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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2014 ___________________________ 

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

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

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

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

seguinte ordem de trabalhos: _______________________________________________ 

1. APROVAÇÃO DA 3.ª MODIFICAÇÃO e 1ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2014, nos 

termos do disposto no artigo 25.º, nº 1, alínea a) do RJAL. _____________________________________ 

2. APROVAÇÃO DA PROPOSTA PARA DESIGNAÇÃO DE FISCAL ÚNICO TUMG – TRANSPORTES 

URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M. UNIPESSOAL S.A., de acordo com artigo 25.º, n.º 1, alínea n), 

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

3. AUTORIZAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO DE VIEIRA DE 

LEIRIA, de acordo com o disposto no artigo 25.º, n.º 1, alínea p), do RJAL. ________________________ 

4. AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE EXECUÇÃO. DELEGAÇÃO LEGAL DE 

COMPETÊNCIAS. FREGUESIA DA MARINHA GRANDE, de acordo com o disposto no artigo 25.º, n.º 1, 

alínea k), do RJAL. ___________________________________________________________________ 

5. AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE EXECUÇÃO. DELEGAÇÃO LEGAL DE 

COMPETÊNCIAS. FREGUESIA DA MOITA, de acordo com o disposto no artigo 25.º, n.º 1, alínea k), do 

RJAL. ____________________________________________________________________________ 

6. AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE EXECUÇÃO. DELEGAÇÃO LEGAL DE 

COMPETÊNCIAS. FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA, de acordo com o disposto no artigo 25.º, n.º 1, 

alínea k), do RJAL. 

7. RETIFICAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES TOMADAS EM 14.11.2013 E 28.11.2013 – FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO E EM BAIXA TENSÃO ESPECIAL PARA O PERÍODO DE 12 MESES, 

COM INÍCIO PREVISTO A 1 DE FEVEREIRO DE 2014, nos termos do art.º 148 do Código do Procedimento 

Administrativo. _____________________________________________________________________ 

8. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE 

COMPROMISSOS PLURIANUAIS NO TERMOS DO DISPOSTO NA ALÍNEA C) DO N.º 1 DO ARTIGO 

6.º DA LEI N.º 8/2012 DE 21 DE FEVEREIRO – RATIFICAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE PLURIANUALIDADE 

NA ASSUNÇÃO DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS, 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. _____________________________________ 

9. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS 

ATENTO O PRECEITUADO NO ARTIGO 12.º DO DECRETO-LEI N.º 127/2012 DE 21 DE JUNHO – 

INFORMAÇÃO DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL AO ABRIGO DA 

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA - COMPROMISSOS ASSUMIDOS ENTRE 17-12-2013 E 31-12-2013, para 

efeitos de aplicação e cumprimento do preceituado na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA e do 

disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho. _______________________________ 
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10. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS 

ATENTO O PRECEITUADO NO ARTIGO 12.º DO DECRETO-LEI N.º 127/2012 DE 21 DE JUNHO – 

INFORMAÇÃO DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL, AO ABRIGO DA 

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, para efeitos de aplicação e cumprimento 

do preceituado na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA e do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 

127/2012 de 21 de junho. ______________________________________________________________ 

11. AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS. 

ADITAMENTO, de acordo com o disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho e do 

artigo 24.º, do RJAL. _________________________________________________________________ 

12. APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 2014, de acordo com o 

disposto no artigo 25.º, n.º 2, alínea k), do RJAL. ____________________________________________ 

13. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO ANO DE 2013 DA COMISSÃO DE 

PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE – C.P.C.J., nos termos 

do nº 2, do artº 32º da lei nº 147/99 de 1 de setembro, com as alterações impostas pela lei nº 31/2003 de 

22 de Agosto conjugado com a com a alínea k) do nº 2 do artigo 25º do RJAL. _____________________ 

14. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO NOVO REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, nos termos do 

art.º 26º, do nº 1 alínea a) do RJAL. ______________________________________________________ 

15. APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA, nos termos do disposto no artigo 

25º do nº 2 alínea c) do RJAL. __________________________________________________________ 

 

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

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

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

Frederico Manuel Gomes Barosa e Carlos Alexandre de Carvalho Caetano._______________ 

Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU): Francisco Manuel de Carvalho Duarte, 

Susana Paula Ribeiro Domingues, Filipe André Cardoso Andrade, Maria Etelvina Lopes Rosa 

Ribeiro e Albino Reis Paulo __________________________________________________ 

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

Miranda, Ana Cristina Dinis da Silva e Jorge Manuel Lucas dos Santos Pinto._____________ 

Bancada do Partido Social Democrata (PSD): Joaquim João Pereira e Pedro Miguel Vieira 

Maria da Silva. ___________________________________________________________ 

Bancada do Movimento Mais Concelho (+C): Elvira da Graça Ferreira e Carla Maria Tavares 

Franco._________________________________________________________________ 

e ainda os seguintes Presidentes de Junta de Freguesia: Marinha Grande: Isabel Maria 

Gonçalves Rodrigues Pereira de Freitas (CDU), Moita: Álvaro Vicente Martins (PS) e Vieira de 

Leiria: Joaquim Vidal Tomé (PS).______________________________________________ 
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Estiveram ainda presentes, o Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Manuel Marques 

Pereira, o Vereador Paulo Jorge Campos Vicente, o Vereador Vítor Manuel Fernandes Pereira, 

a Vereadora Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho, a Vereadora Maria João Gomes, o 

Vereador Aurélio Pedro Monteiro Ferreira e o Vereador António Manuel Jesus Ferreira dos 

Santos, cuja cópia da lista de presenças se anexa à presente ata constituindo o anexo número 
II._____________________________________________________________________ 

Atendendo que no ato de instalação da Assembleia Municipal da Marinha Grande realizado no 

dia 21 de outubro de 2013 não compareceu a deputada Susana Domingues; ______________ 

Atendendo que ao abrigo do nº 3 do art.º 44 da lei 169/99 de 18 setembro na sua redação 

atual compete ao presidente da assembleia municipal, na primeira reunião a que compareçam, 

verificar a identidade e legitimidade dos eleitos que hajam faltado justificadamente, ao ato de 

instalação; ______________________________________________________________ 

Atendendo que a deputada apresentou documento justificativo da sua ausência no ato de 

instalação; ______________________________________________________________ 

Atendendo que posteriormente apresentou suspensão do mandato ao abrigo do exercício da 

parentalidade; ___________________________________________________________ 

Atendendo que esta é a primeira reunião a que comparece após o ato de instalação da 

assembleia municipal, o Presidente da Mesa procedeu à verificação e legitimidade da eleita 

Susana Paula Ribeiro Domingues, advogada, residente na Rua dos Outeirinhos, nº 67 Marinha 

Grande, portadora do cartão de cidadão nº 09792574, válido até 24.04.2015. _____________ 

De seguida o Presidente da Mesa procedeu ao preenchimento da vaga ocasionada pelo 

falecimento do deputado Jorge Martins (MPM). __________________________________ 

Atendendo que ao abrigo do nº 1 do art.º 56 do regimento, as vagas ocorridas na assembleia 

são preenchidas pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista. ________ 

Atendendo que por falecimento do deputado Jorge Martins, do Movimento pela Marinha, há 

necessidade de preencher a vaga; ____________________________________________ 

Atendendo que o cidadão imediatamente a seguir na ordem da lista é o Sr. Jorge Manuel 

Lucas dos Santos Pinto; ____________________________________________________ 

O Presidente da Mesa procedeu à verificação e legitimidade do eleito Jorge Manuel Lucas dos 

Santos Pinto, engenheiro agrónomo, residente na Rua Brejo do Olho, nº 11, Marinha Grande, 

portador do bilhete de identidade nº 15667979, emitido em 16.11.2006 com validade vitalícia. 

O Presidente da Mesa agradeceu a presença da Rádio Clube Marinhense que mais uma vez 

vai transmitir em direto a sessão a toda a comunidade Marinhense. ___________________ 

De acordo com o disposto no artigo 52º do regimento em vigor, foram ainda justificadas as 

ausências e admitidas as substituições dos seguintes deputados: João Emanuel de Brito Filipe 

(+C) pela deputada Carla Maria Tavares Franco, Hélder Jorge de Sousa Rodrigues (CDU) pela 

deputada Renata Alexandra Gomes Pereira, Susana Marina C. dos Santos Costa (CDU) pelo 
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deputado José Luís de Sousa, bem como a substituição do deputado Augusto Miguel Rosa 

Lopes (PS) pelo deputado Carlos Alexandre de Carvalho Caetano. Os documentos constituem 

o anexo número III da presente ata. ___________________________________________ 

Após a verificação da existência de quórum nos termos do disposto no artigo 11º do 

Regimento da Assembleia Municipal da Marinha Grande, pelas vinte horas e quarenta e cinco 

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

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

informou também da disponibilidade de rede wireless para os deputados que disponham de 

computador acederem à Internet. _____________________________________________ 

O Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº5/2013 de 02.09.2013, a última respeitante 

ao mandato 2009/2013, 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. _______ 

Foi guardado um minuto de silêncio pelo falecimento do deputado Jorge Martins e de seguida 

o Presidente da Mesa apresentou o voto de pesar em nome de toda a Assembleia Municipal 

que foi votado e aprovado por unanimidade. ____________________________________ 

“ No passado dia 8 de fevereiro, faleceu o deputado desta Assembleia, Jorge Manuel Pedroso 
de Oliveira Martins, vítima de morte súbita. O deputado Jorge Martins, foi um dos mais interventores 
membros da Assembleia Municipal da Marinha Grande, durante mais de duas décadas, primeiro, eleito 
nas listas do Partido Socialista, sempre como Independente e agora, nas listas do MPM, Movimento 
pela Marinha. 

Jorge Martins, durante a sua vida, foi um lutador pelas liberdades e um humanista 
determinado na defesa dos mais carecidos.  

Foi um empresário com sucesso que mereceu condecoração nacional e quando a morte o 
levou, era Presidente da Bourbon Automotive, antiga Inteplástico, que ajudou a fundar, sendo ainda, 
Presidente da assembleia Geral da APIP, associação portuguesa da indústria de plásticos, Presidente 
do conselho geral do Centimfe, Presidente do conselho fiscal do Sport Operário Marinhense, clube 
onde havia presidido à direcção, como também o tinha feito no Atlético Clube Marinhense, onde 
presidiu à assembleia geral. 

Mas, o Jorge Martins, antes de tudo, era um amigo, sempre pronto a ajudar quem dele 
necessitasse, tendo sido benemérito de diversas associações de carácter social no Concelho. 

O deputado Jorge Martins, na defesa daquilo que considerava ser o melhor para o Concelho, 
era determinado. De palavra fácil e independente, criticava quem entendia dever criticar, sem olhar a 
quem criticava. Quem melhor o conhecia, podia não concordar com o conceito como o Jorge Martins 
defendia as suas propostas políticas. Mas nunca podia estar contra ele porque, reconhecia nele o 
genuíno princípio de defesa de uma ideia global de melhoria para o Concelho que o viu nascer a 22 
de novembro de 1944.” ___________________________________________________________ 

Usou a palavra a deputada Manuela Miranda (MPM) que disse o Movimento fez uma 

homenagem ao deputado Jorge Martins no passado dia 17 e lamentou que a sua primeira 

intervenção na assembleia se faça nestas circunstâncias e neste triste contexto. Disse que 
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Jorge Martins era uma pessoa sempre disponível para a ajudar e de fortes convicções, e 

proferiu uma citação de Saramago que refletem a mensagem que quer deixar no dia de hoje:  

“ A viagem não acaba nunca. Só os viajantes acabam e mesmo estes podem prolongar-se em 
memória, em lembrança, em narrativa. O fim de uma viagem é apenas o começo de outra. É preciso 
ver o que não foi feito, ver outra vez o que se viu já, é preciso voltar aos passos que foram dados 
para os repetir e para traçar caminhos novos ao lado deles. É preciso recomeçar a viagem, sempre!” 

