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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA
MARINHA GRANDE REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017-

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro no Auditório Municipal, sito na
Avenida José Henriques Vareda, sob a presidência de Luís Guerra Marques e
secretariada por Maria Clementina Loureiro Esperança, primeira secretária e,
Pedro Nuno Rosa de Oliveira Correia, segundo secretário, reuniu em sessão
ordinária, a Assembleia Municipal da Marinha Grande com a seguinte ordem de
trabalhos:_______________________________________________________

1. AUTORIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DA DERRAMA RELATIVA AO ANO DE
2017 A COBRAR NO ANO DE 2018, nos termos das alíneas c) e d), do n.º 1, do
art.º 25º, do RJAL.___________________________________________________

2. FIXAÇÃO DO VALOR DA TAXA RESPEITANTE AO IMPOSTO MUNICIPAL
SOBRE IMÓVEIS (IMI) DO ANO DE 2017 A LIQUIDAR NO ANO DE 2018, nos
termos do disposto na alínea d), do n.º 1, do art.º 25º, do RJAL._______________

3. FIXAÇÃO DA REDUÇÃO DA TAXA DE IMI PARA O PRÉDIO DESTINADO A
HABITAÇÃO PRÓPRIA E PERMANENTE, EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE
DEPENDENTES QUE COMPÕEM O AGREGADO FAMILIAR DO SUJEITO
PASSIVO nos termos do disposto na alínea d), do n.º 1, do art.º 25º, do RJAL e em
cumprimento do disposto no nº 2 e nº 9 do art.º 16 da Lei nº 73/2013 de 3 de
setembro, bem como no n.º 13 do art.º 112 do Código do IMI, na sua redação atual.

4. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PERCENTAGEM DE PARTICIPAÇÃO
VARIÁVEL NO IRS – RENDIMENTOS DE 2018 A LIQUIDAR EM 2019, nos
termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro. __________________________________________________________

5. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS - CONTRATO-PROGRAMA “PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE INTERESSE GERAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
PARA 2018”, 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. ____________________________

6. APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE CONTRATO PROGRAMA PARA O ANO DE
2018 RESPEITANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE GERAL
DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA TUMG – TRANSPORTES URBANOS
DA MARINHA GRANDE, para efeitos do disposto no artigo 47º, n.º 5, da Lei n.º
50/2012, de 31 de agosto conjugado com o disposto na alínea a) do nº 2 do artigo
25º do RJAL. _______________________________________________________

7. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE DOCUMENTOS
PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2018: GRANDE OPÇÕES DO PLANO, MAPA
DE PESSOAL E ORÇAMENTO, nos termos do disposto na alínea a) do nº 1 do
art.º 25º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. _____________________________

8. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS, nos termos do disposto no artigo 12º do D.L nº
127/2012 de 21 de junho e do artigo 24º do RJAL, aprovado pela Lei nº75/2013 de
12 de setembro. _____________________________________________________

9. APROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO POR ADAPTAÇÃO DO PLANO DIRETOR
MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE, EM VIRTUDE DA ENTRADA EM VIGOR
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DO PROGRAMA DA ORLA COSTEIRA DE OVAR - MARINHA GRANDE (POC-
OMG) - nos termos do previsto no nº 4 do artigo 121º do DL nº 80/2015, bem como
de acordo com a alínea h) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013 de 12 de
setembro.__________________________________________________________

10. APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA, nos
termos do disposto no artigo 25º do nº 2, alínea c) do Regime Jurídico das
Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro. ___________

Para além dos membros da Mesa, assinaram “a lista de presenças”, cuja cópia
constitui anexo da presente ata e dela fica a fazer parte integrante, os
seguintes deputados:______________________________________________

Bancada do Partido Socialista (PS): Aníbal Curto Ribeiro, João Paulo
Féteira Pedrosa, Francisco Manuel de Jesus Soares, Frederico Manuel Gomes
Barosa, Margarida Cristina Soares de Carvalho Pereira Henriques e Octávio
José Rodrigues Rosa ._____________________________________________

Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU): Maria Etelvina Lopes
Rosa Ribeiro, Luís António Geria Barreiros, Susana Marina Cadete dos Santos
Costa e André Pereira Ruivaco Fernandes._____________________________

Bancada do Movimento pela Marinha (MPM): Carlos Wilson da Silva Batista,
Fernando Manuel Lourenço Dias Crespo, Ângela Domingues de Sousa e Artur
Jorge Rosa dos Santos.____________________________________________

Bancada do Movimento Mais Concelho (+C): Maria João dos Santos Roldão
Gomes e Luiz Manuel Ferreira Branco_________________________________

Bancada do Bloco de Esquerda (BE): Nuno Miguel Lopes Machado. _______

Bancada pelo Partido Social Democrata (PSD): João da Encarnação
Cruz;___________________________________________________________

e ainda os seguintes Presidentes de Junta de Freguesia: Vieira de Leiria:
Álvaro Pinto Cardoso (PS) Marinha Grande: Isabel Maria Gonçalves
Rodrigues Pereira de Freitas (CDU) e Moita: António Soares André (PS). ____

Estiveram ainda presentes, a Presidente da Câmara Municipal, Cidália Maria
de Oliveira Rosa Ferreira, o Vereador Aurélio Pedro Monteiro Ferreira e as
Vereadoras Célia Cristina Letra Faustino Guerra, Alexandra Filipa de Araújo
Seara Dengucho, Lara Marques Lino e Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro,
cuja cópia da lista de presenças se anexa à presente ata. ________________

De acordo com o disposto no artigo 49º do regimento em vigor, foram ainda
comunicadas e justificadas as ausências e admitidas as respetivas
substituições dos seguintes deputados: Susana Paula Ribeiro Domingues
(CDU IND) pelo deputado André Pereira Ruivaco Fernandes, Filipe André
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Cardoso Andrade (CDU) pela deputada Maria Clementina Loureiro Esperança,
Joana Rita Constâncio Saraiva (BE) pelo deputado Nuno Miguel Lopes
Machado, Ana Margarida Balseiro de Sousa Lopes (PSD) pelo deputado João
da Encarnação da Cruz, e a deputada Ana Luísa Cardeira Martins (PS) pelo
deputado Octávio José Rodrigues Rosa. ______________________________

Após a verificação da existência de quórum nos termos do disposto no artigo
11º do Regimento da Assembleia Municipal da Marinha Grande, pelas vinte
horas e quarenta minutos, o Presidente da Mesa, Luís Guerra Marques,
declarou aberta a sessão e prestou informações sobre a correspondência
recebida. _______________________________________________________

O Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº5/2017 da sessão ordinária
de 18.09.2017 e como não houve correções a fazer, submeteu a mesma à
votação, tendo esta sido aprovada por maioria com nove votos a favor e quinze
abstenções ._____________________________________________________

ANTES DA ORDEM DO DIA________________________________________

O Presidente da Mesa declarou aberto o período antes da ordem do dia pelas
21.00h. _________________________________________________________

Usou da palavra o deputado Luiz Branco (+C), que proferiu a seguinte
intervenção:

“ O Município da Marinha Grande, embora pertencendo à Comunidade Intermunicipal
da Região de Leiria, mais parece nem sequer dele ter conhecimento.

No passado dia 4 de dezembro foi a tomada de posse da nova Assembleia
Intermunicipal da Região de Leiria, onde, em representação da Assembleia Municipal
da Marinha Grande, eu e os Srs. deputados Wilson, Luis Barreiros e João Paulo
Pedrosa tomamos posse.

Nesta Assembleia fomos convidados a aprovar uma quantidade de assuntos dos quais
não tínhamos qualquer conhecimento.

No que me diz respeito votei favoravelmente, por não pressentir qualquer adversidade
para o Município da Marinha Grande e para não ter de assumir publicamente o total
alheamento, da nossa liderança municipal à comunidade onde está inserida.

Mas, sobre a Comunidade Intermunicipal, depois de ler a documentação e depois de
fazer uma pesquisa abrangente pelo sitio da internet da CIMRL, percebi que pode ser
muito mais do que um simples organismo que existe por lei. É demasiado importante
para que andemos de “costas voltadas”.

Por exemplo: ainda hoje, 29 de dezembro de 2017, terminou o prazo para a 3ª e última
fase de candidaturas ao SI2E (Sistema de Incentivos ao Emprego e
Empreendedorismo). Este abrangia os Municípios da CIMRL o da Marinha Grande
incluído.
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Em que sitio da internet ou outro, o Município da Marinha Grande, o publicitou?

Sei que a resposta poderá ser, que as áreas abrangidas, não seriam interessantes
para o Concelho da Marinha Grande.

No +Concelho não aceitamos que qualquer atividade económica desde que, não
poluidora, ambientalmente segura, que sejam geradora de emprego e receita, possa
não interessar ao município.

Todas as atividades económicas são interessantes e bem vindas.

Também no sitio acima referido, se fica a saber, de muitas outras ações da CIMRL
como são exemplo a Autoridade e Transportes, ou o Plano de Promoção da Eficiência
no Consumo de Energia Elétrica, para apenas referir dois.

Mas falemos de um outro, a Central de Compras.

Sim, existe uma central de compras, que pode ser usada pelo município e por outras
entidades com o objetivo de comprar mais barato.

Não será interessante perguntamos nós?

Responderá a Srª Presidente, não será! Baseando-se no exemplo do custo da energia
no Concelho, que é mais baixo do que através da central de compras.

Este é um erro enorme.

Estamos a falar de uma COMUNIDADE. E numa comunidade devem trabalhar todos
para que ela seja mais forte e coesa.

Se o nosso preço é o melhor, é dever da Marinha Grande ajudar os outros membros a
conseguir o mesmo que nós, e negociar contrapartidas noutros domínios. É assim que
funciona, ou deveria funcionar, uma comunidade.

A liderança dos Concelhos de Leiria e Batalha é óbvia e justa. Mas a Marinha Grande
tem, ou pode ter, muito a ganhar com um maior empenhamento.

Por exemplo, a sul temos a CIMO, a Comunidade Intermunicipal do Oeste que integra
os municípios a sul até à região de Lisboa. Temos a linha férrea do oeste. Não serve
para nada, nem a ninguém.

Mas a linha atlântica entre Lisboa e Porto, alternativa à linha do norte, faz falta a esta
região.

Este é um assunto que a Marinha Grande deve assumir e ganhar na CIMRL.

Defendê-lo junto da CIMO e assim metade do percurso estaria ganho.

O que, considerando a intenção do governo de estender a regionalização, será uma
primeira, mas muito importante ferramenta a reivindicar para o fortalecimento da
economia regional.

Termino com as seguintes propostas

- Esta Assembleia no futuro deve atempadamente decidir e consensualizar as
posições dos deputados da Marinha Grande na CIMRL.
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- O representante da CMMG ou seja, a Sra Presidente, passe a disponibilizar em
tempo útil, a todos os Srs. Vereadores e a esta Assembleia os assuntos tratados na
Comissão.”

Usou da palavra o deputado Nuno Machado (BE), que proferiu a seguinte
recomendação pela reconstrução da Mata Nacional de Leiria:

“ Considerando que:

i. A Mata Nacional de Leiria representava a maior mancha florestal em território
nacional, de propriedade e gestão públicas, com uma área aproximada de 11 mil
hectares e uma história que remonta a mais de 700 anos;

ii. Esta mata Nacional foi recentemente vítima de um fogo que se estima ter
destruído mais de 80% da sua área, tratando-se de uma enorme perda do ponto
de vista social, económico, ambiental e histórico, com relevância nacional, mas
em especial para o concelho da marinha grande;

iii. Foi constituída uma Comissão Popular, em defesa da Mata Nacional de Leiria,
que tem demonstrado ser um elemento fundamental na denúncia dos trabalhos
em atraso e na reflexão sobre o futuro da mata;

iv. Iniciaram recentemente os trabalhos de proteção dos recursos hídricos locais do
processo de erosão dos solos e arrastamento de cinzas que, além de atrasado,
aparenta ser insuficiente, pois tratou-se apenas de uma ação pontual no Ribeiro
de São Pedro de Moel;

v. Foram cortados os acessos a várias estradas no interior da mata, impedindo o
acesso da população às áreas ardidas sem justificação credível nem criação de
qualquer forma alternativa para informação pública sobre os trabalhos em curso;

vi. É necessário iniciar esforços para a reflorestação e gestão da área ardida e para
tal há que estudar e avaliar as condições locais, do solo ao clima, de forma a
produzir um plano de reflorestação e gestão sustentáveis para uma nova marta,
capaz de responder aos desafios do futuro;

vii. A reflorestação do Pinhal de Leiria exige o envolvimento de especialistas e atores
locais que devem poder contribuir para o processo de decisão, do levantamento e
análise das condições de campo ás particularidades de cada serviço a prestar
pela Mata (preservação da biodiversidade, captura de carbono, proteção dos
sistemas dunares, turismo e lazer, adaptação às alterações climáticas,
preservação de património histórico, etc) - só assim teremos uma mata resiliente e
que responda ao interesse público.

Assim a Assembleia Municipal de Marinha Grande, reunida a 29 de dezembro de 2017,
ao abrigo do artigo 25º, nº 2, alínea k) do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de
setembro, recomenda à Câmara Municipal de marinha Grande:

1. Apelar ao Ministro da agricultura, florestas e desenvolvimento rural, Luís Capoulas
Santos para :

a) Disponibilizar meios financeiros e operacionais, de forma a reforçar a
capacidade de intervenção do ICNF sobre a Mata Nacional de Leiria;
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b) Possibilitar a audição e a participação das organizações locais no processo
de planeamento da reflorestação da Mata Nacional de Leiria;

2. Apelar ao ICNF para dar continuidade aos trabalhos realizados no ribeiro de São
pero de Moel nas restantes áreas ardidas, onde o risco de erosão e
contaminação das águas seja mais elevado;

3. A disponibilização de meios operacionais municipais para a realização de
trabalhos imediatos de proteção dos solos e recursos hídricos de forma a reforçar
os meios do ICNF e a concretizar os trabalhos em tempo útil;

4. Garantir a disponibilização permanente de informação aos munícipes sobre os
trabalhos a decorrer na Mata Nacional de Leiria, como forma de sensibilização
ambiental e encorajamento para quem tinha uma relaºao pessoal e familiar com a
mata.”

