 2017, da Assembleia Municipal da Marinha Grande.  

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 12, pelas 22.20h e a Sra. Vereadora Cidália Ferreira 

explanou acerca do relatório anual da Comissão e aproveitou para agradecer a dedicação de 

todos os voluntários que trabalham na CPCJ da Marinha Grande em prol das nossas crianças 

e jovens.________________________________________________________________ 

Tomou a palavra, a deputada Elvira Ferreira (+C) que saudou a nova forma de apresentação 

do Relatório da CPCJ que, pela 1.ª vez, descreve de forma detalhada a atividade desenvolvida, 

refletindo sobre indicadores significativos acerca da situação da infância e da juventude no 

nosso Concelho. __________________________________________________________ 

 

Usou da palavra, a deputada Manuela Miranda (MPM) que elogiou igualmente a nova 

estrutura do relatório e não só meros números e estatísticas, como em anos anteriores. ____ 

Usou da palavra, a deputada Susana Domingues (CDU) que expressou as suas felicitações ao 

relatório apresentado, fora do modelo habitual e que permite assim dar visibilidade ao 

trabalho que é realizado. Chamou a atenção para o desafio do futuro, lutar para mobilizar 

uma boa rede de famílias de acolhimento e o apadrinhamento civil para receber as nossas 

crianças e jovens em perigo._________________________________________________ 
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Alertou para o número reduzido de instituições para acolherem as crianças e jovens, bem 

como o estado precário e a distância geográfica das mesmas em relação ao seu meio natural. 

Referiu que também é importante continuar a pressionar a Comissão Nacional para que se 

melhore a Legislação e sejam ouvidas as nossas sugestões. _________________________ 

Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que referiu que é muito importante a 

qualidade de intervenção nos casos que nos chegam via entidades de 1ª linha: centro de 

saúde, escolas e a polícia, mais do que o número de casos. Elogiou o trabalho voluntário de 

todos os que colaboram na CPCJ e do apoio suplementar dado por diversas entidades._____ 

 

Tomou a palavra a Presidente da Junta de Freguesia da Marinha Grande, Isabel Freitas (CDU), 

que concordou com a melhoria do relatório e salientou o excelente trabalho de voluntariado 

que é desenvolvido na CPCJ da nossa cidade. Informou que o gabinete Psicossocial da Junta 

de Freguesia tem vindo a colaborar com a CPCJ.__________________________________ 

 

Usou da palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que referiu que é muito importante a 

visibilidade que a atividade da CPCJ tem vindo a ter, quer para quem trabalha com a 

Comissão, quer para toda a comunidade, que assim está mais desperta e alerta para as 

situações em que vivem as nossas crianças e jovens. Disse ainda que foi também muito 

positivo para o trabalho da Comissão, a mudanças do Tribunal de Pombal para Leiria.______ 

 

Como não houve lugar a mais intervenções, a Assembleia Municipal APRECIOU E TOMOU 

CONHECIMENTO do referido relatório e anexos, dando assim cumprimento ao estipulado no 

art.º 32º da LPCJP, aprovada pela Lei nº 147/99 de 1 de setembro, na redação atual, 

conjugado com a alínea k) do nº2 do artigo 25º do Regime Jurídico das Autarquias Locais 

aprovado pela Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. _________________________________ 

PONTO 13 - APRECIAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREGO E EMPREENDEDORISMO 
NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE, nos termos do disposto na alínea k) do nº 2 do artigo 
25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 
 
“ Presente certidão de teor nº 4/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 26 de 
janeiro de 2017: 

Presente a proposta denominada “Programa de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo no Concelho 
da Marinha Grande”, subscrita pelos Srs. Vereadores Alexandra Dengucho, António Santos, Aurélio 
Ferreira e Vítor Pereira, cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido e que fica a fazer parte 
integrante da presente ata. 