Disse ainda que nada será igual com a ausência física de Jorge Martins, naturalmente. Somos 

pessoas diferentes com histórias diferentes, sem os seus dotes e experiência política, mas 

vamos honrar os seus compromissos políticos e a melhor homenagem que lhe podemos fazer 

é dar continuidade à sua missão em prol do desenvolvimento da Marinha Grande, do 

conselho e do bem-estar dos Marinhenses. ______________________________________ 

Usou da palavra o deputado João Pereira (PSD), que disse que Jorge Martins era um 

indivíduo com convicções fortes, com argumentos fundamentados e que, embora discordando, 

dava gosto conversar e discutir com ele. Era um cavalheiro e aprendia-se sempre alguma 

coisa com ele. ___________________________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Jorge Pinto (MPM) que citou um trecho que o filho Carlos Martins 

escreveu ao seu pai, Jorge Martins: ___________________________________________ 

“Vou dizer como sei. Inteligência, densa, em forma de absoluto – o meu pai é imperioso (se esta 
palavra não existe, agora existe), o meu pai é rato, cigano, à frente, o meu pai joga bem e quando lhe 
corre mal fica excitado porque é uma questão de tempo para que lhe corra bem. O meu pai sabe 
quem és mas espera que tu lho digas. Quer-te grande e puxa por isso, se mostrares que mereces, 
evidentemente. O meu pai vende-te o invendável porque arranja maneira de seres por ele, sempre foi 
isso o meu pai. Mas. MAS. Mas ele é isso porque que lhe dá jeito que estejas bem, porque puxar por 
ti é uma maneira de tu seres mais tu. E ele fica mais ele assim. O meu pai precisa que tu precises dele 
mas caminha em sentido contrário. Ele é isso, o meu pai é pessoa para muita gente e, como tal, é gajo 
para ser bruto, direto e desrodeado. É um gajo fácil, intocável e genial. É isso que ele é. Genial. O 
meu pai ama-me com olhos e tiques. Não diz nada em Português, diz em Jorinho, uma linguagem que 
é talvez só minha e da minha irmã.” _________________________________________________ 

Proferiu ainda algumas palavras em sua homenagem: “ Caro Jorge: Tudo o que é bom é simples, 

dura o tempo necessário até ser inesquecível. A importância que deste à vida dos outros vai servir 
para determinar a vida que conduzimos. Não te cansaste de trabalhar para um mundo mais justo e 
solidário. Como mente disciplinada, possuías no teu interior tudo para fazer melhor do que os outros, 
porém não existe tempo certo, as coisas acontecem cada um no seu tempo e nada por acaso e tu 
partiste no teu tempo. Ensinaste-nos que o fantástico da vida é saber fazer de um pequeno instante 
um grande momento. Dizias que nada na vida é impossível porque os sonhos são as esperanças de 
hoje e tudo faremos para as converter em realidade amanhã. Tive o privilégio de estudar e brincar 
contigo em várias escolas. Quando me convidaste para integrar a lista do MPM recusei. Mais tarde 
convenceste-me a integrar a lista e a meu pedido colocaste-me num lugar não elegível. Fui bem 
recebido numa “família” apartidária que pretende zelar fundamentalmente pelo bem-estar dos 
cidadãos marinhenses e eliminar os interesses instalados na autarquia. Adepto da inovação e das 
novas tecnologias, zelaste sempre pelo bem estar dos teus trabalhadores, eras empreendedor e nunca 
desististe porque querias sempre o melhor. Enfrentavas frontalmente os bons e maus desígnios da 
vida. Ocupaste diversos cargos ao mais alto nível, internacionalizando o nome da terra onde nasceste, 
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a Marinha Grande.  Foste democrata antes e depois do 25 de abril, foste amigo dos teus amigos, 
amaste a tua família e amavas a vida. Algo controverso, teimoso, persistente, nunca 
desistias…Conheci-te bem, tive o privilégio de ser teu amigo. Deixaste-me uma tarefa difícil aqui na 
Assembleia, por tu és insubstituível, mas irei fazer tudo para não te envergonhar. O teu lugar é teu e 
serás o nosso emblema no MPM, e prosseguiremos a tua luta de forma construtiva e com elevação, 
mesmo que tenhamos que dizer não. Até breve Jorge.”  __________________________________ 

Usou da palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que disse que é sempre brutal partir 

inesperadamente e antes do tempo, porque se parte sem nos podermos despedir. O Jorge 

Martins era um cidadão Marinhense, participativo e empenhado. A bancada do PS revê-se na 

saudação apresentada pelo Presidente da Mesa. __________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Filipe Andrade (CDU), que disse que a sua bancada se associa 

também ao voto de pesar apresentado pelo Presidente. _____________________________ 

Tomou a palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que se mostrou solidária com tudo o que foi 

dito sobre o deputado Jorge Martins.  _________________________________________ 

ANTES DA ORDEM DO DIA__________________________________________________ 

O Presidente da Mesa declarou aberto o período antes da ordem do dia pelas 21.14h. _____ 

Tomou a palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que referiu que o dossier que lhe foi 

entregue em resposta ao seu requerimento sobre o abatimento das árvores junto do 

cemitério, apresenta justificações para o sucedido, mas está muito incompleto. Na sua opinião 

a Câmara não deveria ter tomado a atitude radical e violenta do corte, alegando que os 

ciprestes estavam a cair ou em risco, mas sim, ir plantando novas árvores onde se revelasse 

necessário e ir cortando algumas que causassem eventuais danos ou apresentassem 

debilidades. _____________________________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Filipe Andrade (CDU), que apresentou a seguinte moção: 

“Combater a Criminalidade, a Violência e os Maus-Tratos” ________________________________ 

“Queremos em primeiro lugar expressar a nossa solidariedade com todas as vítimas de crime e 
violência, em particular à Sra. Olinda Ferreira e ao Sr. Arlindo Ferreira.  

Na Marinha Grande e também no País têm-se multiplicado casos de crime violento e de maus-tratos 
vários, ainda que os dados estatísticos não demonstrem esta realidade, são muitos os relatos de 
acontecimentos semelhantes.  

O nosso povo enfrenta extremas dificuldades, resultantes de políticas que sacrificam e atacam a 
maioria dos trabalhadores, dos reformados, dos pensionistas, dos jovens e da população em geral. O 
desemprego mantém-se em níveis insustentáveis, cerca de 15%, e o desemprego jovem ronda os 40%, 
segundo os dados oficiais, que são sempre inferiores à realidade. Os salários são reduzidos, os 
apoios sociais diminuídos ou eliminados, ao mesmo tempo, que as reformas e pensões são 
criminosamente encolhidas, quer por via da redução dos já magros valores, quer pela aplicação de 
impostos, taxas e sobretaxas.  

A Emigração atinge valores equiparados aos do regime fascista de Salazar e Caetano. O direito ao 
acesso aos cuidados de saúde, à educação e ao apoio social é diariamente posto em causa por via das 
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taxas moderadoras, da falta e degradação das condições materiais e humanas dos vários serviços 
públicos. 

Esta é a principal causa para a degradação da sociedade portuguesa, para o emergir de 
comportamentos desviantes, para os graves problemas sociais, nos quais a criminalidade violenta 
contra pessoas e bens assume a face mais negra do momento atual. 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande: 

- Manifesta a sua profunda preocupação com o agravamento da situação social e económica da 
Marinha Grande; 

- Apela à intervenção das entidades competentes, nomeadamente, ao Ministro da Administração 
Interna, ao Primeiro-Ministro, ao Governo e à Câmara Municipal da Marinha Grande; 

- Expressa solidariedade com todos os que se vêem atingidos pela criminalidade, a violência e os 
maus-tratos na Marinha Grande” ____________________________________________________ 

Tomou a palavra o presidente de junta de freguesia de Vieira de Leiria, Joaquim Vidal (PS), 

que informou que as recentes intempéries que assolaram o país causaram graves danos nas 

praias de S. Pedro de Moel e da Vieira. A praia da Vieira ficou transformada numa autêntica 

lixeira e contactada a Agência Portuguesa do Ambiente, esta limitou-se a tirar fotografias e a 

dizer que não tinham dinheiro para fazer a limpeza. Não restou outra alternativa à Câmara e 

à Junta que pôr mãos à obra e limpar aquilo que o governo central não fez. Já foram 

recolhidas 280 toneladas de lixo que foi separado de forma a ser tratado. Repudiou mais uma 

vez a ineficácia do Estado, que ano após ano se demite das suas responsabilidades, e não 

procede à limpeza e desassoreamento do Rio Liz, onerando sempre o Município. __________ 

Usou da palavra, a deputada Renata Pereira (CDU), que apresentou a seguinte moção: _____ 

“Contra a Privatização da EGF - Empresa Geral de Fomento: _______________________________ 

Considerando que,  

- Os serviços de gestão de resíduos urbanos foram, desde 1976 a 1993, uma responsabilidade 
exclusiva da administração local do estado, sendo a sua gestão controlada e assegurada pelas 
Autarquias locais e pelos seus órgãos democraticamente eleitos;  

- Estes serviços inseriam-se, inserem-se e devem continuar a inserir-se num movimento geral de 
democratização da sociedade Portuguesa e no reconhecimento9 de que o envolvimento dos cidadãos 
nas questões que lhes dizem respeito contribui para o enriquecimento da democracia;  

- A adesão dos Municípios ao Sistema Multimunicipal tinha como pressuposto a manutenção da 
natureza pública dos bens;  

- A alienação das participações públicas do Estado na sociedade com a venda da EGF a privados abre 
a concessão multimunicipal à participação maioritária de entidades privadas, subvertendo as condições 
que levaram os municípios a aceitar integrarem os SMM;  

A Assembleia Municipal da Marinha Grande delibera:  

1. Rejeitar o processo de privatização da EGF; 
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2. Exortar o Município a adotar todas as medidas para preservar no domínio público a 
competência do tratamento de resíduos sólidos urbanos.” ___________________________ 

Tomou a palavra o deputado Frederico Barosa (PS), que também mostrou a sua preocupação 

quanto ao corte das árvores na zona do cemitério da Marinha Grande, e pretende saber que 

tipo de intervenção paisagística tem a Câmara para o local. _________________________ 

Usou da palavra, a deputada Etelvina Ribeiro (CDU), que apresentou a seguinte moção: ____ 

 

“Pela demissão do Governo - Combater a exploração, as injustiças e as desigualdades”___________ 

“Portugal está perante uma das maiores e mais graves ofensivas do grande capital económico e 
financeiro, sem precedentes depois da Revolução de Abril, que compromete os interesses nacionais.  

Os factos e os números confirmam que depois destes três anos de submissão ao programa de 
agressão, o investimento caiu a pique, a dívida está no limiar dos 130% e os juros atingem montantes 
exorbitantes, tornando a divida impagável. O país está, assim, numa situação politicamente 
insustentável, economicamente ruinosa, social e culturalmente catastrófica.  

Os níveis alarmantes do desemprego, com 465 mil postos de trabalho destruídos só no período do 
programa.  

São números absolutamente intoleráveis que desmentem, por si só, as mentiras propagandeadas pelo 
governo quanto a um fantasioso “virar de ciclo” no que respeita ao emprego.  

O país precisa urgentemente de medidas dirigidas para travar a destruição de postos de trabalho e 
promover a criação de emprego de qualidade. 

Mas o governo faz o contrário, adoptando a estratégia defendida pelo FMI, a qual assenta num 
modelo orientado para a desvalorização das qualificações e de baixos salários, a liberalização dos 
despedimentos e a precariedade dos vínculos de trabalho, a redução de direitos laborais e sociais. 

A redução salarial, efectuada por meio de um processo de expropriação e transferência dos 
rendimentos do trabalho para o capital ultrapassou os 20%, afetando de forma brutal todos os 
trabalhadores dos sectores, privado, público e empresarial do Estado.  