Usou da palavra o deputado Luiz Branco (+C), que proferiu a seguinte
intervenção:

SERVIÇO DE PIQUETE – SERVIÇO DE PRONTIDÃO

Quando uma empresa ou serviço do estado paga o acordado para a execução da
função de piquete é para ter, fora de horas, uma prontidão de resposta no tipo de
serviço que o funcionário executa.

Domingo 10 de Dezembro em S. Pedro de Moel é o exemplo de como não podem ou
devem funcionar este tipo de serviços.

Há vídeos publicados no facebook, de como, SEM ÊXITO, foi tentado contactar o
serviço de piquete das aguas da CMMG e de como foi impossível falar com eles, ou
com quer que fosse. Assim durante horas se perderam mais de uma centena de
milhares de euros e se causaram transtornos vários.

Não estou a dizer, e até afirmo o contrário, que se o +Concelho, ou qualquer outra
força, até agora fora de funções governativas, tivesse ganho a eleições, teria tido
tempo para organizar os serviços. NÃO! Mas o PS está no poder à quase uma dezena
de anos e a organização é esta.

Sim! Depois da grave rotura no verão passado, também em S. Pedro de Moel, deviam
de ter sido tomadas medidas, para precaver contra futuras ocorrências mas
aparentemente nada.

Pelo que o +Concelho pretende apresentar duas propostas:

Primeira

Imediatamente, deve a CMMG, começar a trabalhar num sistema inteligente de gestão
das aguas.

Um sistema que monitorize caudais e perdas. Que seja provido de mecanismos
automáticos que façam o corte de agua em adutoras em rutura.

Isto permitirá gerir de forma sã, as aguas que todos nós estamos a pagar.

A existir, isto teria permitido poupar o dinheiro que está a ser gasto para repor os
estragos.
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Este dinheiro poderia ter sido usado para poupar. Além de poder ser um investimento
pago com base em fundos europeus.

Logo os 110.000,00€ poderia estar a render mais de 700 mil euros em obra. Ou seja já
teríamos capital para pagar o projeto ou uma boa parte dele.

A segunda proposta:

Muito mais fácil e rápida de implementar, que não substitui a primeira apenas a
complementa.

Criar O PROVEDOR DO LUGAR.”

Usou da palavra o deputado João da Encarnação Cruz (PSD), que proferiu a
seguinte intervenção:

“ Sr. Presidente da mesa de Assembleia, Sra. Presidente da Câmara, Sras. e Srs
Vereadores, Chefes de departamento, entidades presentes e público, Srs Jornalistas:

Quase sem darmos por isso, chegámos a mais uma quadra de Festas de Natal e Ano
Novo. Para além das nossas diferentes convicções pessoais ou religiosas sobre a
quadra, todos estaremos de acordo que esta é a altura certa para abrir as portas à
reflexão serena e honesta. Menos pressionados pela voracidade do cumprimento do
Plano de Atividades e Orçamento, talvez até inspirados pela presença fraterna da
família ou dos amigos, esta é a oportunidade para cada um avaliar o tempo que
passou por nós e projetar aquele tempo que está para vir.

Quanto a nós o PSD, na Assembleia Municipal, temos a convicção de que vamos dar
o nosso melhor para o Novo ano e que cada vez mais os Marinhenses façam parte de
um projeto de desenvolvimento solidário e sustentável que nós o PSD, também
defendemos para o concelho.

Continuando no Espírito do Natal, queria aproveitar a oportunidade para desejar a
todos os presentes um ano de 2018 bom e pelo menos, não tenha os registos que
2017 teve, no que refere a calamidades; praga de incêndios que afetou o nosso
estado psíquico, a saúde da população e dos intervenientes que de alguma forma
ajudaram no conflito, o turismo, as condições climáticas. Também a revelação da
fragilidades das infraestruturas subterrâneas, em S. Pedro, assim como na Cidade.
Façam o favor de contribuir para a cidade, sejam mais felizes. E muito obrigado.”

Usou da palavra a deputada Susana Costa (CDU), que proferiu a seguinte
Saudação ao 18 de janeiro 1934:

“ Passaram oitenta e quatro anos sobre um facto histórico que dignificou quem nele
participou, deu reconhecimento ao nosso Concelho e à população Marinhense,
importa relembrar os valores que guiaram todos aqueles que lutaram e organizam a
revolta do 18 de janeiro, (não esquecendo as suas companheiras que não sendo
visíveis na noite do movimento revolucionário, foram de valorosa coragem na
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preparação deste e depois quando os seus companheiros foram presos, mantendo a
subsistência da família).

O Movimento Operário do 18 de janeiro de 1934, no qual participaram muitos
Marinhenses, destacando-se entre eles os Operários Vidreiros, devido às dificuldades
que viviam na altura, com as sucessivas paralisações das empresas vidreiras, em que
os trabalhadores ficavam meses sem receber salário, lutaram contra a publicação do
estatuto nacional do trabalho que proibia a livre organização sindical e impunha por
essa via a fascização dos sindicatos.

É importante relembrar que muitos deles operários foram presos, torturados e
assassinados nos cárceres fascistas, com brutal violência, pela polícia política.

Hoje os trabalhadores estão sujeitos, ao trabalho precário sem direitos e sem direito
uma vida digna, o desemprego continua, o empobrecimento também, quem descontou
mais de 40 anos, vê a sua pensão de reforma reduzida, muitos tem de emigrar, até os
mais qualificados e tão necessários são no nosso país. A CDU continua a lutar para
estar ao lado daqueles que procuram que haja um futuro, com os direitos elementares
para uma vida digna. Que se cumpram os valores de Abril.

É por todos estes motivos que a Coligação Democrática Unitária (CDU) valoriza as
comemorações que o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira vai realizar no
próximo mês.

A bancada da CDU, faz um sentido apelo ao executivo camarário e a todos os
deputados das diferentes bancadas e população em geral, a participar ativamente nas
comemorações em especial na sexta-feira dia 12, com a sessão evocativa do 18 de
janeiro de 1934 e também no próprio dia 18 na romagem aos cemitérios pelo
simbolismo que representa colocar um cravo na campa dos que, pelo seu ato heróico,
foram presos.”

Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que apresentou a
seguinte proposta para a criação da COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO
DO PINHAL DO REI, conforme previsto no artigo 42º do Regimento:

“ Tendo em conta que o fogo que assolou o Pinhal de Leiria vai ser um processo longo
e complexo, da responsabilidade do governo, é imperativo que as instituições do
Concelho acompanhem, o mais próximo possível, e prever eventuais outros focos de
incêndio, tudo o que diga respeito à sua recuperação.

Sendo assim proponho que seja constituída uma comissão da Assembleia Municipal
de acompanhamento.

Proponho que essa comissão seja constituída por um representante de cada partido
político e pelos 3 presidentes de junta de freguesia a título facultativo.”

A presente proposta foi aprovada por unanimidade e ficou constituída pelos
seguintes deputados:
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- João Paulo Féteira Pedrosa (PS)

- Susana Marina Cadete dos Santos Costa (IND CDU)

- Carlos Wilson da Silva Batista (MPM)

- Maria João dos Santos Roldão Gomes (+C)

- Joana Rita Constâncio Saraiva (BE)

- Ana Margarida Balseiro de Sousa Lopes (PSD).

Usou da palavra o deputado João da Encarnação Cruz (PSD), que proferiu a
seguinte intervenção sobre o Património da Mata Nacional:

“ Os contextos políticos, económicos e jurídicos existentes ao longo de várias décadas,
nomeadamente aquando a aprovação dos diplomas mais antigos e ainda em vior,
sofreram modificações de tal ordem que o atual quadro legal já não permite dar
resposta ás exigências em que se deve desenvolver a gestão do património
imobiliário público.

Assim quando a administração de bens imóveis compreende a sua conservação,
valorização e rendibilidade, tendo em vista a prossecução do interesse público e a
racionalização dos recursos disponíveis, de acordo com o principio da boa
administração.

Ora, como é do conhecimento publico que não é nada assim, então temos que
arranjar um meio de reverter o bem a favor da administração local.

Assim, nesta conformidade, assume relevância a possibilidade de aquisição do
estatuto da dominialidade poder resultar de afetação às utilidades publicas
correspondentes por parte da Câmara relativamente à Mata Nacional, em regime de
comodato por 50 anos.”

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 abriu o período de
INTERVENÇÃO DO PÚBLICO, pelo que chamou a intervir os munícipes
inscritos. ________________________________________________________

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO___________________________

1 - O Sr. Luís Manuel dos Santos Silvestre, morador na Rua D.Fernando I -
nº 7, em São Pedro de Moel, Marinha Grande que fez a seguinte intervenção
sobre política municipal que aqui se transcreve:
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“ Em primeiro lugar, saúdo o Sr. Presidente da AM, a Mesa, bem como todos os
Deputados Eleitos!

Como Munícipe da Marinha Grande, amante destas terras desde 1967 e residente
eleitor há mais de 5 anos, quero registar hoje aqui 5 factos que entendo muito
relevantes para a Nossa Terra:

1-Pela primeira vez temos uma Mulher como Presidente de Câmara na MG;

2-O Executivo Municipal é composto por 5 mulheres em 7 vereadores; + de 70 %;

3-Os Deputados Eleitos para a AM, representam forças independentes dos partidos
políticos e a esquerda parlamentar na Assembleia da República;

4-Nenhum dos Deputados Eleitos nesta Assembleia, representa os partidos políticos
da Direita Parlamentar da AR;

5-Dos 13 Deputados Eleitos para esta AM, 6 são mulheres o que representa quase
50%;

Temos pois que Ser Diferentes e Dar Exemplo, pela História de Luta das Classes
Trabalhadoras da MG, pela História Industrial da MG, pela Capacidade das Gentes da
MG em vencer crises ao longo dos anos!

Estou francamente empenhado em exercer a minha Cidadania duma forma muito mais
interventiva quer no Município, quer na Freguesia, mas nunca no plano de qualquer
interesse individualista e, ou, de sectarismo político/partidário mas sim numa
perspetiva do Interesse Coletivo da (s) Comunidades Concelhias.

Independentemente das Ordens do Dia que sempre envolverão as Senhoras e
Senhores deputados, para mim há 5 grandes prioridades que muito gostaria de ver
debatidas ao longo deste Mandato Autárquico 2017 / 2021 por todos os Senhores
Vereadores/ Deputados Municipais e demais eleitos em todos os Órgãos,
independentemente das forças políticas que representam:

1 - Futuro do Pinhal do Rei no curto, médio e longo prazo;

Não Esquecer Jamais no Futuro que 2/3 do Território do Concelho são o PINHAL

2 - Associativismo Local/CIDADANIA...

Quantos são? Que Missões Perseguem? Quantos mobilizam? Quantos apoiam?
Que apoios recebem?

Nº. de Associados? Que resultados obtêm?

Nós Cidadãos Marinhenses como podemos colectivamente ser mais Coesos e
Fortes na afirmação do nosso Sentimento de pertença?

Estamos dispostos a ser Cooperativos em que áreas fundamentais da nossa Vida
Colectiva?

3 - Potenciação da Atracção Turística do Território Concelhio;

Que Plano para os 4 anos... (2017-2021)?

Mais-valias Integradas das Praias da Vieira / São Pedro de Moel / Água de
Madeiros
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Em que é podemos ser úteis, para pôr as Piscinas de São Pedro de Moel a
funcionar?

4 - Consegue esta AM, clarificar enquanto Coletivo Quais São afinal a "meia dúzia" de
Prioridades que o EXECUTIVO ELEITO deve eleger, como Prioridades de Acção e
Execução nestes 4 anos? As 3 forças eleitas formularam programas 7 coisas em
comum para abraçar e mobilizar todos os Cidadãos Marinhenses;

5 - Cooperação Operacional, das 3 forças presentes no Executivo Municipal, em
conjunto com os deputados desta AM;

Muito Obrigado pela v/ atenção e Votos de uma excelente continuação de Festas
Felizes, com Novo Ano segundo as v/ melhores expectativas!

APELO FINAL: Muito ambiciono que todos os Vereadores tenham pelouros e
responsabilidades atribuídas! (o que parece não acontecer de momento)

Se 7 pessoas para tantos desafios, são poucas….Só 3, nem qualifico…mesmo que
sejam Pessoas de Alto Potencial!”

2 - A Sra. Ana Rita Soares Duarte Grácio Paixão e Pereira, moradora na
Rua do Rego d’Água, lote 19-1º, em Leiria, o Sr. Rui Filipe Teixeira da Graça,
morador na Rua Gervásio José Birne, lote 6 r/c frente, na Marinha Grande e a
Sra. Rosa Neto Duarte, moradora na Rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral,
nº 30 em Vieira de Leiria, enquanto elementos da Comissão Popular da Defesa
do Pinhal do Rei “O Pinhal é Nosso” apresentaram uma proposta sobre a
nossa Mata Nacional que constitui anexo da presente ata e dela faz parte
integrante.