Colocada a votação, a proposta foi aprovada por maioria, com 3 votos a favor, dos Srs. Vereadores 
Vítor Pereira, Aurélio Ferreira, e da Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho, 3 abstenções, do Sr. 
Vereador António Santos, da Sr.ª Vereadora Cidália Ferreira e do Sr. Presidente, e 1 voto contra, do 
Sr. Vereador Carlos Logrado. 

Os Srs. Vereadores António Santos e Carlos Logrado, bem como o Sr. Presidente Paulo Vicente 
proferiram declarações de voto.” 
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Antes da discussão do ponto treze, o Sr. Presidente da Mesa comunicou o seu impedimento 

em participar na sua discussão e votação, nos termos do previsto no artigo 69º, nº1, alínea a) 

do Código do Procedimento Administrativo aprovado pelo decreto-lei nº 4/2015 de 7 de 

janeiro, por motivos profissionais. ____________________________________________ 

 

O ponto 13 foi apresentado pelas 23.02h e colocado à discussão. _____________________ 

Tomou a palavra, o deputado João Emanuel Brito (+C) que disse considerarem que a 

proposta é incompleta e não serve os interesses dos munícipes. No entanto, representa uma 

melhoria em relação ao que estava em vigor. Na Câmara, apresentaram uma proposta de um 

outro programa que não foi aprovada. Votam favoravelmente esta proposta para não criar um 

vazio que em muito poderia prejudicar os interesses de quem há muito espera um programa 

aprovado para desenvolver os seus projetos. Entretanto, já apresentaram a proposta de 

elaboração de um Regulamento cuja participação pública está a decorrer, no sentido de 

melhorar este programa que o +C vota favoravelmente._____________________________ 

Usou da palavra o deputado Frederico Barosa (PS), que referiu que não pode dizer-se que se 

vai alterar um programa de apoio industrial quando não está nenhum em vigor. O conceito de 

unidades económicas, nesta proposta é muito lato, não se percebe bem qual é a sua 

abrangência. Questionou se o RMEU está mesmo em revisão. As entidades foram ou não 

ouvidas? Esta proposta está enquadrada nos termos legais? Tem muitas dúvidas!_________ 

 

O Presidente da Câmara esclareceu que não existe nenhum programa de apoio ao 

investimento industrial na Marinha Grande, dado que caducou em julho de 2016, por isso esta 

proposta não é nenhuma alteração, mas sim uma nova proposta de Programa que está 

baseada num regulamento, e um regulamento tem uma tramitação própria.______________ 

Tomou a palavra a deputada Susana Domingues (CDU), que disse não entender a razão pela 

qual esta, não é uma proposta para um programa novo, uma vez que o anterior caducou em 

julho do ano passado. A discussão está a suscitar eventual “ilegalidade”, mas estranhamente 

em reunião de Câmara o assunto foi votado, sem que o Sr. Presidente da Câmara visse 

necessidade de obter esclarecimentos junto da divisão jurídica. Da sua leitura do RMEU, não 

vê que este colida com a presente proposta. _____________________________________ 

Usou da palavra o deputado Frederico Barosa (PS), que disse que o que estão a discutir é um 

programa e não um regulamento. Os promotores imobiliários entram no conceito de unidade 

económica, e do seu ponto de vista este programa subverte aquilo que são os regulamentos 

relativos à isenção de taxas municipais. Isto não é claramente um incentivo à indústria, mas 

sim um programa que não diferencia o tipo de investimentos.________________________ 

Depois de apreciado e discutido o assunto supra referido, a Assembleia Municipal da Marinha 

Grande, nos termos do previsto na alínea k) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro, TOMOU CONHECIMENTO do “Programa de Apoio ao Emprego e 

Empreendedorismo no Concelho da Marinha Grande” cujo conteúdo constitui anexo da 

presente ata. ____________________________________________________________ 
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Esta deliberação foi aprovada por maioria dos presentes (22) com catorze votos a favor e 

oito abstenções do PS. _____________________________________________________   

 

O deputado Curto Ribeiro (PS) proferiu a seguinte declaração de voto: 

 
“Abstemo-nos apenas e só porque os interesses municipais estão acima de qualquer interesse ou luta 
partidária e no nosso entender é preferível a existência de um mau programa de apoio, com um 
duvidoso enquadramento legal, que a ausência de programa o que poderia colocar em causa alguns 
dos investimentos industriais para o concelho. 
 