O bloqueio à negociação coletiva, a recusa de emitir as portarias de extensão, a par do congelamento 
do salário mínimo nacional, que está no limiar da pobreza, tem um grande impacto laboral e social. 

As desigualdades evidenciam-se no facto das 25 maiores fortunas existentes em Portugal terem 
atingido, em 2013, mais de 10% do PIB, o que traduz um aumento de 17,8% da riqueza produzida pelos 
trabalhadores que foi transferida para o capital. Isto mostra bem, como os grupos económicos e 
financeiros usam o pretexto da “crise” para aumentar os seus lucros, reforçar o seu poder económico 
e agravar a exploração dos trabalhadores. 

Estamos perante uma política que reduz o direito à Segurança Social, de que são exemplos mais 
gritantes: a retirada do abono de família a 580 mil crianças e jovens, nos últimos 3 anos; a redução de 
163 mil beneficiários do rendimento social de inserção no mesmo período; a existência de mais de 1 
milhão de desempregados sem direito ao subsídio de desemprego; o aumento da idade da reforma e 
as alterações ao cálculo das pensões que reduzem o seu valor.  
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Portugal é hoje uma sociedade mais dividida entre ricos e pobres, entre os que acumulam benesses e 
riqueza e os que são ainda mais explorados e empobrecem, mesmo a trabalhar, entre os que tudo têm 
e os que não têm dinheiro para aceder à educação ou à saúde, assim como são excluídos socialmente. 

É uma política que está em confronto com a Constituição da República, que põe em causa o 
desenvolvimento e o progresso do país e que atenta contra os direitos humanos dos portugueses. Por 
isso, tem de ser travada e derrotada quanto antes.   

A Assembleia Municipal da Marinha Grande decide:  

•  Saudar a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras dos sectores privado, público e 
empresarial do Estado, que com grande determinação têm enfrentado a ofensiva do patronato e do 
Governo. 

• Apelar à mobilização para as acções a realizar na Semana Nacional de Protesto e Luta de 
todas as forças sindicais e sociais, com início em 8 de Março, Dia internacional da Mulher, até 15 de 
Março, envolvendo todos os trabalhadores dos sectores privado, público e empresarial do Estado e à 
participação na Manifestação de Jovens Trabalhadores, em Lisboa, às 15:00 horas, no Largo do Carmo, 
no Dia Nacional da Juventude, em 28 de Março 

• Apelar à participação activa dos trabalhadores e do povo português nas comemorações 
populares do 40.º Aniversário do 25 de Abril e nas comemorações do 1.º de Maio, acontecimentos de 
particular relevância para reafirmar os princípios e valores da Revolução, assumir a determinação em 
prosseguir a luta pela consolidação das suas conquistas políticas, económicas, sociais e culturais; por 
uma mudança de rumo que valorize o trabalho, dignifique os trabalhadores e coloque Portugal no 
caminho do progresso e justiça social.” _______________________________________________ 

Usou da palavra o deputado João Pereira (PSD), que informou que foi a Santa Casa da 

Misericórdia que construiu uma “casa de abrigo para mulheres vítimas de violência” na 

Marinha Grande, um investimento de cerca de 250 mil euros que esteve sem funcionar desde 

2009 a 2011, por não haver dinheiro e que depois veio a ser integrada no Lar. Discordou da 

linguagem utilizada na moção apresentada sobre a violência, bem como nas outras moções, 

embora concorde com o tema, irão vota contra. Disse ainda que o que distingue a social 

democracia do comunismo, é que os primeiros queiram acabar com os pobres e os últimos 

querem acabar com os ricos. ________________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Albino Paulo (CDU), que lamentou a lixeira na Praia da Vieira e 

as obras da ponte sobre o Rio e do estuarino que se arrastam há anos e nunca mais têm fim 

à vista. Também referiu o estado degradado do nosso Pinhal e lembrou que o Estado chegou 

a pagar IMI sobre as matas nacionais, ou até fornecer lenha à Câmara, agora nem limpa nem 

preserva nada. Apelou à Câmara para que pressione o Estado a zelar pelas nossas matas. __ 

 

Usou da palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que disse estar a chegar mais uma época 

balnear e os acessos às matas continuam intransitáveis. É também uma questão de segurança 

que está em causa e o Estado só sabe fazer promessas e perder tempo. Concorda com a 

moção apresentada sobre a violência, que tem vindo a aumentar com a crescente degradação 

das condições sociais. _____________________________________________________ 
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Usou da palavra, o deputado Filipe Andrade (CDU), que considerou “criminoso” o abandono a 

que o Estado votou a população Portuguesa, os mais idosos sem apoio social e em particular 

na saúde. Disse ainda que há uma diferença enorme, entre o PSD e a CDU na forma de 

resolver os problemas, porque a CDU procura resolver os problemas na sua raiz, ou seja 

melhorar os fracos rendimentos e o pouco apoio na saúde, enquanto o PSD faz apoio social. 

Na política de saúde, podemos tratar a doença ou prevenir a doença. Do ponto de vista 

financeiro é muito mais rentável tratar, assim como no ponto de vista social é mais rentável 

fazer apoio social do que se tentar impedir o apoio social. __________________________ 

Foi colocada à votação a Moção sobre “Combater a Criminalidade, a Violência e os Maus-Tratos”, 

tendo a mesma sido aprovada com vinte e dois votos a favor e dois votos contra (PSD). ____ 

O deputado João Pereira (PSD) proferiu a seguinte declaração de voto: “Embora concordando 
com a parte final da moção, não podemos concordar com os considerandos que estão na 
filosofia da mesma, por isso votamos contra.” ___________________________________ 

Foi colocada à votação a Moção sobre “Contra a Privatização da EGF - Empresa Geral de Fomento” 

tendo a mesma sido aprovada com vinte e um votos a favor e três votos contra. _________ 

O deputado João Pereira (PSD) proferiu a seguinte declaração de voto: “Votamos contra, pois 
está provado em muitos sectores da economia, e há muitos exemplos concretos, que a gestão 
privada é muito mais eficiente e mais económica. Cito o exemplo do centro infantil “Arco-íris” 
que quando era gerido pela segurança Social dava prejuízo todos os anos, quando passou a 
gestão para a Santa Casa passou a ter resultados positivos. E perguntem às famílias se não 
há preços mais baixos do que no tempo da Segurança Social.” _______________________ 

Foi colocada à votação a Moção sobre “Pela demissão do Governo - Combater a exploração, as 

injustiças e as desigualdades” tendo a mesma sido aprovada com dezasseis votos a favor 

(PS,CDU), sete votos contra (MPM,PSD,+C) e uma abstenção (PS). ____________________ 

O deputado João Pereira (PSD) proferiu a seguinte declaração de voto: “Votamos contra, 
embora concordando com a ideia da mobilização, discordamos em absoluto com a ofensiva 
contra o Governo. Nós entendemos que o Governo tem governado bem e estamos aqui para o 
defender.” ______________________________________________________________ 

A deputada Elvira Ferreira (+C) proferiu a seguinte declaração de voto: “Votamos contra 
porque por princípio não votamos assuntos gerais, mas sim os que dizem respeito ao 
Município”. _____________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), proferiu a seguinte declaração de voto: “ 
Votamos a favor, porque o movimento social e sindical é neste momento o ultimo reduto na 
defesa dos direitos das classes mais necessitadas.” _______________________________ 

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

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

Regimento, o Presidente da Mesa verificou que não havia inscrições para o período de 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO, pelo que passou a apresentar os assuntos constantes na Ordem 

do Dia, de acordo com o nº 2 do artigo 19º do Regimento. __________________________ 
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ORDEM DO DIA __________________________________________________________ 

PONTO 1 - APROVAÇÃO DA 3ª MODIFICAÇÃO - 1.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS 

PREVISIONAIS DE 2014, nos termos do disposto no artigo 25.º, nº 1, alínea a) do RJAL. 

“Presente certidão de teor nº 04/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 20 de 
fevereiro de 2014: 
 
Presente proposta da 3ª Modificação – 1ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2014, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
1ª Revisão ao Orçamento da Receita para 2014, no valor de 167.722,62 euros nos reforços e 167.722,62 
euros nas anulações; 
 
1ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2014, no valor de 140.165,72 euros nos reforços e 140.165,72 
euros nas anulações; 
 
1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2014, no valor de 28.500,00 euros nos reforços e 
28.500,00 euros nas anulações e com inscrição em anos seguintes de 294.209,36 euros; 
 
1ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais para 2014, no valor de 104.705,00 euros nos reforços e 
33.700,00 euros nas anulações e com anulação em anos seguintes de 294.209,36 euros. 
 
Atentos os elementos apresentados e no cumprimento do disposto no ponto 8.3 do POCAL, aprovado 
pelo Decreto – Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação atual, e na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara Municipal, depois de analisar a proposta, 
delibera submeter à aprovação da Assembleia Municipal a 3ª Modificação aos Documentos 
Previsionais de 2014, constituída pela 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita, 1.ª Revisão ao Orçamento 
da Despesa, 1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e 1ª Revisão ao Plano de Atividades 
Municipais, para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade.”  ___________________________________________ 

 
O Presidente da Mesa apresentou o ponto 1 e colocou-o à discussão, pelas 21.56h. Deu a 

palavra Sr. Presidente da Câmara, Álvaro Pereira, para prestar os esclarecimentos sobre o 

mesmo. ________________________________________________________________ 

Usou da palavra o Presidente da Câmara que cumprimentou todos os presentes e explicou 

que esta revisão tem que ver com os acordos de execução com as Juntas, pois houve 

necessidade de ajustar verbas e também com a aprovação de três candidaturas que 

permitiram entrada de verba possibilitando mexer na receita que previa a venda de terrenos a 

particulares. _____________________________________________________________   

Tomou a palavra o deputado João Pereira (PSD) que disse concordar com a deslocação de 

verbas, quando tal situação vai permitir que se façam obras. ________________________ 
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Não havendo lugar a mais intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto 

um, APROVAÇÃO DA 3ª MODIFICAÇÃO - 1ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2014, 

tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. ___________________ 

PONTO 2 - APROVAÇÃO DA PROPOSTA PARA DESIGNAÇÃO DE FISCAL ÚNICO. TUMG – 

TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M. UNIPESSOAL S.A. de acordo com 

artigo 25.º, n.º 1, alínea n), do RJAL e para os efeitos do artigo 26.º, n.º 3, da Lei n.º 50/2012, 

de 31 de agosto. _________________________________________________________ 

“Presente certidão de teor nº 05/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 20 de 
fevereiro de 2014: 
 
Considerando que compete à Assembleia Municipal, por proposta desta Câmara Municipal, designar o 
fiscal único da empresa municipal TUMG, EM Unipessoal SA, de acordo com o artigo 26.º, n.º 3, da 
Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto. 
 
Considerando que deve, de igual modo, ser designado o suplente do fiscal único, nos termos do 
Código das Sociedades Comerciais. 
 
Considerando que o fiscal único deve ser obrigatoriamente um revisor oficial de contas ou uma 
sociedade de revisores oficiais de contas, de acordo com o artigo 25.º, n.º 5, da Lei n.º 50/2012, de 31 
de agosto. 
 
Considerando que se deve manter a remuneração anual praticada nos anos anteriores, que ascende a 
6.000,00 euros, a que acresce IVA à taxa legal. 
 
Considerando que a sociedade João Cruz, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Unipessoal Lda., 
se encontra registada sob o n.º 231, na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, e que o Dr. João 
Carlos Cunha da Cruz e o Dr. Fernando de Jesus Amado dos Santos são revisores oficiais de contas. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera, de acordo com artigo 25.º, n.º 1, alínea n), do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, e para os efeitos do artigo 26.º, n.º 3, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto e do 
artigo 33.º, n.º 1, alínea ccc), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, propor à Assembleia 
Municipal: 
 
1) A designação como fiscal único efetivo da TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. 
Unipessoal S.A., da sociedade João Cruz, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Unipessoal, Lda. 
(n.º de registo 231), representada pelo Dr. João Carlos Cunha da Cruz (revisor oficial de contas n.º 
1228) e, como suplente, o Dr. Fernando de Jesus Amado dos Santos (revisor oficial de contas n.º 853). 
 
