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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA
MARINHA GRANDE REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018-

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro no Auditório do Edifício da Resinagem,
sito na Praça Stephens, sob a presidência de Luís Guerra Marques e
secretariada por Susana Paula Ribeiro Domingues, primeira secretária e, Pedro
Nuno Rosa de Oliveira Correia, segundo secretário, reuniu em sessão ordinária,
a Assembleia Municipal da Marinha Grande com a seguinte ordem de
trabalhos:_______________________________________________________

1.APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO NOVO REGIMENTO DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL, nos termos do alínea a), do nº 1, do artigo 26º, do Regime Jurídico das
Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro; ______________

2.PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS em 2018, nos termos do disposto na alínea c)
do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, com efeitos a
31.12.2017;____________________________________________________________

3.PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS, para efeitos de aplicação e cumprimento do
disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, na sua redação
atual – INFORMAÇÃO DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS PELA
CÂMARA MUNICIPAL, AO ABRIGO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA, no
período de 1 Setembro a 31 de dezembro de 2017;____________________________

4.APRECIAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS
EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, de acordo com o preceituado na
alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação
atual; ______________________________________________________________

5.APRECIAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS
EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, de acordo com o
preceituado na alínea c), do n.º 2, do artigo 15.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro,
na sua redação atual; ___________________________________________________

6.APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA SEMESTRAL, 1.º
SEMESTRE DE 2017, em cumprimento do preceituado na alínea d), do n.º 2, do
artigo 77.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro;______________________________

7.APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA 3.ª MODIFICAÇÃO AOS
DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2018 – 1.ª REVISÃO, nos termos do
disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na
sua redação atual;______________________________________________________

8.APROVAÇÃO DA 1.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA
MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE PARA 2018, de acordo com o disposto no
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artigo 25.º, n.º 1, alínea o) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em
anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;__________________________________

9.PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para “Remodelação do Centro de Saúde da
Marinha Grande “ – Concurso Público - nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do
artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro;______________________________

10.APROVAÇÃO DO PROTOCOLO DE PARCERIA PARA O
FUNCIONAMENTO DA ORQUESTRA JUVENIL DA MARINHA GRANDE E
DA BIG BAND DA MARINHA GRANDE, nos termos do disposto no artigo 25.º, n.º
1, alínea j), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro;___________________________________________________

11.APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO ANO DE
2017 DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DO
CONCELHO DA MARINHA GRANDE – C.P.C.J., nos termos do nº 2, do artigo
32º da Lei nº 147/99, de 1 de setembro, com as alterações impostas pela Lei nº
31/2003, de 22 de agosto, conjugado com a alínea k), do nº 2, do artigo 25º do
RJAL.________________________________________________________________

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

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

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

Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU): Filipe André Cardoso
Andrade, Maria Etelvina Lopes Rosa Ribeiro, Luís António Geria Barreiros, e
André Pereira Ruivaco Fernandes.____________________________________

Bancada do Movimento pela Marinha (MPM): Carlos Wilson da Silva Batista,
Ângela Domingues de Sousa, Artur Jorge Rosa dos Santos e Vanessa Andreia
Feliciano e Rocha.________________________________________________

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

Bancada do Bloco de Esquerda (BE): Joana Rita Constâncio Saraiva. _____
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Bancada pelo Partido Social Democrata (PSD): João da Encarnação
Cruz;___________________________________________________________

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

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

De acordo com o disposto no artigo 49º do regimento em vigor, foram ainda
comunicadas e justificadas as ausências e admitidas as respetivas
substituições dos seguintes deputados: Susana Marina Cadete dos Santos
Costa (CDU IND) pelo deputado André Pereira Ruivaco Fernandes, Ana
Margarida Balseiro de Sousa Lopes (PSD) pelo deputado João da Encarnação
da Cruz e a deputada Ana Luísa Cardeira Martins (PS) pelo deputado Octávio
José Rodrigues Rosa.

O Presidente da Mesa informou a Assembleia que o deputado Fernando
Manuel Lourenço Dias Crespo (MPM) apresentou, no passado dia 15 de
fevereiro, um pedido de suspensão de mandato por um período de 364 dias,
tendo este sido apreciado e autorizado com a anuência de todo o órgão, dando
assim cumprimento ao disposto no artigo 77º da Lei nº 169/99 de 18 de
setembro, na redação atual.

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

O Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº8/2017 da sessão ordinária
de 29.12.2017 e como não houve correções a fazer, submeteu a mesma à
votação, tendo esta sido aprovada por maioria com vinte votos a favor e quatro
abstenções ._____________________________________________________

____________________ ANTES DA ORDEM DO DIA ___________________

O Presidente da Mesa declarou aberto o período antes da ordem do dia pelas
21.00h. _________________________________________________________
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Usou da palavra o deputado Luiz Branco (+C), que proferiu a seguinte
intervenção:

“ A Marinha Grande tem um vasto património que foi acumulando ao longo dos anos.
Disso são exemplos, a mata nacional, parque do engenho, fabrica Stephens, escolas,
espaços públicos entre outros. Em heranças também se herdam as coisas más, A
Marinha Grande também teve a sua dose de serviços deficientes.

Modernizou-se e construiu algumas infraestruturas até então inexistentes. De onde
realço o estádio e zona desportiva envolvente, a FAE, ou a zona industrial. Aproveitou
bem o POLIS e dotou-se de belíssimos espaços públicos como são por exemplo o
Parque das Bernardas e o Parque da Cerca. Construiu um mercado, readaptou o
edifício do tribunal, cresceu porque as populações assim o exigiram e melhor ou pior
acompanhou estruturalmente esse crescimento.