Não podemos, no entanto, deixar de ressalvar alguns aspectos: 
 
1. Este programa não é mais que a continuidade do programa de apoio ao investimento industrial 
anteriormente aprovado, tendo como nuance abranger todas as atividades económicas de forma 
indiferenciada, não criando qualquer tipo de distinção sobre as que realmente representam um real 
interesse municipal, colocando em pé de igualdade a promoção imobiliária e a atividade industrial, 
sendo que esta sim representa a verdadeira matriz do concelho da Marinha Grande e que deveria ser 
claramente diferenciada de forma positiva. 
2. O programa, e apesar dos seus promotores fazerem por diversas vezes referência no corpo do seu 
texto ao RMEU sendo este regulamento o seu enquadramento legal, subverte todos os seus objetivos 
no que ao formato de aplicabilidade de taxas concerne, beneficiando de igual forma quem representa 
uma sobrecarga para as infraestruturas municipais (grandes superfícies comerciais, edifício 
habitacionais de promoção imobiliária) e quem da dimensão das suas construções na realidade não 
coloca uma sobrecarga às mesmas (indústria); 
3. Não apresenta qualquer referência qualitativa ou diferenciadora do tipo de investimento como forma 
de avaliação da sua elegibilidade, mas apenas a criação de postos de trabalho; 
4. Ao definir como critério único a criação de postos de trabalho, no mínimo de 3, inviabiliza a 
candidatura a benefícios de isenção de taxas, um vasto conjunto de investimentos turísticos de 
pequena e média dimensão 8 restaurantes, cafés, bares, etc.) favorecendo grandes promotores 
turísticos. 
 
O Grupo parlamentar do Partido Socialista recomenda à Câmara Municipal que o programa seja 
remetido para apreciação legal por o mesmo apresentar um conjunto de elementos cuja legalidade 
suscita dúvidas, nomeadamente relativamente ao seu enquadramento no artigo 119º, nº 3, alínea f) e 
g), do RMEU - Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização, ao propor a aplicabilidade dos 
incentivos a todas as unidades económicas e, não apenas à indústria e ao turismo, conforme contas do 
referido artigo. 
 
PONTO 14 - APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA, nos termos 
do disposto no artigo 25º, do nº 2, alínea c) do RJAL. 
 
O Presidente da Mesa apresentou o ponto 14, pelas 23.32h e colocou-o à discussão._______ 
 

Usou da palavra o deputado José Luís (CDU) que sugeriu que sejam dadas mais informações 

sobre o andamento dos trabalhos da revisão do PDM. Voltou a dizer que o atual Mercado 

Municipal envergonha todos os Marinhenses e estamos no final de mais um mandato e não há 

nada._________________________________________________________________ 

 

Usou da palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que disse que mais uma vez, se regista que 

as questões relativas à Educação são redutoras e não são uma prioridade deste executivo. 

Apresentar neste ponto apenas a Alimentação Escolar – Coordenação do funcionamento das 

cantinas escolares e a realização da Semana da Educação e Juventude de 26 de março a 1 de 
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abril de 2017, revela bem que estas questões não são levadas a sério. Por exemplo, será que 

esta Assembleia não merecia, hoje dia 24 de fevereiro, ser informada do programa desta 

Semana? O que se vai passar? 

Carta Educativa para quando? – é urgente conhecer os dados do que se passa no concelho 

para o mais breve possível perspetivar qual a melhor atuação para resolver os problemas 

detetados.  

Saber, por exemplo, taxa de abandono escolar?  