De seguida, o Presidente da Mesa apresentou e colocou à discussão cada
um dos pontos da ordem de trabalhos, incluídos na ordem do dia, conforme
previsto no artigo 19º do Regimento .__________________________________

ORDEM DO DIA _________________________________________________

PONTO 1 - AUTORIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DA DERRAMA RELATIVA
AO ANO DE 2017 A COBRAR NO ANO DE 2018

“ Presente certidão de teor nº179/2017/DAM referente à seguinte deliberação
camarária de 21 de dezembro de 2017:

De acordo com o estabelecido na alínea b) do art.º 14.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de
setembro, na sua redação atual, diploma que preceitua o regime financeiro das
autarquias locais e das entidades intermunicipais, o produto da cobrança de derramas
lançadas nos termos do art.º 18.º do mesmo diploma legal, constitui uma receita
municipal.

Considerando que de acordo com o disposto no n.º 1 do art.º 18.º da Lei n.º 73/2013 de
3 de setembro, os municípios podem deliberar lançar anualmente uma derrama até ao
limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC (Imposto
sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas) que corresponda à proporção do
rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos residentes em território
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português que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial,
industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território.

Considerando que de acordo com o n.º 4 do art.º 18.º da referida lei, a Assembleia
Municipal pode, sob proposta da Câmara Municipal, deliberar lançar uma taxa
reduzida de derrama para os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano
anterior que não ultrapasse os 150.000 euros.

Considerando os investimentos em curso e que se perspetivam lançar no concelho da
Marinha Grande nas áreas das infraestruturas de redes municipais e da requalificação
urbana, cuja execução física e financeira terá um forte impacto na estrutura da
despesa do orçamento camarário do ano de 2018 e seguintes.

A Câmara Municipal, apreciando o exposto e concordando com o seu teor, delibera
nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art. 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro,
submeter à Assembleia Municipal a seguinte proposta de lançamento da derrama
relativa ao ano de 2017 a cobrar em 2018, fixando-a em:

 1,5% para os sujeitos passivos com lucro tributável sujeito e não isento de
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) que registem
no ano anterior um volume de negócios que ultrapasse os 150.000,00
euros, nos termos do disposto art.º 18.º, n.º 1 da Lei n.º 73/2013 de 3 de
setembro;

 0,75% para os sujeitos passivos com lucro tributável sujeito e não isento
de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) que no ano
anterior registem um volume de negócios que não ultrapasse os 150.000
euros, nos termos do disposto no art.º 18.º, n.º 4 da Lei n.º 73/2013 de 3
de setembro;

Mais delibera remeter a presente proposta de deliberação à Assembleia Municipal
para que este órgão deliberativo autorize o lançamento da derrama relativa ao
ano de 2017, a cobrar em 2018, nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 25 da
Lei n.º 75/2013 de 12 setembro.

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade, com o compromisso de, no
decurso do mês de Janeiro de 2018 se apresentar:

 uma análise do impacto financeiro da receita na circunstância em que se
delibere sobre a isenção da derrama para os sujeitos passivos com lucro
tributável sujeito e não isento de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Colectivas (IRC) que no ano anterior registem um volume de negócios que não
ultrapasse os 150.000 euros;

 a contextualização legal da medida

 uma proposta concreta do valor derrama, com o estudo e a implicação da
medida para os sujeitos passivos com lucro tributável sujeito e não isento de
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) que no ano anterior
registem um volume de negócios que não ultrapasse os 150.000 euros,
contextualização legal devidamente organizada e subscrita pelos serviços ou pela
Senhora Presidente.

Esta deliberação foi aprovada em minuta.”

Tomou a palavra o deputado João Cruz (PSD) que fez a seguinte intervenção:
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“ Como medida de apoio à dinamização da economia local, na procura da geração de
valor e na criação sustentada de empregos, o Executivo Municipal pretende alargar a
proposta de isenção do pagamento da derrama ?

É um erro. “Não contribui para baixar o desemprego nem para criar mais emprego". A
derrama é também contestado pelas associações patronais.

O PSD recorda que gostaria mais de ver evitar lançar o imposto da derrama. Desta
forma podia atrair investimento e evitar o colapso de algumas empresas.

A Câmara prevê que o Governo não vai cumprir a Lei das Finanças Locais e um
conjunto de outras restrições com transferências de competências, que atingirão o
orçamento municipal. Neste caso é melhor assegurar a Derrama.”

A Assembleia Municipal AUTORIZOU, nos termos da alínea d) do n.º 1

do art.º 25 da Lei n.º 75/2013 de 12 setembro, o lançamento da derrama
relativa ao ano de 2017, a cobrar em 2018, fixando a mesma nos
seguintes termos:

 1,5% para os sujeitos passivos com lucro tributável sujeito e
não isento de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Colectivas (IRC) que registem no ano anterior um volume de
negócios que ultrapasse os 150.000,00 euros, nos termos do
disposto art.º 18.º, n.º 1 da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro;

 0,75% para os sujeitos passivos com lucro tributável sujeito e
não isento de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Colectivas (IRC) que no ano anterior registem um volume de
negócios que não ultrapasse os 150.000 euros, nos termos do
disposto no art.º 18.º, n.º 4 da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro;

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. _______________________

PONTO 2 - FIXAÇÃO DO VALOR DA TAXA RESPEITANTE AO IMPOSTO
MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) DO ANO DE 2017 A LIQUIDAR NO ANO
DE 2018

“ Presente certidão de teor nº180/2017/DAM referente à seguinte deliberação
camarária de 21 de dezembro de 2017:

Nos termos do disposto na alínea a) do art.º 14.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro,
diploma que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades
intermunicipais, o produto da cobrança do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI),
constitui receita dos municípios.
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Conforme estipulado na alínea d) do n.º 1 do art.º 25 da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro, compete à Assembleia Municipal fixar anualmente o valor da taxa do
Imposto Municipal sobre Imóveis, mediante proposta da Câmara Municipal, conforme
disposto na alínea ccc) do n.º1 do art.º 33.º do mesmo diploma legal.

Considerando que nos termos do n.º 5 do art.º 112 do Código do Imposto Municipal
sobre Imóveis, de ora em diante designado por CIMI, na sua redação atual, os
municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, fixam a taxa a aplicar em
cada ano aos prédios urbanos, dentro dos intervalos previstos na alínea c) do n.º 1 do
mesmo artigo.

Considerando que a deliberação que fixa as taxas do IMI deve ser comunicada à
Direção Geral dos Impostos, por transmissão eletrónica de dados, até ao dia 31 de
dezembro de 2017, atento o disposto no n.º 14 do art.º 112.º do CIMI na sua redação
atual.

Considerando que o intervalo preceituado na alínea c) do n.º 1 do art.º 112.º do CIMI,
para os prédios urbanos, varia de 0,3 % a 0,45 %;

Considerando os investimentos em curso e que se perspetivam lançar no concelho da
Marinha Grande nas áreas das infraestruturas de redes municipais e requalificação
urbana, cuja execução física e financeira terá um forte impacto na estrutura da
despesa do orçamento camarário do ano de 2018.

Considerando o exposto, a Câmara Municipal delibera nos termos da alínea ccc) do
n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, submeter à aprovação da
Assembleia Municipal a taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis para os prédios
urbanos em 0,3%, respeitante ao ano de 2017 a liquidar no ano de 2018, para que o
órgão deliberativo fixe as mesmas nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do art.º
25 do mesmo diploma legal, atenta a necessidade da sua comunicação à Direção
Geral dos Impostos, até 31 de dezembro de 2017.

A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.”

Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD) que fez a seguinte intervenção:

“ O impacto socioeconómico da nova avaliação de imóveis, em vigor, é severamente
criticado por vários organismos e pela sociedade em geral, pelo peso que os novos
valores do imposto de tributação representam no orçamento familiar da população.

Num momento que ainda se verifica estagnação do sector da construção, não fosse
este um dos meus domínios.

Tratando-se de regras do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis.

A Câmara Municipal de Marinha Grande, propõe à Assembleia Municipal que, fixe as
seguintes taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para aplicação no ano de
2018: quando O Plano Director Municipal revisão não foi ainda aprovado.

Isto quer dizer que as autarquias locais tem que dispor de autonomia financeira e
devem dispor de receitas suficientes para a realização das tarefas correspondentes
à prossecução das suas atribuições e competências.
O Estado com as transferência de competências não quer aumentar os impostos e
então manda as Autarquias fazê-lo, ir à procura de impostos do âmbito global e
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pessoal com o objectivo de tributar a totalidade dos rendimentos reais dos
contribuintes os quais em grande parte já está fragilizada.”

Usou da palavra a deputada Maria João Gomes (+C) que fez a seguinte
intervenção:

“ Se pretendemos reabilitar a ARU deveríamos discriminar positivamente os
proprietários que reabilitassem edifícios degradados reduzindo-lhes a taxa durante um
período a definir e aumentar a dos prédios devolutos há vários anos e em ruínas. Já
no mandato anterior foi decidido em reunião de Câmara que o executivo permanente
faria o levantamento do edificado nessas condições, mas penso que nada foi feito.
Agora, com a ORU aprovada, é preciso tomar essas decisões.”

A Assembleia Municipal nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do art.º

25 da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, FIXOU A TAXA DO IMPOSTO
MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) PARA OS PRÉDIOS URBANOS EM
0,3%, RESPEITANTE AO ANO DE 2017 A LIQUIDAR NO ANO DE 2018. ___

Esta deliberação foi tomada por maioria com vinte e três (23) votos a
favor e uma (1) abstenção. ________________________________________

PONTO 3 - FIXAÇÃO DA REDUÇÃO DA TAXA DE IMI PARA O PRÉDIO
DESTINADO A HABITAÇÃO PRÓPRIA E PERMANENTE, EM FUNÇÃO DO
NÚMERO DE DEPENDENTES QUE COMPÕEM O AGREGADO FAMILIAR
DO SUJEITO PASSIVO

“ Presente certidão de teor nº 181/2017/DAM referente à seguinte deliberação
camarária de 21 de dezembro de 2017:

Nos termos do disposto na alínea a) do art.º 14.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro,
diploma que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades
intermunicipais, o produto da cobrança do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI),
constitui receita dos municípios.

Conforme estipulado na alínea d) do n.º 1 do art.º 25 da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro, compete à Assembleia Municipal fixar anualmente o valor da taxa do
Imposto Municipal sobre Imóveis, mediante proposta da Câmara Municipal, conforme
disposto na alínea ccc) do n.º1 do Art.º 33.º do mesmo diploma legal.

Considerando que com a publicação da Lei n.º 7-A/2016 de 30 de março, Lei do
Orçamento de Estado para o ano de 2016, foi aditado o artigo 112º-A ao Código do
IMI.

Considerando que de acordo com o n.º 2 do Art.º 16.º da Lei 73/2013, de 3 de
setembro, “(…) A assembleia municipal pode, por proposta da câmara municipal,
através de deliberação fundamentada que inclui a estimativa da respetiva despesa
fiscal, conceder isenções totais ou parciais relativamente aos impostos e outros
tributos próprios. (…)”.
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Considerando que em cumprimento do disposto no n.º 6 do Art.º 112.º-A do Código do
IMI, a Autoridade Tributária e Aduaneira, através de email remetido a esta autarquia a
14 de setembro de 2017, veio prestar a informação necessária para se proceder ao
apuramento da despesa fiscal decorrente da eventual aplicação da redução de IMI,
nos termos do n.º 1 do Art.º 112º-A do Código do IMI e para cumprimento do
preceituado no n.º 2 do art. 16.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro.

Considerando que a deliberação que fixa a redução da taxa de IMI para prédios ou
parte de prédios urbanos destinados a habitação própria e permanente do sujeito
passivo ou do seu agregado familiar, e que seja afeto a tal fim, atendendo ao número
de dependentes que compõem o respetivo agregado familiar, deve ser comunicada à
Direção Geral dos Impostos, por transmissão eletrónica de dados, até ao dia 31 de
dezembro de 2017, atento o disposto no n.º 14 do Art.º 112.º do CIMI, na sua redação
atual;

A Câmara Municipal delibera nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do Art.º 33º da Lei n.º
75/2013 de 12 de setembro, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a
redução da taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis, para prédios ou parte de prédios
urbanos destinados a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu
agregado familiar, e que seja afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes
que compõem o respetivo agregado familiar, respeitante ao ano de 2017 a liquidar no
ano de 2018, atento o disposto no n.º 9 do Art.º 16.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de
setembro, n.º 2 do mesmo artigo e diploma legal e n.º 1 do Art.º 112.º-A do CIMI, na
sua redação atual, conforme o disposto no quadro seguinte, considerando que atenta
a informação prestada pela Autoridade Tributária e Aduaneira tal consubstancia uma
despesa fiscal de 109.250 euros, no ano de 2018.

Nº dependentes do agregado
familiar

Dedução fixa (em €)

1 20,00

2 40,00

3 ou mais 70,00

Mais delibera, e atenta a necessidade da comunicação à Direção Geral dos Impostos
da redução da taxa do IMI para prédios ou parte de prédios urbanos destinados a
habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, e que
seja afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes que compõem o respetivo
agregado familiar, até ao dia 31 de dezembro de 2017, remeter esta proposta à
Assembleia Municipal para que o órgão deliberativo fixe a mesma nos termos da
alínea d) do n.º 1 do Art.º 25 do mesmo diploma legal e em cumprimento do disposto
no n.º 9 do Art.º 16.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, n.º 2 do mesmo artigo e
diploma legal e n.º 1 do Art.º 112.º-A do CIMI, na sua redação atual.

A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.”

Tomou a palavra o deputado João Cruz (PSD) que fez a seguinte intervenção:

“ O IMI familiar é injusto do ponto de vista das próprias famílias, porque não tem em
conta os seus rendimentos, nem o valor do património imóvel.
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Não reduz os impostos, mas diz que as câmaras, se quiserem, podem fazê-lo, através
do IMI familiar, apontando que existem outros impostos para ajudar as famílias.