2) A fixação da remuneração anual, do fiscal único efetivo, em 6.000,00 euros (seis mil euros), a que 
acresce IVA à taxa legal. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 1 voto contra da Sr.ª Vereadora Maria 
João Gomes, que proferiu a seguinte declaração de voto: “Sem pôr em causa a competência 
profissional do Dr. João Cruz, por uma questão de coerência nós achamos que este tipo de contrato 
deve ser por concurso público. 
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O Sr. Vereador Paulo Vicente esteve ausente, não participando na discussão e votação, por 
incompatibilidade, uma vez que é o Presidente do Conselho de Administração da TUMG, E.M. 
Unipessoal S.A.” 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 2 e colocou-o à discussão, cerca das 22.00h. Deu a 

palavra Sr. Presidente da Câmara, Álvaro Pereira, para prestar os esclarecimentos sobre o 

mesmo. ________________________________________________________________ 

Interveio o Presidente da Câmara que explicou que mantém a confiança no fiscal único da 

TUMG e que o preço do serviço se mantém inalterado e não obriga à realização de concurso. 

Usou da palavra, o deputado José Luís (CDU), que disse ter que a proposta não vem 

fundamentada, que se desconhece o curriculum do escolhido, não vem acompanhada de 

qualquer parecer jurídico da Câmara para que se saiba se esta contratação carece de 

concurso público ou limitado. Há dúvidas em relação à transparência deste processo, pois 

esta contratação devia obedecer aos procedimentos das regras de concurso público em 

defesa da igualdade de oportunidades, pelo que não podemos votar de forma favorável. ____ 

 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que referiu que os pareceres e relatórios do 

fiscal único da TUMG têm sido objectivos, fundamentados e têm contribuído para a melhoria 

do desempenho da TUMG. Não sendo obrigatório, o concurso público para este serviço e a 

Câmara tendo confiança no trabalho desempenhado até aqui, pareceu-lhe adequada a decisão 

de continuidade. __________________________________________________________ 

  
Usou da palavra, o deputado José Luís (CDU), que esclareceu que não estão a discutir 

relatórios anteriores e que não está em causa a competência técnica da sociedade, mas sim o 

procedimento, se se deve ou não fazer ajuste direto ou concurso público. Deve dar-se 

oportunidade a outros consultores de concorrerem e apresentarem as suas propostas e 

analisar a que melhor serve os interesses do Município. ____________________________ 

 

Não havendo lugar a mais intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto 

dois, APROVAÇÃO DA PROPOSTA PARA DESIGNAÇÃO DE FISCAL ÚNICO. TUMG – 

TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M. UNIPESSOAL S.A., tendo a Assembleia 

deliberado aprovar o mesmo por maioria, com catorze votos a favor (MPM3,PS9,+PSD2), dois 

votos contra (+C2) e oito abstenções (CDU8). ___________________________________ 

A deputada Elvira Ferreira (+C) proferiu a seguinte declaração de voto: “Não pondo em causa 
a competência profissional do Dr. João Cruz, pensamos que por princípio, os dinheiros 
públicos são melhor utilizados com recurso à contratualização por concurso público, por isso 
votamos contra o ajuste direto.” ______________________________________________ 

O deputado José Luís (CDU), proferiu a seguinte declaração de voto: “ Abstivemo-nos, porque 
a proposta não vinha devidamente fundamentada. Não trazia informação da razão porque se 
contrata directamente à sociedade João Cruz e não a outra, e não tem parecer dos serviços 
jurídicos, e porque fundamentalmente: _________________________________________ 
- entendemos que este tipo de contrato deve ser concurso público; 
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- defendemos que se adoptem os procedimentos concursais estabelecidos no regime jurídico 
da contratação pública. Esses mecanismos são mais transparentes e asseguram maior 
igualdade de oportunidades aos interessados.” ___________________________________ 

PONTO 3 – AUTORIZAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO PARQUE DE 
CAMPISMO DE VIEIRA DE LEIRIA, de acordo com o disposto no artigo 25.º, n.º 1, alínea p), do 
RJAL. __________________________________________________________________ 
 
“Presente certidão de teor nº 06/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 20 de 
fevereiro de 2014: 

Considerando que: 

- A Câmara Municipal não dispõe de condições financeiras e técnicas adequadas para a gestão direta 
do Parque de Campismo de Vieira de Leiria; 

- A Câmara Municipal não dispõe igualmente de conhecimentos específicos na gestão de 
equipamentos desta índole; 

- O recurso ao mercado pode constituir uma oportunidade real de valorização do Parque de 
Campismo, elevando a oferta de serviços disponíveis aos utentes e reforçando a sua qualidade; 

- A concessão pressupõe que o futuro adjudicatário realize um conjunto de investimentos em obras 
que permitam a compatibilização dos serviços prestados com as exigências legais e regulamentares 
aplicáveis;  

- O funcionamento da concorrência não prejudica os interesses dos utentes, antes pelo contrário pode 
alargar a variedade de alternativas disponíveis; 

- A concessão acautela de forma intensa a satisfação do interesse público a cargo do Município. 

Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a Câmara Municipal a celebrar contratos 
de concessão e fixar as respetivas condições gerais (artigo 25.º, n.º 1, alínea p), do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais). 

Assim, a Câmara Municipal, de acordo com o artigo 33.º, n.º 1, alínea ccc), para os efeitos do artigo 
25.º, n.º 1, alínea p), ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, delibera: 

a) Aprovar as condições de exploração do Parque de Campismo de Vieira de Leiria, constantes do 
Programa de Procedimento e do Caderno de Encargos, documentos que se dão por reproduzidos; 

b) Solicitar a autorização da Assembleia Municipal para proceder à concessão de exploração do 
Parque de Campismo de Vieira de Leiria, nos termos e condições constantes dos documentos referidos 
na alínea anterior. 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 3 e colocou-o à discussão, pelas 22.11h. ________ 

Esclareceu o Vice-presidente da Câmara, que se trata de um concurso público para a 

exploração do parque de campismo da Praia da Vieira por um período de 20 anos. Embora a 

Câmara tenha realizado algumas obras de melhoramentos no parque nos últimos anos de 
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forma a torná-lo mais atrativo, este carece de avultados investimentos que rondarão os 150 a 

200 mil euros. Embora a Câmara já tenha explorado directamente o parque, essa não mostrou 

ser uma boa solução, tendo trazido alguns problemas. A concessão atual de dois anos 

termina em abril e a próxima concessão terá uma carência de pagamento das rendas em 

proporção ao investimento que for feito, embora 25% do valor total da renda anual, tenha 

que ser assegurado. O parque estará aberto durante todo o ano. _____________________ 

Tomou a palavra o deputado João Pereira (PSD) que disse tratar-se de uma boa iniciativa e 

que esta pode vir a dignificar mais o parque com mais e melhor equipamento. Lembrou que a 

Câmara não deve descurar a fiscalização do que lá vai sendo feito. ___________________  

Tomou a palavra o presidente de junta de freguesia de Vieira de Leiria, Joaquim Vidal (PS), 

que se mostrou satisfeito com a abertura do concurso, pois os dois últimos anos mostraram 

que o caminho certo para o parque, reside na concessão a privados. Esta concessão alargada 

a vinte anos promete seguramente mais melhoramentos e investimentos de forma a termos 

um parque de campismo mais digno e aberto todo o ano. ___________________________ 

Usou da palavra, o deputado José Luís (CDU), que achou um pouco excessivo os vinte anos e 

questionou se a Câmara já desistiu da ideia de construir um novo parque de campismo e 

quais as obras a que o novo concessionário vai ficar obrigado. _______________________ 

Tomou a palavra, o deputado Albino Paulo (CDU), que disse estar na moda a privatização, 

mas se a Câmara colocasse lá um bom administrador e o vigiasse, o parque também poderia 

dar lucro. Pois, nos finais dos anos 70, o parque de campismo foi gerido pela Câmara e deu 

muito dinheiro, o que permitiu a execução de várias obras na Praia da Vieira. ____________ 

Tomou a palavra o presidente de junta de freguesia de Vieira de Leiria, Joaquim Vidal 

(PS),que lembrou o deputado Albino Paulo que já estamos no século XXI e que a última 

experiência com gestão da Câmara foi muito danosa. ______________________________ 

Usou da palavra a deputada Cristina Silva (MPM) que concordou com a concessão do parque 

e disse que no caderno de encargos deveria ser mais valorizada a atividade comercial e não a 

renda anual. Desejou que esta concessão do parque venha a dignificar mais a Vieira e a 

potenciar mais o turismo. ___________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Frederico Barosa (PS), que disse também achar um pouco 

excessivo o período de vinte anos para a concessão, mas louvou a preocupação demonstrada 

no caderno de encargos relativa ao preçário a praticar para que este seja o mais justo 

possível. ______________________________________________________________ 

Tomou a palavra o Vice-presidente da Câmara, que esclareceu que, nem antes nem depois do 

25 de Abril, houve orçamentos com receitas consignadas. O Parque tem vindo a ser 

melhorado ao longo dos últimos anos e com as obras que virão a ser feitas pelo vencedor do 

concurso, julgamos que iremos ter um parque moderno, bem equipado e bem localizado. ___ 

Tomou a palavra, o deputado Albino Paulo (CDU), que reafirmou que o Parque nos finais dos 

anos 70 deu lucro. ________________________________________________________ 
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Não havendo lugar a mais intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto 

três, AUTORIZAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO DE 

VIEIRA DE LEIRIA, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. ______ 

PONTO 4  - AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE EXECUÇÃO. DELEGAÇÃO 

LEGAL DE COMPETÊNCIAS. FREGUESIA DA MARINHA GRANDE, de acordo com o disposto no 

artigo 25.º, n.º 1, alínea k), do RJAL. ___________________________________________ 

Presente certidão de teor nº 07/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 20 de 
fevereiro de 2014: 
 
“Presente minuta de Acordo de Execução, a celebrar com a Freguesia da Marinha Grande, cujo 
conteúdo se dá por reproduzido e que fica em anexo (Anexo 1). 
 
Considerando que: 
 
a) Compete a esta Câmara Municipal discutir e preparar propostas de acordos de execução, a celebrar 
com as juntas de freguesia; 
b) Os acordos de execução devem prever os recursos necessários e suficientes ao exercício das 
competências legalmente delegadas; 
c) O acordo de execução prevê expressamente os recursos humanos e financeiros necessários e 
suficientes ao exercício das competências legalmente delegadas. 
d) Em algumas das competências delegadas, de forma parcial ou global, é indispensável a gestão 
direta pela Câmara Municipal, em função da sua natureza estruturante e da execução de missões de 
interesse geral e comum a toda ou a uma parte significativa do concelho. 
e) A concretização das competências em causa deve ajustar-se à estruturação interna de cada junta de 
freguesia e ao reconhecimento da efetiva capacidade de resposta de que disponha para o 
cumprimento das tarefas inerentes a cada uma das competências. 
f) A avaliação dos resultados que vierem a ser alcançados e a experiência que entretanto for 
adquirida por cada junta de freguesia contribuirão para a ampliação das respetivas áreas de 
intervenção. 
 
Assim, a Câmara Municipal, de acordo com o artigo 33.º, n.º 1, alínea m) e para os efeitos do artigo 
25.º, n.º 1, alínea k), ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, delibera: 
 
a) Aprovar a proposta de Acordo de Execução, que se dá por reproduzida; e 
 
b) Solicitar a autorização da Assembleia Municipal para a sua celebração. 
Mais delibera reportar a produção de efeitos jurídicos da presente deliberação à data da aprovação da 
próxima revisão dos instrumentos de gestão previsional de 2014. 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

PONTO 5  - AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE EXECUÇÃO. DELEGAÇÃO 

LEGAL DE COMPETÊNCIAS. FREGUESIA DA MOITA, de acordo com o disposto no artigo 25.º, 

n.º 1, alínea k), do RJAL. ____________________________________________________ 
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“ Presente certidão de teor nº 08/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 20 de 
fevereiro de 2014: 
 
Presente minuta de Acordo de Execução, a celebrar com a Freguesia da Moita, cujo conteúdo se dá 
por reproduzido e que fica em anexo (Anexo 2). 
 