Taxa de Insucesso? Como se pode intervir? A que tipo de apoios é possível recorrer? 

Recurso ao programa 2020?  

Conforme consta no relatório da CPCJ, a 3.ª causa de sinalização tem a ver com o 

absentismo, o que, gradualmente, leva ao abandono escolar. A maioria dos casos sinalizados 

nesta comissão, são relativos a jovens entre os 11-14 anos e 15-17. O que está a ser feito 

juntamente com os agrupamentos para colmatar esta situação? 

Conselho Municipal de educação – quantas vezes reuniu em 2016? Que balanço destas 

reuniões?  

Relativamente ao saldo de gerência este relatório mostra, mais uma vez, que a situação 

financeira da Câmara é robusta. No entanto, a falta de audácia do Executivo permanente não 

tem permitido ir além duma mera gestão corrente._________________________________ 

 

Usou da palavra o deputado Cristiano Chanoca (PSD) que abordou a cedência do Estádio 

Municipal para a realização de jogos no âmbito da seleção nacional de futebol jovem, 

organizados pela Federação Portuguesa de Futebol, com a qual concorda, mas lamentou que 

a Câmara não saiba “negociar” qualquer contrapartida com esta cedência. Temos saber colher 

benefícios para a nossa terra, com estes eventos. Sugeriu que a TUMG implemente passes 

para empresas a fim de facilitar o uso do estacionamento pago. ____________________ 

 

Usou da palavra o deputado Frederico Barosa (PS), que lembrou que na última sessão da AM, 

a comissão entregou aos deputados o parecer que entregaram junto da empresa que está a 

fazer a revisão ao PDM. Lembrou que esta é ainda uma fase de diagnóstico, ainda não estão 

na fase de planeamento ou projeto. ___________________________________________   

 

Na sequência das intervenções, a Sra. Vereadora Cidália Ferreira e o Sr. Presidente da 

Camara prestaram as seguintes informações:__________________________________ 

 

- Este relatório compreende o período de janeiro a fevereiro 2017. 

- A CIMRL está a desenvolver uma candidatura no âmbito do abandono escolar. O Conselho 

Municipal de educação continua a trabalhar de perto com todos os agrupamentos.  

- Estão a preparar as comemorações dos 100 da restauração do Concelho.  

- Têm todo o interesse e orgulho em receber a seleção nacional de futebol e têm sempre por 

princípio incentivar toda a comitiva a ficar alojada no nosso Concelho. 

- A Assembleia Municipal está representada na comissão de acompanhamento do PDM e tem 

prestado informações. Ainda não se está na fase da discussão pública. 

- Já está marcada uma reunião de Câmara extraordinária para discutir a questão do Mercado 

Municipal.  
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- Vai levar a sugestão à TUMG relativamente aos passes para as empresas. 

 

Nos termos regimentais e do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 

Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar em minuta, todas as deliberações 

tomadas na presente reunião. ________________________________________________ 

Dando cumprimento à alínea c) do nº1 do artº 30º do RJAL, o Presidente da Mesa deu por 

encerrada a reunião, às 23.55h, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelos 

membros da Mesa: Presidente da Assembleia Municipal, Telmo Lopes da Silva Ferraz, primeira 

secretária, Ana Patrícia Quintanilha Nobre e segunda secretária Ana Luísa Cardeira Martins e 

ainda ao abrigo do nº 2 do artº 57º do RJAL por trabalhador da autarquia local designado 

para secretariar a reunião. __________________________________________________ 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

Telmo Lopes da Silva Ferraz 

A Primeira Secretária 

  

Ana Patrícia Quintanilha Nobre  

 

 

A Segunda Secretária  

 

Ana Luísa Cardeira Martins 

 

A secretária da Assembleia Municipal 

 

Paula Cristina Ascenso Moreira 

 

 

 

O conteúdo da presente sessão fica registado em suporte digital, embora com omissões devido a problemas técnicos 