Até parece que o Governo está a fazer um grande brilharete, sacrifica, uma vez mais,
as autarquias, e estas que resolvam. Põe a taxa no máximo e partir daí o que faz?...

Também se conhece o argumento de que a redução do IMI para famílias com filhos
beneficie os proprietários com maiores rendimentos.

Queremos uma Câmara Municipal que não agrave taxas aos munícipes."

A Assembleia Municipal, em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1

do art.º 25 da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, bem como no disposto no n.º

9 do art.º 16.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, n.º 2 do mesmo artigo e

diploma legal e n.º 1 do art.º 112.º- A do CIMI, na sua redação atual, fixou a
redução da taxa do IMI para prédios ou parte de prédios urbanos
destinados a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do
seu agregado familiar, e que seja afeto a tal fim, atendendo ao número de
dependentes que compõem o respetivo agregado familiar, respeitante ao
ano de 2017 a liquidar no ano de 2018, de acordo com o seguinte quadro:

Nº dependentes do agregado
familiar

Dedução fixa (em €)

1 20,00

2 40,00

3 ou mais 70,00

Esta deliberação foi tomada por maioria com dezasseis (16) votos a favor
e oito (8) abstenções. ____________________________________________

PONTO 4 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PERCENTAGEM DE
PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS – RENDIMENTOS DE 2018 A
LIQUIDAR EM 2019

“ Presente certidão de teor nº 182/2017/DAM referente à seguinte deliberação
camarária de 21 de dezembro de 2017:

De acordo com o estabelecido no n.º 1 do artigo 26.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de
setembro, diploma que preceitua o regime financeiro das autarquias locais e das
entidades intermunicipais, os municípios têm direito, em cada ano, a uma participação
variável até 5 % no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva
circunscrição territorial, relativa aos rendimentos do ano imediatamente anterior,

http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivtYLa7KrYAhUIbhQKHeORAzwQFghCMAQ&url=http%3A%2F%2Fpapelariavogal.com%2F2016%2F10%2F22%2Fcamara-das-caldas-nao-agrava-taxas-aos-municipes%2F&usg=AOvVaw2R_xBllXVYReC3-lyl_3_R
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calculada sobre a respetiva coleta líquida das deduções previstas no n.º 1 do artigo 78.º
do Código do IRS.

Considerando que nos termos do n.º 2 do artigo 26.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de
setembro, a participação variável no IRS depende da tomada de deliberação sobre a
percentagem pretendida pelo Município, a qual tem que ser comunicada por via
eletrónica à Autoridade Tributária, até 31 de dezembro do ano anterior àquele a que
respeitam os rendimentos;

Considerando os investimentos em curso e que se perspetivam lançar no concelho da
Marinha Grande nas áreas das infraestruturas de redes municipais e da requalificação
urbana, cuja execução física e financeira terá um forte impacto na estrutura da
despesa do orçamento camarário do ano de 2018 e anos seguintes;

A Câmara Municipal delibera nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art. 33º da Lei n.º
75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, submeter a presente proposta, para
cumprimento do preceituado na alínea c) do n.º 1 do art. 25.º do mesmo diploma, de
fixação da percentagem de 5% na participação variável do Município da Marinha
Grande no I.R.S. no que respeita aos rendimentos relativos ao ano de 2018 a liquidar
em 2019.

A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.”

Tomou a palavra o deputado João Cruz (PSD) que fez a seguinte intervenção:

“ Escassos municípios comunicaram a intenção de devolver aos contribuintes
residentes uma parcela ou mesmo a totalidade da percentagem.

Alguns municípios não fizeram a comunicação à AT: E, como tal, perdem o direito à
participação variável no IRS dos munícipes. Mas no entanto, para arrecadarem esta
percentagem para os seus cofres, as câmaras municipais têm de comunicar essa
intenção à Autoridade Tributária (AT) até ao dia 31 de Dezembro do ano anterior
àquele a que respeitam os rendimentos.

Nessa comunicação, os municípios podem dizer se pretendem ficar com a totalidade
da colecta de IRS; se optam por ficar com uma parcela da colecta (devolvendo o
montante restante aos cidadãos do seu município); ou se pretendem devolver tudo aos
seus munícipes. Se as câmaras municipais não fizerem esta comunicação, o valor da
colecta do IRS é devolvido aos cidadãos.

Isto não é explicado ao Cidadão e ninguém percebe ou sabe como recebeu, onde
recebeu ou quando recebeu ou foi parar o dito cujo. Se tiverem dúvidas o Cidadão, o
Contribuinte, pode consultar no portal da Câmara, senão encontrar conteúdo, pode
então esperar pelo correio.”

A Assembleia Municipal, em cumprimento do preceituado na alínea c) do n.º

1 do artº 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual,

fixou a percentagem de 5% na participação variável do Município da
Marinha Grande no IRS no que respeita aos rendimentos relativos ao ano
de 2018 a liquidar em 2019. ____
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Esta deliberação foi tomada por maioria com vinte e três (23) votos a
favor e uma (1) abstenção. ________________________________________

O deputado João Paulo Pedrosa (PS) proferiu a seguinte declaração de
voto:

“ Abstive-me porque considero que, face à boa situação financeira da Câmara,
deveríamos adotar como medida de atração da população que trabalha na MG e vive
no Concelho e, assim dinamiza a atividade económica social e cultural, a redução do
IRS dos cidadãos com domicilio fiscal no concelho, como aliás já foi prática deste
concelho.”

PONTO 5 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS - CONTRATO-PROGRAMA “PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE INTERESSE GERAL DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS PARA 2018”

“ Presente certidão de teor nº183/2017/DAM referente à seguinte deliberação
camarária de 21 de dezembro de 2017:

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 contração 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, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos
pagamentos em atraso, e que 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 serão assumidos encargos até ao valor de 431.564,96 euros, a que
acresce IVA à taxa legal, no ano de 2018.

Considerando que a despesa a incorrer será suportada por dotação nas classificações
orgânica/económica 0103/0501010101 inscritas na ação do PAM 2015/A/216.

Considerando que nos termos do disposto na alínea b), do artigo 3.º, da Lei n.º 8/2012,
de 21 de fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação
de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico ou em anos económicos
distintos do ano em que o compromisso é assumido.
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Considerando que a alínea c), do n.º 1, do artigo 6.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de
fevereiro determina a obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal
sempre que se verifique a necessidade da assunção de compromissos plurianuais.

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
relativos ao contrato-programa que tem por objeto a prestação de serviços de
interesse geral de transporte de passageiros, até ao valor de 431.564,96 euros, a que
acresce IVA à taxa legal, no ano de 2018, 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.

A presente deliberação foi aprovada por maioria, com 5 votos a favor e 2 votos contra
dos Srs. Vereadores Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram
declarações de voto.”

Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD) que fez a seguinte intervenção:

“ Sendo que compete à Câmara Municipal executar as opções do plano e o
orçamento aprovado, sendo que à Assembleia Municipal compete, sob proposta da
Câmara, aprovar as opções do plano e a proposta do orçamento, bem como as
respectivas revisões.

Ora, a TUMG – NA AUSENCIA DO CONTRATO PROGRAMA

O Balanço Social por si só já constitui um instrumento privilegiado de gestão que visa
demonstrar o desempenho social do serviço.
Porém, outros objectivos, há para ir mais longe:
o É aproximar-se das reais necessidades da população que ainda não serve.
o É avaliar a racionalidade de nº de passagens por zona.
o O diminuto nº de passageiros em cada passagem não credibiliza a rentabilidade.
o E também o intenso nº de passagens não é amiga do ambiente.”

A Assembleia Municipal, 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, AUTORIZOU a
assunção de compromissos plurianuais relativos ao contrato-programa
que tem por objeto a prestação de serviços de interesse geral de
transporte de passageiros, até ao valor de 431.564,96 euros, a que
acresce IVA à taxa legal, no ano de 2018. ____________________________

Esta deliberação foi tomada por maioria com dezasseis (16) votos a favor,

sete (7) votos contra e uma (1) abstenção. ___________________________

A deputada Maria João Gomes (+C) proferiu a seguinte declaração de
voto:
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“ Como não estamos de acordo com a proposta de contrato programa dos TUMG para
2018, votamos naturalmente contra este ponto.”

O deputado Carlos Wilson (MPM) proferiu a seguinte declaração de voto:

“O ROC emite um parecer positivo sobre o contrato programa e as políticas
contabilísticas adoptadas. Adverte no entanto, que “frequentemente os
acontecimentos futuros não ocorrem da forma esperada, pelo que os resultados reais
poderão vir a ser diferentes dos previstos e as variações poderão ser materialmente
relevantes”. Este alerta, não sei se é apenas receio ou uma premonição, mas é claro
que o ROC não profere uma análise sobre a gestão da TUMG, que é efectivamente o
que aqui estamos a avaliar quando analisamos os documentos previsionais para 2018,
2019 e 2020.

A TUMG tem como objetivo “responder às necessidades de deslocação da população
na Marinha Grande”. Para além dos transportes escolares, dos transportes
subsidiados e ocasionais, da gestão do estacionamento, tem na sua atividade os
transportes urbanos de passageiros. Nesta valência a TUMG estabelece com a
Câmara um contrato-programa para 2018, de 431.564,96€. Sabemos que os
transportes urbanos têm uma componente social, que foi indicada ser € 1,20 / bilhete.

Estes documentos de gestão previsional não revelam qualquer estratégia de
incremento da atividade, fazendo com que a população passe a deslocar-se de
transporte público. Não integram propostas de melhoria ao serviço existente, nem
integra novos circuitos, como por exemplo a Moita e Vieira de Leiria, que
consideramos absolutamente essenciais. Não apresenta acções de modernização ao
nível da mobilidade de transportes, designadamente a implementação de uma rede
urbana de deslocação das pessoas com recurso a bicicletas, pontos de deslocação
nas praias de S. Pedro e Vieira de Leiria. A apresentação, a estruturação e
organização dos documentos é pouco detalhada e cuidada.

A sua atividade está restrita aos subsídios que recebe da Câmara, que vão muito para
além do que seria expectável face ao custo social que a Câmara devia pagar pelas
deslocações dos munícipes que não têm outra possibilidade de se deslocarem, e com
os quais estamos perfeitamente de acordo. Aliás o peso contributivo dos subsídios à
exploração estão muito próximos dos 50% das receitas. A ser ultrapassado, e ao
abrigo do nr. 1.b) do art 62º da Lei 50/2012, a empresa local devia ser dissolvida. Tal
só não acontece, porque a Câmara permite que a TUMG fique com o valor recebido
pelo estacionamento (66.324,72 €).

Achamos que deve ser pensado num novo modelo de cumprimento das funções da
TUMG, que implique maior racionalidade económica e uma maior vantagem.

Pela falta de estratégia e visão para a TUMG, entendemos votar contra esta gestão
previsional para 2018, entendendo que, face aos elementos de que se dispõe nada
permite perceber que a administração tenha ganhos de eficácia e eficiência com a
concretização desta actividade através desta entidade empresarial municipal.”

PONTO 6 - APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE CONTRATO PROGRAMA
PARA O ANO DE 2018 RESPEITANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
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INTERESSE GERAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA TUMG –
TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE.

“ Presente certidão de teor nº184/2017/DAM referente à seguinte deliberação
camarária de 21 de dezembro de 2017:

Presente proposta apresentada pela empresa municipal TUMG - Transportes Urbanos
da Marinha Grande, EM Unipessoal SA.

Presente Parecer do Fiscal único, da empresa municipal, que se dá por integralmente
reproduzido.

Presente minuta de contrato-programa que tem por objeto a prestação de serviços de
interesse geral de transporte de passageiros pela empresa municipal TUMG -
Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM Unipessoal SA.

Considerando que integra o objeto social da empresa municipal TUMG a prestação do
serviço público de transporte coletivo de passageiros, de acordo com a alínea a), do
artigo 4.º, dos respetivos estatutos.

Considerando que constitui atribuição dos municípios o planeamento, a gestão e a
realização de investimentos em rede de transportes regulares urbanos que se
desenvolvam exclusivamente na área do município, de acordo com a alínea c), do n.º
2, do artigo 23.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº.
75/2013, de 12 de setembro.

Considerando que o serviço público de transporte coletivo de passageiros constitui um
serviço de interesse geral.

Considerando que quando seja atribuída a uma empresa municipal a gestão de um
serviço de interesse geral é necessária a celebração de um contrato-programa, nos
termos do artigo 47.º, n.º 1, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto (regime jurídico da
atividade empresarial local).

A Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea ccc) do Regime
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
para os efeitos do disposto no artigo 47.º, n.º 5, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto,
delibera aprovar e propor à Assembleia Municipal a aprovação do contrato-programa,
que se dá por integralmente reproduzido, a celebrar com a empresa municipal TUMG -
Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM Unipessoal SA, que tem por objeto a
prestação de serviços de interesse geral de transporte de passageiros, a vigorar no
ano de 2018.

A presente deliberação foi aprovada por maioria, com 5 votos a favor e 2 votos contra
dos Srs. Vereadores Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram
declarações de voto. “

Tomou a palavra o deputado João Cruz (PSD) que fez a seguinte intervenção:

“ Tratando-se um serviço Público de Transporte de Passageiros.
O Regime Jurídico estabelece a obrigatoriedade de um planeamento, uma
organização, que consiste ter uma fiscalização, uma divulgação e desenvolvimento
do serviço público de transporte de passageiros, por modo rodoviário.
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Para a emissão de autorizações desta índole:

Seja suportado na base da existência de um Plano Estratégico dos Transportes, e o
Plano Estratégico dos Transportes e Infra-estruturas.
Se temos a devida capacitação interna.
Se há uma prévia validação de informação prestada pelos operadores de transportes.
Deverá prever-se um Planeamento do sistema de transportes a contratualizar.
Que este Órgão de Assembleia Municipal defina e tome a decisão; sobre qual
autoridade com capacitação para fiscalizar o cumprimento dos diversos actos de
procedimentos.