Considerando que: 
 
a) Compete a esta Câmara Municipal discutir e preparar propostas de acordos de execução, a celebrar 
com as juntas de freguesia; 
b) Os acordos de execução devem prever os recursos necessários e suficientes ao exercício das 
competências legalmente delegadas; 
c) O acordo de execução prevê expressamente os recursos financeiros necessários e suficientes ao 
exercício das competências legalmente delegadas. 
d) Em algumas das competências delegadas, de forma parcial ou global, é indispensável a gestão 
direta pela Câmara Municipal, em função da sua natureza estruturante e da execução de missões de 
interesse geral e comum a toda ou a uma parte significativa do concelho. 
e) A concretização das competências em causa deve ajustar-se à estruturação interna de cada junta de 
freguesia e ao reconhecimento da efetiva capacidade de resposta de que disponha para o 
cumprimento das tarefas inerentes a cada uma das competências. 
f) A avaliação dos resultados que vierem a ser alcançados e a experiência que entretanto for 
adquirida por cada junta de freguesia contribuirão para a ampliação das respetivas áreas de 
intervenção. 
 
Assim, a Câmara Municipal, de acordo com o artigo 33.º, n.º 1, alínea m) e para os efeitos do artigo 
25.º, n.º 1, alínea k), ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, delibera: 
 
a) Aprovar a proposta de Acordo de Execução, que se dá por reproduzida; e 

 
b) Solicitar a autorização da Assembleia Municipal para a sua celebração. 
Mais delibera reportar a produção de efeitos jurídicos da presente deliberação à data da aprovação da 
próxima revisão dos instrumentos de gestão previsional de 2014. 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade.”  

 

PONTO 6  - AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE EXECUÇÃO. DELEGAÇÃO 

LEGAL DE COMPETÊNCIAS. FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA, de acordo com o disposto no 

artigo 25.º, n.º 1, alínea k), do RJAL. ___________________________________________ 

“Presente certidão de teor nº 09/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 20 de 
fevereiro de 2014: 

Presente minuta de Acordo de Execução, a celebrar com a Freguesia de Vieira de Leiria, cujo conteúdo 
se dá por reproduzido e que fica em anexo (Anexo 3). 

Considerando que: 
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a) Compete a esta Câmara Municipal discutir e preparar propostas de acordos de execução, a celebrar 
com as juntas de freguesia; 

b) Os acordos de execução devem prever os recursos necessários e suficientes ao exercício das 
competências legalmente delegadas; 

c) O acordo de execução prevê expressamente os recursos humanos e financeiros necessários e 
suficientes ao exercício das competências legalmente delegadas. 

d) Em algumas das competências delegadas, de forma parcial ou global, é indispensável a gestão 
direta pela Câmara Municipal, em função da sua natureza estruturante e da execução de missões de 
interesse geral e comum a toda ou a uma parte significativa do concelho.  

e) A concretização das competências em causa deve ajustar-se à estruturação interna de cada junta de 
freguesia e ao reconhecimento da efetiva capacidade de resposta de que disponha para o 
cumprimento das tarefas inerentes a cada uma das competências. 

f) A avaliação dos resultados que vierem a ser alcançados e a experiência que entretanto for 
adquirida por cada junta de freguesia contribuirão para a ampliação das respetivas áreas de 
intervenção. 

Assim, a Câmara Municipal, de acordo com o artigo 33.º, n.º 1, alínea m) e para os efeitos do artigo 
25.º, n.º 1, alínea k), ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, delibera: 

a) Aprovar a proposta de Acordo de Execução, que se dá por reproduzida; e 

b) Solicitar a autorização da Assembleia Municipal para a sua celebração. 

Mais delibera reportar a produção de efeitos jurídicos da presente deliberação à data da aprovação da 
próxima revisão dos instrumentos de gestão previsional de 2014. 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade.”  

Com a anuência de todos os deputados, o Presidente da Mesa apresentou em conjunto os 

pontos 4, 5 e 6 e colocou-os à discussão, pelas 22.30h. Deu a palavra Sr. Presidente da 

Câmara, Álvaro Pereira, para prestar esclarecimentos necessários. ____________________ 

Tomou a palavra, o Presidente da Câmara, que disse tratarem-se dos acordos de execução 

possíveis com as 3 juntas de freguesia, ao abrigo de uma Lei que não satisfaz nem a Câmara 

nem as Juntas. Frisou que as Juntas ficaram sem transferências financeiras durante 5 meses 

devido à entrada em vigor da Lei 75/2013. ______________________________________ 

Tomou a palavra a presidente de junta de freguesia de Marinha Grande, Isabel Freitas (CDU), 

lamentou que a Lei nº 75/2013 ainda esteja em vigor, uma vez que foi feita por pessoas que 

não conhecem o país real. Efetivamente há muitos anos que as juntas reivindicam mais 

competências, mas a estas deveriam corresponder as respetivas verbas financeiras e os 

recursos humanos. As juntas têm características próprias e são todas diferentes e merecem 

ser tratadas de outra maneira. Disse que se trata do acordo possível e lembrou a Câmara que 

há urgência em definir a situação relativamente à posse dos caminhos, arruamentos e 

estradas da freguesia, para se avançar com os contratos interadministrativos. ____________ 
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Tomou a palavra o presidente de junta de freguesia de Moita, Álvaro Martins (PS), que disse 

que todos os presidentes de Junta e de Câmara deste país consideram esta Lei, uma 

aberração, cheia de contradições e que se destina a “aniquilar” as freguesias, principalmente 

as mais pequenas. Pretende transformar o país, de norte a sul, num país intransitável, pois as 

Juntas não têm meios técnicos, humanos e financeiros para assegurar a competência que esta 

Lei nos quer impor. Embora a ANAFRE e a ANMP estejam já em conjunto com o governo a 

trabalhar alterações a esta Lei, julga que esta nunca será uma Lei equilibrada. ___________ 

Tomou a palavra o presidente de junta de freguesia de Vieira de Leiria, Joaquim Vidal (PS), 

que concordou com o que foi dito pelos seus colegas das Juntas e disse que a Lei nº 75/2013 

é um verdadeiro atentado à democracia das autarquias locais. Mostrou-se satisfeito com o 

acordo conseguido, apesar de todos os percalços desta nova Lei. Trabalhámos durante 5 

meses e recebemos zero e não temos forma de ser ressarcidos das verbas despendidas, 

porque a Lei não permite. ___________________________________________________    

Tomou a palavra o deputado Francisco Duarte (CDU), que disse que esta Lei nº 75/2013, não 

é uma Lei é um documento que pretende “liquidar” as freguesias. A proximidade das juntas 

de freguesia às populações incomoda muita gente. Lamentou que a Anafre não tivesse tido 

um comportamento político à altura para impedir que esta Lei avançasse. As freguesias 

sempre reivindicaram mais competências, mas com as respetivas verbas e a possibilidade de 

equiparem as suas instalações de forma a dar uma boa resposta. Mas ao invés de aumentar o 

valor das transferências, foram atribuídas novas competências, e a freguesia da Marinha 

Grande ainda vai receber menos 4000 euros. O Governo continua a tomar medidas para que 

as freguesias tenham cada vez menos força junto das populações. ____________________ 

Tomou a palavra, o vice-Presidente da Câmara, que disse que os acordos de execução já 

incluem as competências que foram delegadas para as Juntas. Foi uma preocupação da 

Câmara que as Juntas não sentissem grande redução de verbas. Existe a necessidade 

imperiosa de clarificar a Lei nº75/2013 nomeadamente quanto à questão das estradas e dos 

arruamentos. ____________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Francisco Duarte (CDU), que questionou como será possível as 

Juntas executarem obras em património que não é seu, mas sim da Câmara. _____________ 

Tomou a palavra, o vice-Presidente da Câmara, que respondeu que efetivamente a Câmara 

não tem competência para arranjar qualquer estrada, porque a competência foi transferida 

para as Juntas. Mas estas não as têm na sua posse, porque as estradas estão registadas no 

Município, daí a necessidade de clarificar o que está na Lei. _________________________ 

Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que reafirmou que a Lei é uma aberração. 

Esta Lei traz a destruição do poder local democrático e impõe regras de cima para baixo com 

o pretexto da Troika, mas trata-se de uma ataque à nossa democracia. Desejou que haja 

entendimento entre Juntas e Câmara de forma a encontrar as soluções que permitam dar 

resposta às solicitações e aspirações das populações, nem que para isso se contorne a Lei. _ 

Não havendo lugar a mais intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto 

quatro, AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE EXECUÇÃO. DELEGAÇÃO LEGAL 
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DE COMPETÊNCIAS. FREGUESIA DA MARINHA GRANDE, tendo a Assembleia deliberado 

aprovar o mesmo por unanimidade. __________________________________________ 

Submeteu à votação o ponto cinco, AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE 

EXECUÇÃO. DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS. FREGUESIA DE MOITA, tendo a 

Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. __________________________ 

Submeteu à votação o ponto seis, AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE 

EXECUÇÃO. DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS. FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA, tendo 

a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. ________________________ 

O deputado Filipe Andrade (CDU), proferiu a seguinte declaração de voto: “ A bancada da 
CDU considera que a Lei75/2013 não serve os interesses das populações, uma vez que a 
transferência de competências diretas e delegáveis pelas câmaras municipais às freguesias, 
não são acompanhadas das respectivas transferências de meios técnicos, financeiros e 
humanos. Votamos favoravelmente, mas manifestamos o nosso desacordo com a Lei. A 
verdade é que com a aprovação desta lei, e sem que se efetue os respetivos acordos de 
execução, as juntas de freguesia se vêem privadas das transferências financeiras, já lá vão 5 
meses. Votamos favoravelmente, mas simultaneamente exigimos a revogação da Lei 75/2013 
de 12 de setembro. ________________________________________________________ 

Interveio o deputado Curto Ribeiro (PS), que disse que a sua bancada subscreve a declaração 

de voto da CDU. _________________________________________________________ 

PONTO 7 - RETIFICAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES TOMADAS EM 14.11.2013 E 28.11.2013 – 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO E EM BAIXA TENSÃO ESPECIAL 

PARA O PERÍODO DE 12 MESES, COM INÍCIO PREVISTO A 1 DE FEVEREIRO DE 2014, nos 

termos do art.º 148 do Código do Procedimento Administrativo. ______________________ 

“Presente certidão de teor nº 03/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 23 de 
janeiro de 2014: 

Em reunião da Câmara Municipal de 14/11/2013, foi deliberado solicitar à Assembleia Municipal da 
Marinha Grande autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais no âmbito do 
contrato que se pretendia celebrar para o “Fornecimento de energia elétrica em média tensão e em 
baixa tensão especial”, 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 Assembleia Municipal, na sua sessão de 22/11/2013, deliberou autorizar a assunção de compromissos 
plurianuais para a celebração do contrato de “Fornecimento de energia elétrica em média tensão e em 
baixa tensão especial”.  

Considerando que em reunião da Câmara Municipal de 28/11/2013, foi deliberada a abertura do 
procedimento para contratualização do fornecimento de energia elétrica em média tensão e em baixa 
tensão especial para o período de 12 meses, com início previsto a 1 de fevereiro de 2014, ao abrigo de 
acordo quadro n.º 018, denominado de Eletricidade (AQ-ENE-2011), celebrado pela ANCP (Agência 
Nacional de Compras Públicas). 
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Considerando que as deliberações supra referidas firmavam a existência de dotação para a assunção 
da despesa na ação 2013/A/3 do Plano de Atividades Municipais (PAM) de 2013, nas classificações 
orgânica/económica 0103/0103090103 e 0103/06020399 e que existe um lapso de escrita na 
identificação das classificações orgânica/ económicas, dado que as classificações corretas são 
0103/020201 e 0103/06020399, existindo assim um erro de redação quando se indicou a classificação 
económica 0103090103. 

Face ao exposto, e por se tratar de um mero lapso de escrita, por existir dotação na data da 
autorização da assunção de compromissos plurianuais, na classificação 0103/020201 da referida ação 
2013/A/3 a Câmara Municipal delibera, nos termos do preceituado no art.º 148.º do Código do 
Procedimento Administrativo proceder à retificação das deliberações tomadas nas suas reuniões de 
14/11/2013 e 28/11/2013, nos seguintes termos: 

• Na deliberação de câmara tomada a 14/11/2013: 

Onde se lê: 

“(…)Considerando que em sede da 20ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2013, foi proposto 
o reforço da dotação para a assunção de despesa relativa ao “FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 
A EDIFÍCIOS CAMARÁRIOS”, nas classificações orgânica/económica 0103/0103090103 e 0103/06020399 
e ação do PAM 2013/A/3(…).” 

Deve ler-se: 

“(…)Considerando que em sede da 20ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2013, foi proposto 
o reforço da dotação para a assunção de despesa relativa ao “FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 
A EDIFÍCIOS CAMARÁRIOS”, nas classificações orgânica/económica 0103/020201 e 0103/06020399 e 
ação do PAM 2013/A/3 (…).” 

• Na deliberação de câmara tomada a 28/11/2013: 

----Onde se lê: 

“(…)Considerando que se encontra inscrito em Plano de Atividades Municipais de 2013, ação do PAM 
2013/A/3, dotação para a assunção de despesa nos anos de 2014 e 2015 relativa ao fornecimento de 
energia elétrica em média tensão e em baixa tensão especial, nas classificações orgânica/económica 
0103/0103090103 e 0103/06020399(…).” 

Deve ler-se: 

“(…)Considerando que se encontra inscrito em Plano de Atividades Municipais de 2013, ação do PAM 
2013/A/3, dotação para a assunção de despesa nos anos de 2014 e 2015 relativa ao fornecimento de 
energia elétrica em média tensão e em baixa tensão especial, nas classificações orgânica/económica 
0103/020201 e 0103/06020399(..).” 

A presente deliberação produz efeitos à data de 14/11/2013, no que respeita à deliberação tomada pela 
Câmara Municipal de 14/11/2013 e a 28/11/2013, no que respeita à deliberação tomada pela reunião da 
Câmara Municipal do mesmo dia, nos termos da alínea a) do n.º2 do art.º 128 do Código do 
Procedimento Administrativo. 

Mais delibera que seja dado conhecimento da presente deliberação à Assembleia Municipal na sua 
sessão ordinária de Fevereiro 2014. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 7 pelas 23.10h e deu a palavra Sr. Presidente da 

Câmara, Álvaro Pereira, para prestar os habituais esclarecimentos. ____________________ 

Tomou a palavra, o Presidente da Câmara, que disse tratar-se apenas da retificação de 

algumas incorreções nas classificações económicas em dois procedimentos. _____________ 

Não havendo lugar a intervenções, a Assembleia toma conhecimento da rectificação das 

deliberações tomadas nas reuniões de câmara de 14.11.2013 e 28.11.2013 referentes ao 

fornecimento de energia elétrica, nos termos do art.º 148 do Código de Procedimento 

Administrativo. ___________________________________________________________ 

PONTO 8 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A 

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS NO TERMOS DO DISPOSTO NA ALÍNEA C) DO 

N.º 1 DO ARTIGO 6.º DA LEI N.º 8/2012 DE 21 DE FEVEREIRO – RATIFICAÇÃO DA 

AUTORIZAÇÃO DE PLURIANUALIDADE NA ASSUNÇÃO DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS, 

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. ________________________________________________________ 

“ Presente certidão de teor nº 13/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 20 de 
fevereiro de 2014: 
 
Presente informação n.º SB 12/2014 de 14.02.2014 da DFTI - Área de Finanças, relativa à autorização de 
plurianualidade presente em reunião de câmara municipal de 26.12.2013 e sessão da Assembleia 
Municipal de 30.12.2013. 
 
Considerando que na referida informação são identificados diversos contratos cuja execução física e 
financeira em 2013 ficou aquém do previsto inicialmente aquando da assunção do compromisso, no 
ano de 2013, o que determina que o valor a executar em 2014 seja superior à autorização concedida 
pela Assembleia Municipal, pelo facto dos compromissos a assumir em 2014 serem superiores ao 
inicialmente previstos, situações identificadas no ponto A, Quadro do anexo I. 
 
Considerando que na referida informação são ainda identificados processos de adjudicação, cuja 
plurianualidade não era previsível ou não foi devidamente acautelada aquando da assunção do 
compromisso em 2013, mas que a mesma tem de ser assumida face à natureza específica das mesmas, 
situações identificadas no ponto B, Quadro 3. 
 
Considerando que os processos em apreço se encontram na presente data cabimentados e 
comprometidos no ano de 2014, e com o devido enquadramento nos fundos disponíveis apurados. 
 
Considerando o exposto e os motivos invocados em cada caso, a Câmara Municipal, após a análise do 
processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, solicitar à Assembleia 
Municipal da Marinha Grande autorização para a ratificação da plurianualidade para o ano de 2014, no 
que respeita à assunção dos compromissos identificados no Quadro do anexo I e no quadro 3 da 
informação n.º SB 12/2014 de 14.02.2014, para efeitos do cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 
do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, com efeitos a 31-12-2013. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 8 pelas 23.11h e não havendo lugar a qualquer 

intervenção, submeteu-o à votação, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - RATIFICAÇÃO DA 

AUTORIZAÇÃO DE PLURIANUALIDADE NA ASSUNÇÃO DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS, 

tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. ____________________ 

PONTO 9 - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS ATENTO O PRECEITUADO NO ARTIGO 12.º DO DECRETO-LEI N.º 127/2012 DE 21 

DE JUNHO – INFORMAÇÃO DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS PELA CÂMARA 

MUNICIPAL AO ABRIGO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA - COMPROMISSOS 

ASSUMIDOS ENTRE 17-12-2013 E 31-12-2013, para efeitos de aplicação e cumprimento do 

preceituado na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA e do disposto no artigo 12.º do 

Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho. ________________________________________ 

“Presente certidão de teor nº 10/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 20 de 

fevereiro de 2014: 

Considerando que por deliberação da Câmara Municipal de 20-12-2012, 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 e do disposto no 
artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, foi deliberado solicitar à Assembleia Municipal 
da Marinha Grande autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais. 
 
Considerando que na sessão ordinária de 28-12-2012 a Assembleia Municipal da Marinha Grande 
deliberou, por unanimidade, aprovar a autorização prévia genérica para a assunção de compromissos 
plurianuais, desde que: 
 
a) Resultem de projetos, ações ou de outra natureza constantes da Grandes Opções do Plano; 

 
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 foi ainda deliberado que, em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal, 
deveria ser apresentada informação da qual constem os compromissos plurianuais assumidos ao 
abrigo da referida autorização prévia genérica. 
 
Assim, apresenta-se informação n.º CS/011/2014 de 13-02-2014 referente aos compromissos plurianuais 
assumidos pela Câmara Municipal da Marinha Grande, de 17-12-2013 a 31-12-2013, que foram objeto de 
autorização prévia genérica na sessão da Assembleia Municipal de 28-12-2012. 
 
Atenta a informação prestada a Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 32º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º75/2013, de 12 de Setembro, remeter à Assembleia 
Municipal a informação sobre os compromissos plurianuais assumidos para o ano de 2013 e seguintes 
ao abrigo da autorização prévia genérica concedida pelo órgão deliberativo na sua sessão de 28-12-
2012, para efeitos de aplicação e cumprimento do preceituado na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da 
LCPA e do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21-06. 
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A presente deliberação foi tomada por unanimidade.” 

 

PONTO 10 - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS ATENTO O PRECEITUADO NO ARTIGO 12.º DO DECRETO-LEI N.º 127/2012 DE 21 

DE JUNHO – INFORMAÇÃO DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS PELA CÂMARA 

MUNICIPAL, AO ABRIGO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, 

para efeitos de aplicação e cumprimento do preceituado na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da 

LCPA e do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho. ____________ 

“Presente certidão de teor nº 11/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 20 de 

fevereiro de 2014: 

Considerando que a Câmara Municipal em reunião 26-12-2013 deliberou, para efeitos do cumprimento 
do disposto na alínea c) do n.º1 do artigo 6º e alínea b) do artigo 3º, ambos da Lei n.º 8/2012 de 21 
de fevereiro e do disposto no artigo 12º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, propor à 
Assembleia Municipal da Marinha Grande: 
 
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 pela Câmara Municipal, 
independentemente do valor; 
2. Aos encargos decorrentes da adjudicação de contratos administrativos de empreitada de obras 
públicas, que tenham sido precedidos de procedimento de concurso público, até ao limite do valor que 
determina a sujeição desses contratos a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, fixado pela Lei de 
Orçamento de Estado de 2014; 
3. Aos encargos decorrentes da adjudicação e/ou da execução de contratos administrativos 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, fixado pela Lei de Orçamento de Estado de 
2014; 
 
B. Em qualquer dos casos previstos na alínea A), determinar que 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. 
 
Considerando que, na sessão ordinária de 30-12-2013, a Assembleia Municipal da Marinha Grande 
deliberou, por unanimidade, conceder autorização genérica prévia para assunção de compromissos 
plurianuais, nos termos propostos. 
 
Considerando que foi ainda deliberado que, em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal, 
deveria ser apresentada informação da qual constem os compromissos plurianuais assumidos ao 
abrigo da referida autorização prévia genérica. 
 
Assim, apresenta-se informação n.º CS/12/2014 de 13-02-2014 referente aos compromissos plurianuais 
assumidos pela Câmara Municipal da Marinha Grande em Janeiro de 2014, que foram objeto de 
autorização prévia genérica pela Assembleia Municipal. 
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Atenta a informação prestada, a Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 32º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º75/2013, de 12 de Setembro, remeter à Assembleia 
Municipal a informação sobre os compromissos plurianuais assumidos em Janeiro de 2014, ao abrigo 
da autorização prévia genérica concedida para o ano de 2014 pelo órgão deliberativo na sua sessão de 
30-12-2013, para efeitos de aplicação e cumprimento do preceituado na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º 
da LCPA e do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

 

O Presidente da Mesa apresentou os pontos 9 e 10 pelas 23.13h, informou que os mesmos não 

carecem de votação, são apenas para conhecimento. _______________________________ 

Não havendo lugar a qualquer intervenção, a Assembleia toma conhecimento da informação 

sobre os compromissos plurianuais assumidos para o ano 2013 e seguintes, ao abrigo da 

autorização prévia genérica concedida na sessão ordinária de 28.12.2012 e da informação 

sobres os compromissos plurianuais assumidos em janeiro de 2014, ao abrigo da autorização 

prévia genérica concedida na sessão ordinária de 30.12.2013. _________________________ 

PONTO 11 – AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS. ADITAMENTO, de acordo com o disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 

127/2012, de 21 de junho e do artigo 24.º, do RJAL. ________________________________ 

“ Presente certidão de teor nº 12/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 20 de 
fevereiro de 2014: 
 
Na sequência de proposta desta Câmara Municipal foi aprovada pela Assembleia Municipal a emissão 
de autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais, tendo por referência 
diversos contratos administrativos. 
 
Constata-se que a abrangência fixada se revela insuficiente para agrupar todas as situações que 
carecem de efetiva consideração e que correspondem a contratos necessários para o funcionamento 
corrente do Município. 
 