Contudo, o PSD deseja que esta assunção de compromissos seja concluído com
sucesso.”

A Assembleia Municipal APROVOU o contrato-programa, que se dá por
integralmente reproduzido, a celebrar com a empresa municipal TUMG -
Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM Unipessoal SA, que tem por
objeto a prestação de serviços de interesse geral de transporte de
passageiros, a vigorar no ano de 2018, em cumprimento do disposto no

artigo 47.º, n.º 5, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto conjugado com o disposto

na alínea a) do nº 2 do artigo 25º do RJAL. _____________________________

Esta deliberação foi tomada por maioria com dezasseis (16) votos a favor,

sete (7) votos contra e uma (1) abstenção. ___________________________

A deputada Maria João Gomes (+C) proferiu a seguinte declaração de
voto:

“ Temos consciência que o serviço de transportes urbanos de passageiros, que nós
sempre defendemos e é tão importante para a população , comporta uma vertente
eminentemente social e tem custos associados.

Desde sempre, o +Concelho defendeu que este serviço deveria ser executado pela
Câmara, porque os custos de uma empresa pesam no orçamento.

O tempo tem vindo a dar-nos razão.

A empresa TUMG não tem demonstrado uma evolução positiva nem um desempenho
satisfatório, quer ao nível da melhoria do serviço prestado, quer ao nível financeiro.

A sua subsidiação pela Câmara, que ronda 50% das receitas, coloca-a muito perto
da eminência da sua dissolução.

Por isso, continuamos a não encontrar vantagens na sua existência e votamos contra.”

O deputado Carlos Wilson (MPM) proferiu a seguinte declaração de voto:
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“ O ROC emite um parecer positivo sobre o contrato programa e as políticas
contabilísticas adoptadas. Adverte no entanto, que “frequentemente os
acontecimentos futuros não ocorrem da forma esperada, pelo que os resultados reais
poderão vir a ser diferentes dos previstos e as variações poderão ser materialmente
relevantes”. Este alerta, não sei se é apenas receio ou uma premonição, mas é claro
que o ROC não profere uma análise sobre a gestão da TUMG, que é efectivamente o
que aqui estamos a avaliar quando analisamos os documentos previsionais para 2018,
2019 e 2020.

A TUMG tem como objetivo “responder às necessidades de deslocação da população
na Marinha Grande”. Para além dos transportes escolares, dos transportes
subsidiados e ocasionais, da gestão do estacionamento, tem na sua atividade os
transportes urbanos de passageiros. Nesta valência a TUMG estabelece com a
Câmara um contrato-programa para 2018, de 431.564,96€. Sabemos que os
transportes urbanos têm uma componente social, que foi indicada ser € 1,20 / bilhete.

Estes documentos de gestão previsional não revelam qualquer estratégia de
incremento da atividade, fazendo com que a população passe a deslocar-se de
transporte público. Não integram propostas de melhoria ao serviço existente, nem
integra novos circuitos, como por exemplo a Moita e Vieira de Leiria, que
consideramos absolutamente essenciais. Não apresenta acções de modernização ao
nível da mobilidade de transportes, designadamente a implementação de uma rede
urbana de deslocação das pessoas com recurso a bicicletas, pontos de deslocação
nas praias de S. Pedro e Vieira de Leiria. A apresentação, a estruturação e
organização dos documentos é pouco detalhada e cuidada.

A sua atividade está restrita aos subsídios que recebe da Câmara, que vão muito para
além do que seria expectável face ao custo social que a Câmara devia pagar pelas
deslocações dos munícipes que não têm outra possibilidade de se deslocarem, e com
os quais estamos perfeitamente de acordo. Aliás o peso contributivo dos subsídios à
exploração estão muito próximos dos 50% das receitas. A ser ultrapassado, e ao
abrigo do nr. 1.b) do art 62º da Lei 50/2012, a empresa local devia ser dissolvida. Tal
só não acontece, porque a Câmara permite que a TUMG fique com o valor recebido
pelo estacionamento (66.324,72 €).

Achamos que deve ser pensado num novo modelo de cumprimento das funções da
TUMG, que implique maior racionalidade económica e uma maior vantagem.

Pela falta de estratégia e visão para a TUMG, entendemos votar contra esta gestão
previsional para 2018, entendendo que, face aos elementos de que se dispõe nada
permite perceber que a administração tenha ganhos de eficácia e eficiência com a
concretização desta actividade através desta entidade empresarial municipal.”

PONTO 7 - APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE
DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2018: GRANDE OPÇÕES
DO PLANO, MAPA DE PESSOAL E ORÇAMENTO

“ Presente certidão de teor nº185/2017/DAM referente à seguinte deliberação
camarária de 21 de dezembro de 2017:

Nos termos do ponto 2.3 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação atual,
apresenta-se a proposta de Documentos Previsionais do Município da Marinha Grande
para o ano de 2018, constituída pelas Grandes Opções do Plano, Mapa de Pessoal e
Orçamento.
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De acordo com o artigo 28.º, n.º 3 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, o mapa de
pessoal deve acompanhar a proposta de orçamento.

GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O PERÍODO DE 2018-2021

Presente proposta das Grandes Opções do Plano, constituída pelo Plano Plurianual de
Investimentos e pelo Plano de Atividades Municipais.

Presente proposta do Plano Plurianual de Investimentos do Município da Marinha Grande
no total de 47.201.355,68 € e com um total de financiamento definido para o ano de 2018
de 7.160.318,77 € e não definido de 25.871.766,26 €.

Presente proposta do Plano de Atividades Municipais do Município da Marinha Grande
no total de 25.871.766,26 € com um total de financiamento definido para o ano de
2018 de 10.042.648,36 € e não definido de 1.144.281,00 €.

Colocado o documento a votação, que aqui se dá por integralmente reproduzido e que se
anexa à presente acta, foi o mesmo aprovado, e nos termos do disposto na alínea c) do nº
1, do art. 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, foi deliberado
submetê-lo à aprovação da Assembleia Municipal, conforme previsto na alínea a) do n.º 1
do art. 25.º, do mesmo diploma.

MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2018

Presente proposta de mapa de pessoal da Câmara Municipal da Marinha Grande,
elaborada nos termos do artigo 29.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas
(LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual.

Colocado o documento à votação, que aqui se dá por integralmente reproduzido e que se
anexa à presente ata, foi deliberado submetê-lo a aprovação da Assembleia Municipal,
em cumprimento do disposto no artigo 29.º, n.º 4 da LTFP, conjugado com o artigo 3.º, n.º
2, alínea a) do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua redação atual, e artigo
33.º, n.º 1 alínea ccc) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual.

ORÇAMENTO PARA 2018

Presente proposta do Orçamento do Município da Marinha Grande para o ano de 2018,
num total de 23.336.592,90 € procedendo-se à sua análise e discussão.

Colocados os documentos à votação foram os mesmos aprovados, e nos termos do
disposto na alínea c) do nº 1, do art. 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua
redação atual, foi deliberado submetê-los à aprovação da Assembleia Municipal, conforme
previsto na alínea a) do n.º 1 do art. 25.º, do mesmo diploma.

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 3 votos a favor e 4 abstenções dos Srs.
Vereadores Alexandra Dengucho, Aurélio Ferreira, Lara Lino e Ana Alves Monteiro que
proferiram declarações de voto.”

Tomou a palavra o deputado João Cruz (PSD) que fez a seguinte intervenção:

“ Em resumo, a proposta de orçamento aprovada pelo Município apresenta um
orçamento, em termos de receitas, o montante de € 23 000 000,00, além da média das
receitas previstas na citada regra, sem que ao orçamento tivessem sido juntos
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“estudos ou análises técnicas elaborados para justificar o incumprimento do
critério legal de orçamentação imposto pelo POCAL.

Na elaboração do orçamento em causa, terá havido um erro dos serviços, os quais,
ao orçamentarem a receita das taxas, multas e outras penalidades, em vez de a
calcularem com base na receita efectivamente arrecada, estimaram-na tendo por
base a receita liquidada.

MAPA DE PESSOAL

É curioso verificar que dentro das unidades orgânicas, quando a Câmara Municipal
pode criar áreas competência técnica determinadas, chefiadas por um chefe de
unidade, a que corresponde o cargo de direcção intermédia. Porem, constata-se que o
quadro orgânico e a estrutura orgânica se mantêm e todos conhecemos como é que
estamos em termos de PEM..

Ao titular do cargo de direcção intermédia de 3.º grau, coadjuva o titular de direcção
intermédia de 2.º grau, actualmente chefe de divisão do qual dependa
hierarquicamente, assegurando o seu bom desempenho, através da optimização de
recursos humanos, materiais e financeiros e promovendo a satisfação dos
destinatários da sua actividade, de acordo com os objectivos do Município, prestando
apoio técnico especializado no planeamento e gestão da actividade municipal.

- Há técnicos intermédio de 3.º grau a que se cinge um nível remuneratório e
determinado pela Assembleia Municipal, em obediência ao estatuído. A câmara não o
faz e continua com técnicos intermédios competentes, os quais continuam encostados
às boxes. Porquê?”

Tomou a palavra a deputada Maria João Gomes (+C) que fez a seguinte
intervenção:

“ Tendo ainda bem presentes as declarações de intenção e as promessas feitas pelo
Partido Socialista aquando da última campanha eleitoral, pergunto-me onde é que elas
se concretizam neste orçamento.

Onde é que se encontram as verbas para começar a pôr em prática os tão apregoados
“Plano Estratégico” ou “Carta Estratégica”?

Fartei-me de procurar e não vi contemplados novos equipamentos sociais, à excepção
da creche na antiga Ivima, já prevista em orçamentos anteriores.

Não encontrei verbas definidas para a expansão das zonas industriais ou para novas
acessibilidades que retirem os camiões do centro urbano. Como se pode falar em
atrair a fixação de novas empresas se não disponibilizamos espaços minimamente
infraestruturados onde se possam instalar?

Também nada vi definido para a semana do empreendedorismo, nem para promoção
de novas ofertas culturais especialmente direccionadas para as novas tecnologias.

Procurei ainda mais e não consegui vislumbrar qualquer verba para a aquisição das
instalações da FEIS. Uma área de dimensão considerável bem no centro da ARU e
que, com a adequada funcionalidade, poderia transformar-se num importante espaço
de atratividade para a sua revitalização.
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E se a o acesso à saúde, tanto nos preocupa, porque não existem verbas para as
melhorias na extensão de Saúde da Vieira de Leiria, que foram aprovadas em reunião
de executivo?

Encontrei verbas para a construção de um centro escolar, sem antes se ter feito um
diagnóstico da necessidade deste equipamento, pois continuamos sem Carta
Educativa.

200 mil euros para a construção de um memorial aos incêndios!

Depois desta tragédia, que comprometeu, em décadas, o desenvolvimento do turismo
no concelho, não seria mais eficaz repensar a oferta e utilizar esse dinheiro para o seu
reforço e promoção?

Quase um milhão de euros para uma adutora, que sem ter ainda projeto e obrigando a
um concurso público, corre o risco de não ser executada em 2018.

É verdade que o abastecimento de água ao concelho é uma questão prioritária. Mas
não seria mais eficaz começar a direcionar o investimento para uma rede inteligente
de águas, com unidades de controle que monitorizassem ruturas, evitando os
problemas que têm acontecido em S. Pedro e que, entre outras funcionalidades,
permitisse acabar com a situação de não cobrarmos 55% da água que retiramos?

Porque é do futuro que devemos falar e o que encontramos neste orçamento é a
continuação do anterior, porque, por incapacidade de execução, muitos milhões de
euros transitam de 2017.

Por outro lado, existem 26 milhões em verbas inscritas, mas não definidas, o que é
um valor demasiado elevado para nos incutir confiança.

Receio que continuemos a navegar à vista. A canalizar verbas e esforços para a
resolução dos problemas imediatos, sem capacidade para investir na sua prevenção
e nas/ necessidades e desafios do futuro.

Este é um orçamento sem a ambição da mudança, sem a visão estratégica de
desenvolvimento que o concelho precisa e merece.”

A Assembleia Municipal APRECIOU E APROVOU A PROPOSTA DE
DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2018: GRANDES
OPÇÕES DO PLANO PARA O PERÍODO 2018-2021, MAPA DE PESSOAL E
ORÇAMENTO, em cumprimento do disposto nas alíneas a) e o) do n.º 1 do

artigo 25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e ainda do disposto no

artigo 29.º, n.º 4 da LTFP, conjugada com o artigo 3.º, n.º 2, alínea a) do

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua redação atual.__________

Esta deliberação foi tomada por maioria com nove (9) votos a favor, dois
(2) votos contra e treze (13) abstenções. ____________________________
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A deputada Maria João Gomes (+C) proferiu a seguinte declaração de
voto:

“ Neste orçamento para 2018 não vimos definidas verbas que concretizem um plano
estratégico para o desenvolvimento do concelho.

Não está prevista a tão necessária expansão das zonas industriais, comprometendo a
fixação de novas empresas.

Também não se definem verbas para novas acessibilidades que terminem com o
pesadelo do trânsito de pesados mesmo à porta das habitações.

Não está prevista a aquisição das antigas instalações da FEIS, um espaço importante,
bem no coração da ARU.

À excepção da creche na antiga Ivima, já prevista em orçamentos anteriores, não
estão contemplados novos equipamentos sociais. Também não se contempla a
dinamização da oferta cultural, apostando nas novas tecnologias, nem a realização da
semana do empeendedorismo.