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 (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 (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; 
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Atendendo a que os pressupostos da deliberação camarária já identificada se mantêm válidos para 
outros contratos celebrados pelo Município e que a autorização para a assunção de compromissos 
plurianuais relativa à revisão ou atualização de preços de outros contratos já celebrados, respeita a 
situações em que existe um vínculo jurídico cujo rompimento é suscetível de gerar o pagamento de 
indemnizações; 
 
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 aprovação de revisão ou atualização de preços de contratos já celebrados, desde que 
resultante de disposições legais e/ou de previsões previamente incluídas nos clausulados contratuais; 
 
B) Nos casos previstos na alínea A), determinar que deve estar previamente assegurada a inclusão 
das verbas respetivas nas Grandes Opções do Plano nos anos em referência. 
 
C) Nos 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. 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade.”  

 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 11 pelas 23.14h. e não havendo lugar a qualquer 

intervenção, submeteu-o à votação, - AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE 

COMPROMISSOS PLURIANUAIS. ADITAMENTO, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo 

por unanimidade. _________________________________________________________ 

PONTO 12 - APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 2014, de 

acordo com o disposto no artigo 25.º, n.º 2, alínea k), do RJAL. ______________________ 

“Presente certidão de teor nº 14/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 20 de 
fevereiro de 2014: 
 
Presentes duas propostas de projeto de regulamento do orçamento participativo para o ano de 2014, 
apresentadas, uma pela Sr.ª Vereadora Maria João Gomes e a outra pelo Sr. Presidente da Câmara e 
Senhores Vereadores Paulo Vicente, Alexandra Dengucho e Vítor Pereira. 
 
Foram postas a votação as duas propostas, com a condição de que aquela que for aprovada, seja 
votada artigo a artigo, por forma a permitir a introdução de alterações. 
 
A proposta de projeto de regulamento do orçamento participativo para o ano de 2014, apresentada 
pela Sr.ª Vereadora Maria João Gomes, foi rejeitada, com 4 votos contra, 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores Aurélio Ferreira e António Santos e 1 voto a favor da proponente. 
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A proposta de projeto de regulamento do orçamento participativo para o ano de 2014, apresentada 
pelo Sr. Presidente da Câmara e pelos Srs. Vereadores Paulo Vicente, Alexandra Dengucho e Vítor 
Pereira, foi aprovada, com 6 votos a favor e 1 voto contra da Sr.ª Vereadora Maria João Gomes. 
 
A proposta aprovada foi analisada na especialidade, artigo a artigo, tendo sido recolhidos contributos 
que levaram ao projeto final de regulamento do orçamento participativo de 2014. 
 
Assim, no uso do poder regulamentar conferido pelo artigo 241.º da Constituição da República 
Portuguesa às Autarquias Locais, a Câmara Municipal delibera, nos termos da alínea k) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, submeter à Assembleia Municipal, o presente projeto de regulamento, para efeitos de 
aprovação, nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º da mesma lei. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 12 e colocou-o à discussão, pelas 23.15h. Deu a 

palavra Sr. Presidente da Câmara, Álvaro Pereira, para prestar os esclarecimentos sobre o 

mesmo. ________________________________________________________________ 

Interveio, o presidente da Câmara, que chamou a atenção para o facto de ter sido possível 

conciliar a participação de todo o executivo na proposta aqui apresentada. ______________  

Tomou a palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que se congratulou pelo facto do PS e CDU 

terem também apresentado uma proposta de regulamento e ter-se chegado a um documento 

aprovado por unanimidade, em muito devido ao papel do vereador António Santos. 

Considerou que o regulamento foi feito à pressa como resposta à proposta do +C, foi pouco 

pensado e é muito redutor, apresenta áreas de intervenção pré definidas e considerou que 

deveriam ser os munícipes a apresentarem livremente as suas propostas. Lamentou que 

inicialmente a ação social não estivesse englobada, quando esta é cada vez mais uma área de 

risco. Discordou com o facto de ter sido retirada a possibilidade de associações poderem 

apresentar propostas e que os eleitos da assembleia não pudessem fazer parte da comissão 

técnica para acompanhar a fase de selecção das propostas, cingindo-se a 3 elementos da 

Câmara. Apesar de tudo, trata-se de um documento muito importante para o Concelho e 

votarão favoravelmente. ____________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado José Luís (CDU), que disse que o conceito de orçamento 

participativo é importado e pouco tem a ver com a nossa realidade democrática. O que deve 

ser objeto de discussão é o plano e o orçamento, tudo o que é estratégico para a Câmara. 

Este orçamento pretende dar a ilusão de que vai resolver muita coisa e não vai, a experiência 

noutros locais diz que são as pessoas melhor informadas e mais influentes que participam, o 

que por vezes leva a selecionar obras que não são as de maior interesse para a comunidade. 

A nossa conceção de orçamento participativo envolve as populações e permite dar voz ao 

movimento popular. _______________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Pedro Silva (PSD), que disse que este regulamento é um ponto 

de partida para uma situação nova e nalguns pontos, só a prática permitirá fazer ajustes. 
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Considerou que uma das fragilidades do regulamento reside no artigo 6º na participação 

unitária e este deveria contemplar a participação de agregados de cidadãos que têm a mesma 

pretensão. A outra fragilidade está no artigo 10º, onde a comissão de análise de propostas, 

deveria incluir além dos membros da Câmara, um entidade externa fora dos meandros da 

política, para que o parecer tenha um olhar de cidadão. ____________________________ 

Tomou a palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que disse que um processo desta 

natureza que pretende ver aumentada a participação dos cidadãos naquilo que são as 

melhorias da sua qualidade de vida, deve ser um objetivo para unir todas as forças políticas. 

O orçamento participativo é uma forma moderna de intervenção politica que nalgumas 

Câmaras resulta bem, noutra não resulta. O espírito deste orçamento é levar as pessoas a 

participarem, a interessarem-se mais pela vida coletiva e pela sua cidade, e também a ajudar 

a Câmara a chegar onde é mais prioritário. Criticou um certo ceticismo e desconfiança que 

pautou as duas intervenções anteriores e tudo deve ser feito para que este processo corra 

bem. __________________________________________________________________ 

Usou da palavra a deputada Cristina Silva (MPM) que sugeriu que os locais para as 

assembleias participativas decorram em sítios descentralizados e deve obedecer a um plano 

de divulgação para os diversos públicos. Lamentou que o regulamento não permita a 

apresentação de projetos mais prolongados no tempo, dado que o prazo acima de 3 meses é 

motivo de exclusão. Sugeriu que a Câmara veja os bons exemplos do país que têm esta 

iniciativa e aprenda com os melhores. __________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que disse que o que considera importante 

é envolver as pessoas, auscultá-las e construir as melhores soluções possíveis. Referiu que o 

saneamento básico é a área de intervenção que em qualquer encontro com as populações é 

quase sempre abordado. Disse ser inaceitável que esta questão do orçamento participativo 

sirva para diabolizar os detentores de cargos públicos e atacar o regime democrático. _____  

Tomou a palavra o deputado Pedro Silva (PSD), que frisou a necessidade de um “outsider” na 

composição da comissão técnica (art.10º), pois se todos os elementos pertencem à Câmara, 

como pode vingar uma proposta, que durante dez ou vinte anos, nunca se revelou prioritária 

para a própria Câmara. ____________________________________________________ 

Esclareceu o Presidente da Câmara que o regulamento prevê a realização das assembleias em 

locais diferentes dos referidos no centro da cidade e que projeto do +C foi votado na 

Câmara, só que não foi aprovado. ____________________________________________ 

Não havendo lugar a intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto doze 

APROVAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 2014, 

tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. ____________________ 

PONTO 13  - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO ANO DE 2013 DA 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE – 

C.P.C.J., nos termos do nº 2, do artº 32º da lei nº 147/99 de 1 de setembro, com as 

alterações impostas pela lei nº 31/2003 de 22 de Agosto conjugado com a com a alínea k) do 

nº 2 do artigo 25º do RJAL. _________________________________________________ 
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“Presente email datado de 14 de fevereiro de 2014 enviado pela presidente da comissão de proteção 
de crianças e jovens do Concelho da Marinha Grande onde consta em anexo o Relatório anual de 
atividades respeitante ao ano de 2013, no cumprimento do disposto na alínea h) do artº 18º da Lei 
147/99 na redação atual, e que constitui o ponto nº 13 da ordem do dia da sessão ordinária de 28 de 
fevereiro de 2014, da Assembleia Municipal da Marinha Grande. É enviado também o plano de acção 
para o corrente ano.  

 
A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e tomou conhecimento do referido relatório, 
dando assim cumprimento ao estipulado no art.º 32º da Lei nº 147/99 de 1 de setembro, com a 
redação introduzida pela Lei nº 31/2003 de 22 de Agosto, conjugado com a alínea k) do nº2 do artigo 
25º do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei nº 75/2013 de 12 de setembro.” 

 
O Presidente da Mesa apresentou o ponto 13 e colocou-o à discussão, pelas 23.52h. O 

Presidente da Câmara deu a palavra, ao Vereador Vítor Pereira para prestar os 

esclarecimentos sobre o mesmo. _____________________________________________ 

Tomou a palavra o vereador Vítor Pereira, que disse que o trabalho feito pela CPCJ é muito 

relevante e muito meritório em prol das crianças e jovens do nosso concelho. Elogiou o 

trabalho de todos os que colaboram com a Comissão, em especial os voluntários. _________ 

Usou da palavra, a deputada Manuela Miranda (MPM), que mostrou uma grande admiração 

pelo trabalho desenvolvido por todos os que trabalham na CPCJ. Informou também que está a 

colaborar com a CPCJ em regime de voluntariado, além de integrar a comissão alargada. O 

trabalho feito pela CPCJ não chega a todos, pelo que desafiou a Câmara a envolver-se de 

forma mais ativa que complemente a atividade da Comissão numa lógica de intervenção 

integrada para melhorar o bem estar da crianças e dos jovens. _______________________ 

Tomou a palavra, a deputada Elvira Ferreira (+C), que disse também fazer parte da comissão 

alargada da CPCJ e que a comissão faz muito e com muito pouca gente. ________________ 

Usou da palavra o deputado Joaquim João Pereira (PSD), que referiu que são de grande 

complexidade alguns dos problemas que surgem na Comissão e infelizmente não há uma boa 

colaboração do Ministério Público na resolução dos mesmos. Disse ainda que é muito 

importante a denúncia dos cidadãos comuns, quando há suspeições de violência, maus-tratos 

ou negligência que envolvam crianças e jovens. __________________________________   

Tomou a palavra, a deputada Susana Domingues (CDU), que disse partilhar da opinião do que 

já foi dito. Disse ainda que está na Comissão há muitos anos e referiu que a população, hoje 

em dia, está mais sensibilizada para as denúncias. Mas também é verdade que, tal como há 

alguns anos atrás, a Comissão continua a fazer muito com muito pouco. Mencionou que a 

estrutura, o financiamento e funcionamento das Comissões é péssima. Recentemente o 

governo criou duas comissões para analisar e fazer um levantamento a nível nacional com 

vista à reestruturação das comissões de menores, todos foram convidados, população, 

entidades e autarquias, a dar a sua contribuição para melhorar este serviço, e é muito 

importante que todos o façam, em especial a Câmara. Sugeriu que se faça uma maior 

divulgação das competências da Comissão para elucidar melhor a população do trabalho 
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desenvolvido e solicitou a colocação de uma placa identificativa da Comissão no exterior do 

edifício da segurança social. _________________________________________________  

Não havendo lugar a mais intervenções, a Assembleia toma conhecimento do RELATÓRIO 

ANUAL DE ATIVIDADES DO ANO DE 2013 DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E 

JOVENS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE – C.P.C.J. __________________________ 

PONTO 14 - APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO NOVO REGIMENTO DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL, nos termos do art.º 26º, do nº 1 alínea a) do RJAL. 