Estão inscritas verbas para a construção de um centro escolar, sem antes se ter feito
um diagnóstico da sua necessidade, pois continuamos sem atualizar a Carta
Educativa.

Prevê-se gastar 200 mil euros num memorial aos incêndios. Depois desta tragédia,
que comprometeu, em décadas, o desenvolvimento do turismo no concelho, seria
mais eficaz utilizar esta verba para repensar e promover a oferta neste sector.

Sendo prioritários os investimentos no abastecimento de água, vai gastar-se quase um
milhão de euros numa adutora, perpetuando um sistema desactualizado. Deveria
optar-se por investir num sistema inteligente de águas, que interligasse as redes das
três freguesias, com unidades de controle que monitorizassem ruturas e fugas.

Trata-se de um orçamento que não reflete uma linha estratégica ou vontade de
mudança. É a continuação do anterior, até porque, por incapacidade de execução,
muitos milhões de euros transitam de 2017.

O valor de 26 milhões em verbas inscritas, mas não definidas, é demasiado elevado,
perpetuando o risco das dificuldades de execução.

Aposta-se apenas na resolução dos problemas mais imediatos, sem capacidade para
investir na sua prevenção e nas necessidades e desafios do futuro.”

O deputado André Fernandes (CDU) proferiu a seguinte declaração de
voto:

“ Para a bancada da CDU este não corresponde ao que seria o nosso orçamento.
Para a CDU, um orçamento deve ter por base estratégias que possam elevar o
concelho e melhorar a qualidade de vida das suas populações. Deve ter como base
planos estruturados que devem programar o conjunto de obras que, tendo em conta
os valores disponíveis, podiam estar refletidas no plano.

O executivo da Câmara Municipal da Marinha Grande deveria ser o ponto de partida
para a execução de um conjunto de documentos com uma tão relevante importância
como aqueles que aqui estamos hoje a discutir. Essa discussão não foi feita porque
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aos Vereadores da oposição nunca foi dado tempo para analisarem o orçamento e o
plano e, dessa forma proporem alterações ou modificações que fizessem com que
este conjunto de documentos nos fosse aqui neste local, apresentado como uma obra
de quem compõe o executivo permanente, mas sim de todo o executivo. Aos membros
de outros partidos representados na assembleia municipal, ao que sabemos, não foi
sequer prestada qualquer informação sobre o assunto.

Pela incapacidade de diálogo, pela falta de planeamento, ou porque talvez o executivo
permanente assim o quis, à oposição no executivo, não foi dado tempo para analisar o
que lhes foi proposta, não foi permitida uma análise e a efetivação de propostas que
contribuíssem para melhorar os documentos em causa.

Este orçamento contém algumas propostas base da CDU como saneamento,
desenvolvimento das zonas industriais, apoios sociais e outros. No entanto,
contempladas de forma insuficiente neste orçamento, pelo que a manter-se esta
cadência de investimento nalgumas áreas sensíveis, nunca algumas delas, com o
saneamento à cabeça, verão o seu fim.

Somos, porém, da opinião que quem ganha as eleições tem o dever de propor e
executar, mas não é menos verdade que, num executivo minoritário só é possível essa
boa governação se houver diálogo permanente entre quem lidera e quem se lhe opõe,
e não através da imposição de quaisquer tipos de obras. Um partido a liderar e as
outras forças políticas a colaborarem num mandato partilhado.

Sabemos que as verbas disponíveis para investir neste momento, tendo em atenção
às obras por concluir que vem do mandato anterior, não são elevadas, e que, portanto,
com elas não se poderia fazer ,muito.

Por outro lado, um recado que deixamos ao executivo permanente, sabemos que o
resumo de tesouraria que nos foi presente em final de novembro contém um saldo
orçamental d cerca de 15 milhões de euros. Esperamos então que a sua introdução no
orçamento de 2018 na revisão orçamental seja antecipada por um diálogo entre pelo
menos, todos os elementos do executivo, para que da sua aplicação saiam propostas
de execução que sejam documento não só de uma força política, mas de todos.

Só não votamos contra este orçamento porque é o primeiro mandato, e porque é
nossa convicção de que a introdução do saldo de gerência / através da revisão
orçamental), venha a poder melhorar a discussão democrática entre os vários órgãos
do município e consequentemente melhorar as condições de vida dos Marinhenses,
Vieirenses e Moitenses. Por estas razões optámos pela abstenção.”

O deputado Carlos Wilson (MPM) proferiu a seguinte declaração de voto:

“ Um orçamento é um documento fundamental para a vida do município, que deveria
ser preparado atempadamente, de modo que, sem pressão, se tomassem as decisões
mais corretas com vista à satisfação das necessidades dos munícipes, com base
numa orientação estratégica e de visão de médio/longo prazo.

Uma vez mais, sem planeamento ou carácter organizativo, deixamos para a época
natalícia a concretização do orçamento, pressionando-se os vereadores, os deputados
municipais e os trabalhadores da Câmara, para que, com carácter de urgência, se
discuta e aprove à pressa, em cima do joelho, os documentos previsionais.
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Com este contexto e no seguimento dos anteriores, o orçamento 2018, incluirá as
despesas fixas com pessoal, a gestão corrente e alguns investimentos que são,
maioritariamente, um copy-paste do ano anterior, com um volume significativo de
obras que, estando previstas, não se realizaram.

Continuamos sem nos debruçarmos sobre um plano estratégico, indo ao sabor do
vento, sem qualquer visão para o concelho da Marinha Grande. Podemos dizer que
adjudicámos (e pagámos) ao Prof. Augusto Mateus uma “carta estratégica”, para a
qual não damos a mínima importância. Do mesmo modo que se diz na praça pública
existir um plano estratégico para 2030, que se denomina de PTE, mas sobre o qual
não temos qualquer conhecimento, nunca o discutimos neste órgão e, portanto,
desconhecemos o conteúdo e objetivos, tendo a certeza que o orçamento não foi nele
enquadrado. Para todos os efeitos não existe.

Será mais um ano perdido, numa gestão à vista, com decisões avulso. O documento
não revela a estratégia para implementação de políticas de desenvolvimento
económico e social, de educação, uma preocupação efetiva por uma política
desportiva e de planeamento cultural, uma aposta na dinamização do comércio e
promoção do turismo, um cuidado no planeamento e na organização da Câmara
Municipal numa lógica de uma administração moderna, próxima dos cidadãos. Tem
um centro escolar previsto, sem o diagnóstico (carta educativa); tem a creche na Ivima,
prevista para um edifício sem as condições de salubridade e sujeita a ruído
desajustado; não contempla a semana do empreendedorismo; não há verbas para
apostar na criação de novos equipamentos sociais (envelhecimento,
toxicodependência, prostituição, deficiência, juventude). Aliás nem as
infraestruturas fundamentais estão assumidas como é o caso das piscinas; do
desenvolvimento, infra estruturação e acessibilidades da zona industrial (sul); dos
eixos rodoviários, que reorganizem o trânsito e redireccionem os circuitos dos veículos
pesados do centro da cidade; medidas de apoio às famílias; o mercado; as obras do
PEDU.

Foi retirada a aquisição da FEIS, com os mesmos argumentos que nós tínhamos
alertado, e que o executivo permanente nos tinha apontado como limitadores do
trabalho da Câmara, tendo inclusivamente feito parangonas nas primeiras páginas dos
jornais à conta disso. O que se exige agora é este executivo permanente seja honesto
com a população, assuma que estava errado e diga aos marinhenses a verdade
porque não vai adquirir a FEIS, o edifício tinha ónus e continua a ter.

Foram, no entanto, integradas algumas necessidades que consideramos prioritárias,
sobretudo o facto de poder estar em causa o abastecimento público de água, e que,
apesar de inscrita nos orçamentos anteriores, não foram realizadas. Será feita (assim
esperamos) o estudo hidráulico para a adutora dos Altos Picotes (para S. Pedro e para
a Marinha); o abastecimento de água e saneamento em todo o concelho; saída norte
da zona industrial; o apoio aos bombeiros; o projeto para o mercado; o projeto para a
piscina; o comprometimento para a revisão do regulamento dos apoios.

É um orçamento de continuidade, em que muitas das rubricas transitam de 2017 (mais
de três milhões de euros), porque o executivo permanente e o grupo que o
acompanha, não conseguiu executar obras (taxa de execução abaixo dos 50%),
demonstrando incapacidade para gerir a nossa autarquia. São menos 3M€ de
investimentos que não se orçamentam, e que fazem com que o saldo de gerência
continue a aumentar, prevendo-se um valor superior a 12 M€.
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Em suma, e da análise dos documentos apresentados, não se vislumbra uma
estratégia que corresponda à ambição de desenvolvimento para a nossa terra e que
garanta uma efectiva melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. No entanto, porque
apresenta algumas prioridades que os munícipes vêm reclamando, e para dar o
benefício da dúvida a este novo executivo permanente, abstemo-nos na proposta de
Orçamento e Grandes Opções do Plano 2018.”

PONTO 8 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A
ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS

“ Presente certidão de teor nº 186/2017/DAM referente à seguinte deliberação
camarária de 21 de dezembro de 2017:

Considerando que:

a) A assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma
jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação,
está sujeita a autorização prévia da assembleia municipal nos termos do artigo
6.º, n.º 1, alínea c), da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro;

b) Os compromissos plurianuais são compromissos que constituem a obrigação
de efetuar pagamentos em mais de um ano económico ou em anos
económicos distintos do ano em que o compromisso é assumido (artigo 3.º,
alínea b), da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro);

c) A autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais pode ser
dada aquando da aprovação das Grandes Opções do Plano (artigo 12.º, do
Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho;

d) O artigo 22.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, admite a assunção de
encargos em mais de um ano económico;

Atendendo a que:

a) A autorização para a assunção de compromissos plurianuais relativa à
reprogramação da execução de contratos administrativos já celebrados, não se
traduz em novos encargos, mas na dilação de encargos já assumidos e em
relação aos quais existe um vínculo jurídico cujo rompimento é suscetível de
gerar o pagamento de indemnizações;

b) Nos casos de reprogramação física e financeira de contratos administrativos
em execução, é relevante a conformação do plano de trabalhos com a
realidade física e que só após esta alteração se deve ter como genericamente
autorizado o compromisso plurianual;

c) Os encargos decorrentes da adjudicação e ou da execução de contratos
administrativos, cujo valor se situe abaixo do limite que sujeita os contratos a
fiscalização prévia do Tribunal de Contas, correspondem à realização de
despesas correntes e/ou de investimento diretamente destinadas à
prossecução das atribuições municipais;

d) Em qualquer dos casos, a autorização genérica agora concedida depende de
estar previamente assegurada a inclusão das verbas devidas nas Grandes
Opções do Plano, nos anos em referência;
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Assim, a Câmara Municipal, com os fundamentos expostos, delibera, de acordo com o
artigo 32.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, para os efeitos do artigo 12.º, do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21
de junho, e do artigo 24.º, 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;

5) À empreitada de Remodelação do Centro de Saúde da Marinha Grande –
Concurso Público n.º 30/2017

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 2018.

A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.”

Tomou a palavra o deputado João Cruz (PSD) que fez a seguinte intervenção:

“ A informação de compromisso prestada pelo município, sem qualquer fundo
disponível que o sustente, é nula, sendo igualmente nulo o contrato de aquisição de
serviços subjacentes. A autorização genérica para todos os compromissos de
carácter plurianual, desde que legalmente suportados nos documentos previsionais
e com respeito pelos limites legais vigentes, são sempre exequíveis. Nos termos
apresentados é dúbio. “
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A Assembleia Municipal, em cumprimento do disposto no artigo 12.º, do

Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho e do artigo 24.º, do Regime Jurídico

das Autarquias Locais, APRECIOU E APROVOU:

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;

5) À empreitada de Remodelação do Centro de Saúde da Marinha
Grande – Concurso Público n.º 30/2017

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
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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 2018.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.________________________

PONTO 9 - APRECIAÇÃO DA ALTERAÇÃO POR ADAPTAÇÃO DO PLANO
DIRETOR MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE, EM VIRTUDE DA ENTRADA
EM VIGOR DO PROGRAMA DA ORLA COSTEIRA DE OVAR - MARINHA
GRANDE (POC- OMG)

“ Presente certidão de teor nº178/2017/DAM referente à seguinte deliberação
camarária de 11 de dezembro de 2017:

Considerando que:

- A 10 de agosto de 2017 foi publicado em Diário da República a Resolução do
Conselho de Ministros n.º 112/2017, que aprovou o Programa da Orla Costeira de
Ovar – Marinha Grande, POC-OMG;

- De acordo com o preâmbulo da referida Resolução aquele Programa estabelece um
regime “de salvaguarda de recursos e valores naturais, através de medidas que
instituem ações permitidas, condicionadas ou interditas em função dos objetivos”
pretendidos;

- A prossecução desses objetivos pressupõe a atualização das normas do Plano
Diretor Municipal da Marinha Grande (PDMMG), incompatíveis com o POC-OMG,
nomeadamente em matéria de edificabilidade, alteração do relevo natural e destruição
da vegetação autóctone;

- As normas em apreço devem ser objeto de uma alteração por adaptação, tal como
manda a referida Resolução na alínea b) do seu n.º 3 e no anexo III, que dela faz parte
integrante, não podendo a mesma envolver, de acordo com o n.º 2 do artigo 121.º do
Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio – Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão
Territorial - uma decisão autónoma de planeamento, limitando-se, tão só, a transpor o
conteúdo das normas identificadas no anexo III à Resolução, para o PDMMG;

- Para transposição das normas em causa, optou-se, dada a sua relevância, por
organizá-las num título autónomo (Título V), obedecendo ao tipo de divisão sistemática
utilizado no Regulamento daquele Plano, inteiramente dedicado às Faixas de Proteção
e Salvaguarda da Zona Terrestre de Proteção;

- A metodologia adotada para proceder à referida alteração suportou-se no
mencionado anexo, que identificou as normas do PDMMG que colidem e contrariam o
POC - OMG, bem como o tipo de incompatibilidades;
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A Câmara Municipal declara, de acordo com o n.º 2 do já citado artigo 121.º do
Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio proceder à transposição das normas
constantes do Programa da Orla Costeira de Ovar-Marinha Grande, devidamente
identificadas na anexo III à Resolução do Conselho de Ministros n.º 112/2017, da qual
faz parte integrante, para o Regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha
Grande, nos seguintes termos:

“Título V

Zonas sujeitas a Regimes de Proteção e Salvaguarda

Artigo 38.º

Âmbito e identificação

1 - O presente título estabelece as regras aplicáveis às Faixas de Proteção e
Salvaguarda, delimitadas na Carta de Ordenamento – Faixas de Proteção e
Salvaguarda, as quais prevalecem sobre as demais regras estabelecidas no presente
Regulamento.