Detetadas algumas incorreções na proposta para o novo Regimento, o deputado Joaquim João 

Pereira (PSD), em nome da comissão para a revisão do Regimento, sugeriu a retirada do 

ponto 14 da ordem do dia. __________________________________________________ 

PONTO 15 - APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA, nos termos 

do disposto na alínea c) do nº 2 do artigo 25º do RJAL.  

Com a anuência de todos os deputados, o Presidente da Mesa retirou o ponto da ordem de 

trabalhos e colocou de imediato à discussão o ponto 15, cerca das 00.10h. ______________ 

Usou da palavra o deputado Joaquim João Pereira (PSD), que questionou a Câmara sobre o 

estado em que se encontram as concessões dos bares do parque dos Mártires e do Bambi, e 

de forma a completar a cobertura total do saneamento neste mandato, sugeriu que fosse feito 

um plano de execução para os quatro anos. _____________________________________  

Tomou a palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que apresentou a seguinte recomendação 

à Câmara, intitulada: ______________________________________________________ 

“Em defesa dos serviços públicos de água e do acesso de todos a este direito humano 
fundamental” _______________________________________________________ 

“As políticas seguidas nos últimos anos, em particular pelo atual governo, têm materializado a opção 
pela água como bem mercantilizável e não como direito humano fundamental. 

Está em curso a criação do mercado da água com a privatização desta em várias frentes desde: 
barragens (Plano Nacional de Barragens controlado por empresas privadas Iberdrola, EDP), exploração 
de centrais hidroeléctricas, portos, infra-estruturas de abastecimento de água, de águas residuais, 
estações de tratamento e dos serviços públicos de água e saneamento. 

No Município da Marinha Grande está assumido o compromisso de garantir a gestão, pela autarquia, 
do abastecimento de água, bem como a manutenção do custo para os munícipes. Facto com o qual 
todos nos devemos congratular. 

Em resultado da grave situação económica e social que a esmagadora maioria dos trabalhadores, dos 
reformados e das populações enfrentam, muitos vêem-se confrontados com a situação limite de não 
poder fazer face ao pagamento das faturas de abastecimento de água.  

Perante o crescente número de marinhenses, vieirense e moitenses em risco de corte do 
abastecimento de água por falta de pagamento a Assembleia Municipal da Marinha Grande recomenda 
à Câmara Municipal da Marinha Grande: 
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- A avaliação da situação social e económica dos agregados familiares que estão em risco, com vista e 
na busca de soluções para pagamento das faturas em atraso que permitam a manutenção do 
abastecimento de água; 

- Que nos casos dos agregados familiares em situação de desemprego e sem qualquer tipo de 
rendimentos sejam encontradas formas, a regulamentar, que permitam a manutenção do 
abastecimento de água em caso de falta de pagamento.” __________________________________ 

Usou da palavra a deputada Manuela Miranda (MPM) que questionou a Câmara sobre a 

previsão para as reparações de infiltrações nas nossas escolas. ______________________ 

Tomou a palavra o deputado José Luís (CDU), que informou terem já tido alguns encontros 

com a população, e que entre os problemas levantados, estão a rede de saneamento e a 

pavimentação de ruas. Solicitou que a Câmara, numa outra sessão, explicasse de forma mais 

detalhada, o estado em que se encontra o saneamento em alta e em baixa, os emissários, as 

condutas elevatórias e as etar’s. Mostrasse ainda o que falta fazer e quais os custos e 

apresentasse uma programação para 2014 e para o mandato relativa a esta questão. 

Pretendeu também ser informado sobre as relações com a empresa SIMLIS e o que pretende a 

Câmara fazer no próximo quadro comunitário de apoio, que provavelmente será o último. __ 

Usou da palavra o deputado Pedro Silva (PSD), que pôs em causa os fundamentos que 

levaram ao abate das árvores junto ao cemitério, pois parece-lhe que esta questão, do abate 

de árvores, normalmente na Marinha Grande tem sido tratada de forma muito aligeirada, sem 

que haja uma substituição ou replantação imediata. Esta questão deve ser bem pensada, pois 

tem custos elevados. ______________________________________________________  

Tomou a palavra a deputada Renata Pereira (CDU), que solicitou informações sobre o estado 

de conservação das escolas, as obras da casa da cultura e qual a programação para o 25 de 

abril e para as festas da cidade. ______________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Jorge Pinto (MPM) que perguntou à Câmara a razão pela qual 

não são gravadas as suas reuniões. Referiu que muita da informação do portal do Município 

está desactualizada, inclusive os regulamentos. Lamentou a grande ausência de sinalética na 

cidade, inclusive de placas nas entradas e saídas. Questionou o porquê dos lojistas da 

Resinagem, ainda não poderem ocupar os espaços e para quando está prevista a abertura da 

casa da cultura. __________________________________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que questionou a Câmara se o abate das 

árvores foi analisado por técnicos da Câmara, foi elaborado algum orçamento e caderno de 

encargos para a obra junto ao cemitério, foram estudadas alternativas, dispõe de um plano de 

arborização para o Concelho que defina espécies a plantar e o seu enquadramento. Sugeriu 

que esse plano seja feito, para que se acabem de vez as intervenções abusivas e sem sentido. 

Disse ainda que a resposta da Câmara ao seu requerimento é muito fraca. ______________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que disse que há árvores que devem ser 

cortadas, pois embora não seja técnico, há várias na cidade que estão a prejudicar a 

mobilidade das pessoas. ____________________________________________________ 
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Tomou a palavra o deputado Francisco Duarte (CDU), que questionou também sobre as 

razões que levaram ao abate das árvores junto do cemitério e explicações sobre a construção 

de um novo jazigo. Alertou a Câmara para a grande quantidade de passeios danificados na 

cidade. _________________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que chamou a atenção para a necessidade 

de construir abrigos e colocar a respetiva iluminação nas paragens da TUMG. ____________ 

Informou o Presidente da Câmara que o abate das árvores junto do cemitério faz parte de um 

projeto paisagístico para o local, vai haver plantação de novo material vegetal, de forma a 

assegurar que o espaço tenha mais dignidade e afugente os negócios de droga e prostituição 

que se fazem naquela zona. Vão ser cortadas mais algumas árvores na cidade que estão a 

impedir a mobilidade das pessoas e dos carros de bebé. Quanto à questão do jazigo, foi 

licenciado pela Câmara, mas irá mandar averiguar se está em conformidade com a aprovação. 

Disse também que a Câmara Municipal, enquanto órgão executivo, decidiu pela não gravação 

das reuniões de Câmara. Estamos a trabalhar na melhoria do portal do Município e na 

melhoria da sinalética. As lojas da Resinagem estão a aguardar a certificação eléctrica e a 

empresa responsável pelas obras da Casa da Cultura deu o dia 8 de março, como a data para 

a conclusão das mesmas. Confirmou que houve alguns problemas com as concessões dos 

bares, mas a Câmara já está a tratar de os resolver para que voltem a funcionar. _________ 

Em relação ao que se fala sobre o próximo quadro de apoio, não será possível candidatar 

nada relativo ao saneamento e à água, mas isso não impedirá que a Câmara continue a fazer 

os investimentos necessários. Houve problemas com a exposição na Resinagem devido a 

atrasos na candidatura da Cefamol que impediu a colocação de recursos humanos 

atempadamente. Afirmou que também defende o serviço público de fornecimento de água e a 

não privatização da Valorlis e a Câmara lutará por isso. ____________________________  

Interveio o Vereador Paulo Vicente que informou que estão a efetuar o levantamento para 

colocação dos abrigos da TUMG e a procurar a melhor solução para a sua eletrificação. Os 

passeios da cidade vão começar a ser arranjados, pois já foi lançado um procedimento no 

valor de 25 mil euros para serem calcetados. ____________________________________ 

Disse estar a ser elaborado um plano de intervenção para as escolas que vai ser levado à 

prática no período das férias grandes. Trata-se de grandes reparações, como substituição de 

telhados e outras obras de fundo. A escola do Pilado, que está desativada vai ser 

transformada em jardim de infância e num refeitório. ______________________________ 

As remodelações de ruas que estão em curso prevêem a remodelação total de todas as infra 

estruturas. Está a ser elaborado o projeto de saneamento da Amieira e o Pero Neto ainda não 

ligou o saneamento porque a Simlis tem tido alguns problemas com os direitos de passagem 

e o emissário está atrasado. _________________________________________________ 

Esclareceu que foram enviadas fotografias à deputada Elvira Ferreira, relativamente ao abate 

das árvores, que facilmente comprovam que muitas não tinham rama, outras estavam 

raquíticas e outras caídas. Muitas estavam a destruir as sepulturas. A zona envolvente do 
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cemitério vai ser remodelada para melhorar a mobilidade dos cidadãos. Disse ser amigo da 

natureza e das árvores, mas as árvores também põem em causa a segurança das pessoas. Só 

carece de deliberação de Câmara, o abate de árvores protegidas. _____________________ 

Usou da palavra o Vereador Vítor Pereira que concordou que o regulamento para a atividade 

desportiva precisa de ser revisto, mas chamou a atenção para a diferenciação relativa ao 

regulamento desportivo que apoia a atividade federada. Defende que deve existir uma política 

desportiva e cultural bem definida, onde serão estabelecidas prioridades e objetivos para que 

não sermos uma entidade meramente atribuidora de subsídios. _______________________   

Quanto à programação do 25 de abril, esta já está em andamento, embora com poucos 

recursos e mais imaginação, julgamos que vamos dignificar os 40 anos das comemorações da 

Liberdade. As festas da cidade irão decorrer para 6,7 e 8 de junho e estamos a promover com 

vários parceiros, uma iniciativa intitulada “Design Center 2014” para criação de uma marca 

para a Marinha Grande. ____________________________________________________  

Usou da palavra a Vereadora Alexandra Dengucho que confirmou que encetou um périplo 

pelas escolas do Concelho para que no terreno contactasse a comunidade escolar, conhecesse 

as escolas e percebesse as reais necessidades e preocupações. Afirmou que existe 

necessidade de efetuar algumas obras de maior e menor vulto, dependendo da escola, e que 

em articulação com o Vereador Paulo Vicente irão procurar colmatar essas necessidades, 

porque as crianças são o futuro do nosso país e merecem boas condições. ______________ 

Interveio o Vereador Paulo Vicente que disse que, desde o início do mandato, que estão a 

resolver os problemas relativos a munícipes que apresentam justificadamente dificuldades 

económicas, e se atrasam no pagamento da água, estabelecendo planos de pagamento. Os 

cortes no abastecimento de água só são efetuados, se as pessoas efetivamente não pagam. 

Informou ainda que os munícipes são sempre notificados por escrito, antecipadamente, que se 

vai realizar o corte no abastecimento da água, com a retirada do contador. ______________ 

Usou da palavra o deputado Jorge Martins (MPM) que agradeceu a forma cordial como foi 

acolhido na Assembleia Municipal. ____________________________________________ 

O Presidente da Mesa informou todos os presentes que a recomendação apresentada pelo 

deputado Filipe Andrade foi subscrita por toda a Assembleia. ________________________ 

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

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

tomadas na presente reunião. ________________________________________________ 

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

encerrada a reunião, pela uma hora e quinze minutos da qual se lavrou a presente ata que vai 

ser assinada pelos membros da Mesa: Presidente da Assembleia Municipal, Telmo Lopes da 

Silva Ferraz, primeira secretária, Ana Patrícia Quintanilha Nobre e Ana Luísa Cardeira Martins, 
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segunda secretária e ainda ao abrigo do nº 2 do artº 57º do RJAL por trabalhador da 

autarquia local designado para secretariar a reunião. ______________________________ 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

Telmo Lopes da Silva Ferraz 

 

A Primeira Secretária  

 

Ana Patrícia Quintanilha Nobre 

A Segunda Secretária  

 

Ana Luísa Cardeira Martins 

 

A secretária da Assembleia Municipal 

 

Paula Cristina Ascenso Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conteúdo da presente sessão fica registado em suporte digital. 