2 - As Faixas de Proteção e Salvaguarda da Zona Terrestre de Proteção
compreendem as seguintes tipologias:

a) Faixa de Proteção Costeira;

b) Faixa de Proteção Complementar;

c) Margem;

d) Faixas de Salvaguarda em Litoral Arenoso – Nível I e Nível II;

e) Faixas de Salvaguarda ao Galgamento e Inundação Costeira – Nível I e Nível
II;

f) Faixa de Salvaguarda em Litoral de Arriba Nível I e Áreas de Instabilidade
Potencial;

g) Faixas de Salvaguarda em Litoral de Arriba Nível II;

Capítulo I

Faixa de Proteção Costeira e Faixa de Proteção Complementar

Secção I

Regime geral

Artigo 39.º

Nas faixas de proteção costeira e na Faixa de Proteção Complementar são interditas
as seguintes atividades:

a) Destruição da vegetação autóctone e introdução de espécies não indígenas
invasoras, nomeadamente aquelas que se encontram listadas na legislação em
vigor;

b) Instalação de aterros sanitários, deposição, abandono ou depósito de
entulhos, sucatas ou quaisquer outros resíduos fora dos locais para tal
destinados;
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c) Instalação de quaisquer unidades destinadas ao armazenamento e gestão de
resíduos;

d) Rejeição de efluentes de origem doméstica ou industrial, ou quaisquer outros
efluentes, sem tratamento de acordo com as normas legais em vigor;

e) Prática de campismo e caravanismo fora dos locais destinados a esse efeito;

f) Outras atividades que alterem o estado das massas de águas ou coloquem
esse estado em perigo.

Secção II

Faixa de Proteção Costeira

Artigo 40º

Regime de Proteção e Salvaguarda

1 - Na Faixa de Proteção Costeira da Zona Terrestre de Proteção, para além das
interdições estabelecidas no artigo anterior, são ainda interditas as seguintes
atividades:

a) Novas edificações, exceto instalações balneares e marítimas previstas no
Regulamento de Gestão das Praias Marítimas da Autoridade Nacional da Água e
respetivos Planos de Intervenção nas Praias, bem como núcleos piscatórios,
infraestruturas, designadamente de defesa e segurança nacional, equipamentos
coletivos, instalações de balneoterapia, talassoterapia e desportivas
relacionadas com a fruição do mar, que devam localizar-se nesta faixa e que
obtenham o reconhecimento do interesse para o setor pela entidade competente;

b) Ampliação de edificações, exceto das instalações balneares e marítimas
previstas no Regulamento de Gestão das Praias Marítimas da Autoridade
Nacional da Água e respetivos Planos de Intervenção nas Praias, dos núcleos
piscatórios, pisciculturas e infraestruturas e nas situações em que a mesma se
destine a suprir ou melhorar as condições de segurança, salubridade e
mobilidade;

c) A abertura de novos acessos rodoviários e estacionamentos, fora do solo
urbano definido em plano municipal de ordenamento do território, exceto os
previstos no Regulamento de Gestão das Praias Marítimas da Autoridade
Nacional da Água e respetivos Planos de Intervenção nas Praias;

d) A ampliação de acessos existentes e estacionamentos sobre as praias,
dunas, arribas e zonas húmidas, exceto os previstos no Regulamento de
Gestão das Praias Marítimas da Autoridade Nacional da Água e respetivos
Planos de Intervenção nas Praias e núcleos piscatórios;

e) Alterações ao relevo existente ou rebaixamento de terrenos.

2 - Excecionam-se das interdições previstas nas alíneas a) e b) do número anterior os
equipamentos e espaços de lazer previstos em Unidades Operativas de Planeamento
e Gestão consagrados no artigo 18.º do presente Regulamento, bem como os direitos
pré-existentes e juridicamente consolidados, à data da entrada em vigor do POC-OMG.

3 - Na Faixa de Proteção Costeira são permitidas as seguintes ações e atividades,
mediante autorização das entidades legalmente competentes:
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a) Obras de desobstrução e regularização de linhas de água que tenham por
objetivo a manutenção, melhoria ou reposição do sistema de escoamento natural;

b) A realização de projetos de irrigação ou tratamento de águas residuais e desde
que não haja alternativa;

c) A implementação de percursos pedonais, cicláveis, para veículos não
motorizados, e equestres, desde que acautelados os interesses de salvaguarda do
sistema litoral e dos recursos naturais;

d) A realização de obras de requalificação de empreendimentos turísticos
existentes e devidamente licenciados, nomeadamente parques de campismo e de
caravanismo, acautelando sempre os interesses de salvaguarda do sistema litoral e
dos recursos naturais.

Secção III

Faixa de Proteção Complementar

Artigo 41º

Regime de proteção e salvaguarda

1 - Na Faixa de Proteção Complementar da Zona Terrestre de Proteção, fora das
áreas inseridas em perímetro urbano, para além das interdições estabelecidas no
artigo 39º, é ainda interdita a edificação nova, ampliação e infraestruturação, com
exceção das seguintes situações:

a) Infraestruturas e equipamentos coletivos, desde que reconhecidos de
interesse público pelo sector e apenas quando a sua localização nesta faixa seja
imprescindível;

b) Parques de campismo e caravanismo;

c) Estruturas ligeiras relacionadas com a atividade da agricultura, da pesca e da
aquicultura, fora da orla costeira;

d) Instalações e infraestruturas previstas no Regulamento de Gestão das Praias
Marítimas da Autoridade Nacional da Água e respetivos Planos de Intervenção
nas Praias, infraestruturas e núcleos piscatórios;

e) Ampliação de edificações existentes que se destine a suprir ou melhorar as
condições de segurança, salubridade e mobilidade;

f) Obras de reconstrução e de alteração, desde que não esteja associado um
aumento da edificabilidade;

g) Relocalização de equipamentos, infraestruturas e construções determinada
pela necessidade de demolição por razões de segurança relacionadas com a
dinâmica costeira, desde que se demonstre a inexistência de alternativas de
localização no perímetro urbano e se localize em áreas contíguas a este e fora
das Faixas de Salvaguarda;

h) Direitos pré-existentes e juridicamente consolidados, à data de entrada em
vigor do POC- OMG;

2 - Os edifícios e infraestruturas referidos no número anterior devem observar o
seguinte:
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a) Respeitar as características das construções existentes, tendo em especial
atenção a preservação do património arquitetónico;

b) As edificações, no que respeita à implantação e à volumetria, devem adaptar -
se à fisiografia de cada parcela de terreno, respeitar os valores naturais, culturais
e paisagísticos, e afetar áreas de impermeabilização que não ultrapassem o
dobro da área total de implantação;

3 - Na Faixa de Proteção Complementar é permitida a construção de estações de
tratamento de águas residuais (ETAR) quando não contrariem os objetivos do POC-
OMG e tenham em consideração a sensibilidade do meio recetor, desde que
devidamente autorizadas nos termos da lei e se revistam de interesse público
declarado.

Secção IV

Margem

Artigo 42º

Regime de proteção e salvaguarda

1 - Na margem, para além das interdições estabelecidas para a Zona Terrestre de
Proteção, são ainda interditas as seguintes atividades:

a) Equipamentos que não tenham por função o apoio de praia, salvo quando
se localizem em perímetro urbano e cumpram com o disposto neste capítulo;

b) Realização de obras de construção ou de ampliação, com exceção das
edificações e infraestruturas previstas no Regulamento de Gestão das Praias
Marítimas da Autoridade Nacional da Água e respetivos Planos de Intervenção
nas Praias e núcleos piscatórios;

c) Prática de atividades passíveis de conduzir ao aumento da erosão, ao
transporte de material sólido para o meio hídrico ou que induzam alterações ao
relevo existente.

Secção V

Faixas de Salvaguarda em Litoral Arenoso

Artigo 43º

Identificação

1 - São definidas as seguintes Faixas de Salvaguarda em litoral arenoso:
a) Faixa de Salvaguarda à Erosão Costeira, que se subdivide em:

i) Faixa de Salvaguarda à Erosão Costeira de Nível I;

ii) Faixa de Salvaguarda à Erosão Costeira de Nível II.

b) Faixa de Salvaguarda ao Galgamento e Inundação Costeira, que se subdivide
em:

i) Faixa de Salvaguarda ao Galgamento e Inundação Costeira de Nível I;

ii) Faixa de Salvaguarda ao Galgamento e Inundação Costeira de Nível II.
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c) Nas faixas de salvaguarda em perímetro urbano, no que respeita ao regime de
edificabilidade, são diferenciadas as seguintes áreas:

i) Nível I em frente urbana, entendendo-se como frente urbana a faixa
paralela ao mar em perímetro urbano definida pela primeira linha de
edificações da frente de mar em perímetro urbano;

ii) Nível I, fora da frente urbana;

iii) Nível II, em perímetro urbano.

Artigo 44º

Regime de proteção e salvaguarda

1 - Nas Faixas de Salvaguarda Nível I deve observar-se o seguinte:

a) Fora dos perímetros urbanos, é interdita a realização de operações de
loteamento, obras de urbanização, a construção de novas edificações e a
ampliação, reconstrução e alteração de edificações existentes, exceto quando
se trate de obras de reconstrução e alteração das edificações que se destinem
a suprir insuficiências de salubridade, habitabilidade e mobilidade;

b) Em perímetro urbano:

i. Nas frentes urbanas:

1. São interditas operações de loteamento, obras de
urbanização, obras de construção e obras de ampliação
das edificações existentes, com exceção de obras de
ampliação que se destinem a suprir insuficiências de
salubridade, habitabilidade ou mobilidade;

2. São permitidas obras de reconstrução ou de alteração
das edificações, desde que não originem a criação de
caves e de novas unidades funcionais;

ii. Fora das frentes urbanas:

1. As novas edificações, ficam sujeitas ao disposto no Plano
de Ordenamento da Orla Costeira Ovar-Marinha Grande,
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º
142/2000, de 20 de outubro, até 10 de agosto de 2018;

2. Admite-se a reconstrução, a ampliação, a alteração de
edificações existentes, desde que tal não se traduza no
aumento da sua altura, na criação de caves e de novas
unidades funcionais, e não corresponda a um aumento
total da área de construção superior a 25 m2, e não
constituam mais-valias em situação de expropriação ou
aquisição por parte do Estado.

2 - Nas Faixas de Salvaguarda Nível II:

a) Fora dos perímetros urbanos, deve atender-se ao disposto nos artigos 39.º,
40.º, 41.º e 42.º, relativos ao regime de proteção e salvaguarda na Zona
Terrestre de Proteção - Faixas de Proteção Costeira e Complementar e Margem;
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b) Em perímetro urbano, são admitidas novas edificações, ampliações,
reconstruções e alterações das edificações já existentes legalmente construídas,
desde que as edificações ou as áreas urbanas onde estas se localizem integrem
soluções construtivas ou infraestruturais de adaptação/acomodação ao avanço
das águas do mar, que permitam aumentar a resiliência ao avanço das águas,
nomeadamente:

i. A utilização de técnicas e materiais construtivos no exterior dos
edifícios resistentes à presença de água;

ii. Ao nível do piso térreo das edificações, a previsão de soluções
que favoreçam o rápido escoamento das águas;

iii. Na pavimentação dos espaços exteriores devem ser utilizados
materiais permeáveis;

iv. Outras que, em sede de projeto, se verifiquem adequadas.

3 - Excetuam-se do disposto no n.º 1 e 2 do presente artigo:

a) Os direitos preexistentes e juridicamente consolidados à data da entrada em
vigor do POC-OMG, sem prejuízo da estratégia de adaptação indicada para
cada Faixa de Salvaguarda e desde que comprovada a existência de condições
de segurança face à ocupação pretendida junto da entidade competente para o
efeito, não sendo imputadas à Administração eventuais responsabilidades pela
sua localização em área de risco.

b) As operações urbanísticas que se encontrem previstas no Regulamento de
Gestão das Praias Marítimas da Autoridade Nacional da Água e respetivos
Planos de Intervenção nas Praias e núcleos piscatórios, bem como instalações
com características amovíveis/sazonais, desde que as condições específicas do
local o permitam.

4 - Nas Faixas de Salvaguarda ao Galgamento e Inundação Costeira são interditas caves
abaixo da cota natural do terreno e nas edificações existentes, caso haja alteração de
uso, é interdita a utilização destes espaços para fins habitacionais.

Secção VI

Faixas de Salvaguarda em Litoral de Arriba

Subsecção I

Faixas de Salvaguarda em Litoral de Arriba Nível I e Áreas de Instabilidade Potencial

Artigo 45.º

Regime de proteção e salvaguarda

1 - Na Faixa de Salvaguarda em Litoral de Arriba - Nível I e nas Áreas de
Instabilidade Potencial, em perímetro urbano, são proibidas novas edificações, a
ampliação e a reconstrução das existentes, exceto quando se trate de:

a) Obras de reconstrução exigidas por situações de emergência as quais devem
ser objeto de parecer pelas entidades públicas diretamente responsáveis pela
área afetada;
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b) Obras de reconstrução ou de ampliação que incidam em áreas que tenham
sido ou venham a ser objeto de estudos pormenorizados sobre as características
geológicas, geotécnicas e evolutivas da arriba e faixa de salvaguarda associada
ou de intervenções específicas de estabilização, desde que demonstrem
claramente que se encontram asseguradas as condições de segurança exigidas
para a ocupação humana dessas áreas;

c) Obras de ampliação referidas na alínea anterior desde que não se traduzam
no aumento de cércea, na criação de caves e de novas unidades funcionais e
não correspondam a um aumento total da área de construção superior a 25 m2;

d) Obras destinadas à instalação de estacionamentos, acessos e instalações
amovíveis ou fixas, localizadas em setores de arriba onde, através de
intervenções de estabilização, minimização ou corretivas, tenham sido anulados,
minimizados ou atenuados os fenómenos de instabilidade presentes de modo a
assegurar as condições de segurança exigidas para a ocupação humana dessas
áreas.

2 - Fora dos perímetros urbanos, deve atender-se ao disposto nos artigos 39.º, 40.º e
41.º, relativos ao regime de proteção e salvaguarda na Zona Terrestre de Proteção -
Faixas de Proteção Costeira e Complementar.

Subsecção II

Faixas de Salvaguarda em Litoral de Arriba Nível II e Áreas de Instabilidade Potencial

Artigo 46.º

Regime de proteção e salvaguarda

1 - Na Faixa de Salvaguarda em Litoral de Arriba - Nível II, em perímetro urbano,
são interditas obras de construção ou de ampliação, exceto quando se trate de:

a) Obras de ampliação desde que o edifício não ultrapasse 2 pisos e não se
traduzam na criação de caves e de novas unidades funcionais que incidam em
áreas que tenham sido ou venham a ser objeto de estudos pormenorizados
sobre as características geológicas, geotécnicas e evolutivas da arriba e faixa
de risco adjacente ou de intervenções específicas de estabilização, e ainda
seja demonstrado que se encontram asseguradas as condições de segurança
exigidas para a ocupação humana dessas áreas;

b) Obras destinadas à instalação de estacionamentos, acessos e instalações
amovíveis, localizadas em sectores de arriba onde, através de intervenções de
estabilização, minimização ou corretivas na arriba, tenham sido anulados,
minimizados ou atenuados os fenómenos de instabilidade presentes de modo a
assegurar as condições de segurança exigidas para a ocupação humana
dessas áreas.

2 - Fora dos perímetros urbanos, deve atender-se ao disposto nos artigos 39.º, 40.º,
41.º, relativos ao regime de proteção e salvaguarda na Zona Terrestre de Proteção -
Faixas de Proteção Costeira e Complementar.”

A presente declaração deve ser, nos termos do n.º 4 do artigo 121.º do mencionado
Decreto-Lei n.º 80/2015, transmitida, previamente, à Assembleia Municipal, sendo
depois transmitida à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Centro- CCDRC e remetida para publicação e depósito.

A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.”
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Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD) que fez a seguinte intervenção:

“ O capital objectivo apoiar e finalizar a revisão do PDM, sujeito a uma
sistematização de fases e dos procedimentos inerentes ao processo,
enquadrados pela legislação vigente, que se devia no todo sintetizar por forma a
contribuir; não porque vamos melhorar o sistema de planeamento na elaboração
dos planos inerentes ao processo, mas tão só sensibilizar políticos, decisores e
técnicos locais que as condicionantes são regras invioláveis e para a promoção de um
território sustentável que urge alguma vez ter inicio, é para as contendas.

Isto quer dizer, Ele o PDM, deve explicitar dentro dos requisitos legais que deve
obedecer a Cartografia a utilizar na revisão do PDM, também deve demonstrar o
modo como a Câmara Municipal deve assegurar explicitando a sua qualidade e
eficácia do Planeamento do Desenvolvimento que devemos imprimir.

A Entidade Promotora C. M. deve demonstrar como e quantos pedidos de alterações
foram apresentados por Particulares e considerados no plano. Quais e quantas as
propostas apresentadas pela parte da Câmara para desafectação da RAN e REN
longe de constituírem unidade agrária, quantas recusas e quais as suas
fundamentações. Também desejava aqui ouvir por quem tem sido responsável, se em
tempo ou lugar algum, houve discussão de conflitos de ponderação, concertação e
articulação dos interesses públicos entre si e com os interesses privados e que fossem
motivos de emperrar o desenvolvimento harmonioso da Cidade e dos Lugares. Porque
não se desenvolve o Concelho, que digam aqui, mas já sei que vão dizer; foi a
oposição que tudo bloqueou.

Se as mesmas fundamentações foram discutidas no órgão próprios da Câmara, ou
mesmos alguma vez tivesse sido apresentado um relatório de algum representante da
deste Órgão de Assembleia Municipal (AM) e tivesse sido acompanhante na comissão
de acompanhamento.”

Tomou a palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que fez a seguinte

intervenção:

“ Uma alteração desta envergadura ao PDM da MG deveria ter sido discutido com esta
assembleia por parte da comissão do POOC e não foi, o que demonstrar uma falta de
respeito por este órgão, compreendemos que é uma imposição legal, mas não
podemos deixar passar o nosso protesto.” ___________________________________

A Assembleia Municipal, em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo

121.º do decreto-lei n.º 80/2015, de 14 de maio, TOMOU CONHECIMENTO da
declaração referente à alteração por adaptação do Plano Diretor Municipal
da Marinha Grande, em virtude da entrada em vigor do Programa da orla
costeira de Ovar - Marinha Grande (POC- OMG). ______________________
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PONTO 10 - 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 10 e colocou-o à discussão.___

Tomou a palavra o deputado João Cruz (PSD) que fez a seguinte intervenção:

“ A minha intervenção, neste ponto, traduz-se na minha actividade de
acompanhamento, fiscalização e critica das orientações políticas deste órgão
executivo por parte dos titulares desse direito.

Assim, os partidos políticos faz cada um o seu relatório de análise aos documentos
acerca da actividade da câmara municipal e da situação financeira, relativamente às
actividades em concreto desenvolvidas, só que no meu caso não tendo os
documentos na hora, limitei-me a observar quando ando por aí, vendo e ouvindo.

Serviço Municipal de Protecção Civil e Bombeiros.

- A Reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios que
antecederam aos incêndios a expor as conclusões no salão do espaço do Concelho -
Discutiram o relatório do simulacro a atestar o Plano Municipal de emergência?

Intermunicipal da Região de Leiria CIMRL.

Qual a justificação para a rejeição de aquisição de apólices de Seguros e outros
materiais ao abrigo do programa de compras?

- Notas do Serviço de informação enviadas à imprensa fora do concelho para
transformar em Noticia - advém de alguma norma do contrato?

- Qualidade da Água potável. - Os relatórios tem sido publicitados?

- Por acaso a Autarquia da Marinha grande já está a preparar a carteira de Projetos
para candidaturas?

PEDU

Apesar de ser de iniciativa da Câmara Municipal, o in-êxito do PEDU, implicará uma
forte articulação e co-responsabilização com proprietários, edifícios e atores relevantes
da área. Como informou a comunidade urbana?

EDUCAÇÃO

Porque as nossas crianças são ainda hoje classificadas em desigualdade com as
crianças dos concelhos vizinhos no caso o concelho de Leiria? Onde estão os centros
Educativos construídos com valências modernas. E qual as suas localizações em
função da densidade populacional, rede viária e zonas fora das correntes da industria
poluente?

PEM
- Várias vezes ouvi o presidente da AM pedir à câmara para proceder à
implementação/ O Órgão da A. M. que deve ter em constante actualização uma
plataforma informática no sítio da Câmara Municipal da Marinha Grande, destinada à

http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVmvDD_anYAhXCchQKHdTwD5sQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cimregiaodeleiria.pt%2F&usg=AOvVaw1arRRUfEtJe2EF1cT739eD
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Assembleia Municipal, de forma a possibilitar a colocação de questões, sugestões e
informações pelos munícipes. O que está feito?

SERVIÇOS URBANOS

- A iluminação natalícia: Reconheço o esforço na diligencia da Câmara. A população
agradece.
- Reajustar uma rubrica da Requalificação do Parque da Mobil

- Iluminação Pública na rua principal na rua das laranjeiras.

- Árvores do parque do mártires, reabilitara área infantil, tem muito a ver com a
segurança.

- Restabeleça-se a cortina de arbustos a sul do estádio municipal..

- Eliminar o escoramento das árvores na zona urbana que já não precisam.

- Protocolo com comerciantes a Associação, ACIMG. colaboraram na escolha da
localização da pista de gelo? Ou gostariam que se chamasse a essa actividade, pista
de patinagem. Será que correu muito bem a comunicação?

ACESSIBILIDADES
A Freguesia e o Concelho da Marinha grande aspira por uma solução. Assim o
desenvolvimento económico do município, passa por desportajar o troço A8, entre
Marinha Grande e Leiria, é um acto de elementar inteligência que o vosso programa
eleitoral aponta.
Vejamos:

- A E. N. nº 242, tem grande fluxo rodoviário, mesmo que “desportajar” beneficie
quem não seja do concelho. Impõe-se, não só por questões de segurança dos utentes,
mas também por diminuir a pressão naquela via e reduz as emissões de CO2. e
descondiciona o desenvolvimento concelho. Que diligencias foram efectuadas?

VIAS DE COMUNICAÇÃO
Como é sabido a ANMP está «sem capacidade reivindicativa perante o Governo
Temos a circunvalação de estradas e gestão municipal das existentes. Devemos
orçamentar verbas para as renovar.

TRANSPORTES
Será que as Carrinhas eléctricas que vão ser adquiridas em nº de 10, creio qu passou
para 8, de vem dotadas de todos os equipamentos necessários ao cumprimento da
sua função de golf na mata? Ou caracterizadas com a imagem da Polícia para
fiscalização de estacionamento, das estradas e passeios difíceis de transitar?

PREVENÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA NO NOSSO CONCELHO
Agora que se pensa no “U-Bike”. Não seria oportuno pensar promover uma
mobilização de entidades nacionais e locais para a causa da Segurança Rodoviária
começar por preparar ou reabilitar o espaço no recinto da Escola Guilherme Stephens
e realizar-se um projecto de actividades lúdico-pedagógicas? Com apoio das
Entidades.

Destaco o Instituto Politécnico de Leiria, com quem o Município estabeleceu laços de
cooperação e trabalho que permitiram promover e concretizar um vasto programa de
actividades. Assim é também oportuno lembrar outras entidades que podem apoiar:
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- o Automóvel Clube de Portugal, a Brisa, a Autoridade Nacional de Segurança
Rodoviária, a Direcção Geral de Educação, as Forças de Segurança locais (PSP e a
GNR) e as Escolas, entre muitos outros parceiros que se podem associarem a esta
nobre causa.

Saliento também que ao longo do ano 2017 não conheço ter-se realizado qualquer
acção para sensibilizar e promover a adopção de comportamentos seguros.”

Tomou a palavra, a deputada Maria João Gomes (+C) que proferiu a
seguinte intervenção:

“ Relativamente ao tema da Cultura, verificamos que continua preocupante a taxa de
visitantes dos museus, nalguns casos, muito baixa.

O Museu do Vidro é único no país e é uma pérola, num edifício lindíssimo e pode ser
uma alavanca para a promoção do nosso património.

Tomo a liberdade de me dirigir à Senhora Vereadora da Cultura, esperando que não
interprete as minhas palavras como uma crítica, mas antes como sugestões de
alguém que ama a sua terra e acha que merece ser visitada.

Proponho-lhe que comunique o museu do vidro de forma ousada, convidando para
seu “embaixador” uma figura nacional muito mediática com a qual seriam feitos
vídeos a colocar no youtube e noutros canais.

Crie programas de fim de semana para as famílias, com alguns atrativos.

Introduza suportes digitais e aplicações tecnológicas que cativem um público mais
jovem. “Clicar para descobrir” vai ser uma ferramenta determinante para o futuro.

As políticas culturais mais recentes da União Europeia incidem na criação de públicos
e nas indústrias culturais e criativas. Penso que se deveria recorrer a essas fontes de
financiamento.

Integrar a Rede Portuguesa de Museus também trará inevitáveis benefícios na sua
promoção e qualificação.

E, para colmatar, em parte, a falta de meios humanos, crie um Banco de Voluntários,
que, após uma formação e devidamente enquadrados, possam prestar colaboração
ao pessoal existente, sem, naturalmente, o substituir.

Após a tragédia do incêndio no Pinhal do Rei, há que apostar no restante património
turístico e os nossos museus podem e devem repensar e alargar a sua funcionalidade
e promoção, constituindo um forte polo de atração.”

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. ________
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Dando cumprimento à alínea c) do nº1 do artº 30º do RJAL, o Presidente da
Mesa deu por encerrada a sessão, pela uma hora e trinta minutos, da qual se

se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelo

Presidente e por mim, Paula Cristina Ascenso Moreira que a redigi, nos termos

do n.º 2 do artigo 57.º do RJAL aprovado pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro.

O Presidente da Assembleia Municipal

Luís Guerra Marques

A secretária da Assembleia Municipal

Paula Cristina Ascenso Moreira

O conteúdo da presente sessão tem registo digital.