A Marinha Grande aumentou significativamente o património. Infelizmente tem seguido
a errada política de fazer novo e abandonar velho. Assim muito do seu relevante
património ESTÁ ABANDONADO.

Como bons exemplos ainda agora referi os parques das Bernadas e o da Cerca.

Mas, construido este ultimo e, o parque Mártires do Colonialismo, foi abandonado.
Onde até as recentes infraestruturas, instaladas para o euro 2004, degradadas pelo
temporal de 2013 ainda assim permanecem, deixando de ser o palco possível para,
por exemplo, o Rancho Folclórico de Picassinos fazer os seus festivais.

O que dizer do património Stephens, toda aquela zona por trás da biblioteca, coisa
linda cheia de história, mas que aparentemente se espera que caia. Alguns dos
espaços são antros de droga e perigos eminentes para os intrusos que os usam.

E os pontos de vigia do Pinhal de Leiria, todos eles, incluindo o da Boavista,
abandonados. Símbolos de uma mata organizada e de quando era cuidada. Acho que
perpetuaríamos mais e melhor a memória da mata recuperando estes icónicos
símbolos, do que fazendo construção de frios memoriais.

O que dizer do parque do engenho com o palácio que já se encontra em fase de pré-
ruína.

Ou ainda no património industrial, os altos fornos de Pedreanes, ou os fornos da cal,
ou aqui bem no centro a fabrica Angolana, que por estar qualificada nem é nem deixa
de ser qualquer coisa, sabendo sim que é um mau, aliás péssimo, cartão de visita para
quem nos visita.

Tenho que pedir desculpas aos meus colegas de bancada, os senhores presidentes
das juntas de Moita e Viera de Leiria, onde não teria dificuldade de encontrar outros
exemplos como seja o património da antiga fabrica de aços, doado ao Município.

Mas se fosse por aí, ficaríamos horas a escalpelizar todo o património
sistematicamente abandonado por quem elegemos para nos governar.
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Por último, talvez o mais importante património que tínhamos, o Pinhal do Rei, que
devido ao crime de abandono, e a outros criminosos que apenas chegaram o fogo ao
rastilho, não poderemos mais usufruir da qualidade de vida que nos proporcionou.

Mas Senhora Presidente deixe-me que antecipe a resposta.

Responder-me-á a Sra Presidente que grande parte deste património não é
responsabilidade da Câmara Municipal uma vez que se trata de património do estado
onde o município não pode intervir.

Claro que, como cidadão consumidor de média, perante o recente noticiar da lista de
fortes, palácios e outros edifícios históricos abandonados, teria de me calar e dar-lhe
razão, mas não o farei.

Não o faço porque, assim como dou estes exemplos de má gestão no nosso município,
poderia dar muitos exemplos de outros municípios que seguiram o caminho inverso.

Portanto a grande diferença é que, por lá, há quem dignifique os cargos para que são
eleitos, que além de criarem infraestruturas, para darem bons serviços aos munícipes,
ampliam o património e sabem cuidar dele.

Enquanto que por cá, tenho a sensação, que o concorrer a cargos públicos é só por
uma questão de estatuto ou vaidade pessoal.

Podem dizer que temos tido executivos esforçados. E admito que sempre fizeram ou
fazem, tudo o que são capazes.

Pena é não serem capazes de fazer mais, ou de fazer melhor, a favor do município.”



Usou da palavra a deputada Joana Saraiva (BE), que apresentou a seguinte
Moção “ PELA CONSTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES
SUINÍCOLAS (ETES) DE GESTÃO PÚBLICA”:

“ Considerando que:

1. O Rio Lis e toda a sua bacia hidrográfica representa um valioso património natural
para o concelho da Marinha Grande e para toda a região;

2. São frequentes as descargas suinícolas diretamente nas linhas de água da bacia
hidrográfica assim como nos campos do Lis, práticas que têm impactos muito
negativos para a preservação dos recursos naturais locais, mas também no bem
estar da população e saúde pública;

3. A contaminação das linhas de água tem sido notável ao longo dos anos através
de ações de análise de qualidade da água promovidas por várias organizações,
apesar do fraco investimento realizado localmente ao nível da monitorização;

4. Estima-se que nos concelhos da Batalha, Porto de Mós e Leiria sejam produzidos
2500 metros cúbicos diários de chorumes, no entanto não existem na região
estações de tratamento capazes de receber tal quantidade de resíduos.

5. A ETAR norte, do concelho de Leiria, que foi adaptada para tratar efluentes
suinícolas, num projeto que previa o tratamento de 700 m3, tem afinal um máximo



(Mandato 2017/2021) ATA NÚMERO UM 28.02.2018

de tratamento diário de 270m3 e atualmente trata diariamente pouco mais de
50m3.

6. Há várias décadas que o concelho da Marinha Grande, em especial a freguesia
de Vieira de Leiria, é fustigado pelas descargas ilegais deste sector económico,
apesar das várias ações de denúncia e queixas apresentadas por diversas
organizações e cidadãos, não se tendo notado qualquer efeito resultante das
entidades fiscalizadoras;

7. A praia de Vieira de Leiria, que é especialmente afetada por este problema,
representa uma grande mais valia para o desenvolvimento económico do
concelho, tendo uma elevada procura por parte de quem reside no concelhio da
Marinha Grande, mas também por quem o visita;

8. Já se perderam várias oportunidades para a construção de estações de
tratamento de efluentes suinícolas na região, como é exemplo os recentes 9,1
milhões de euros de fundos públicos que já estavam adjudicados a uma obra que
não se concretizou por inoperância da entidade beneficiária, a Recilis/Valor Agudo,
organização onde estão representados muitos suinicultores;

9. “Já não há nenhuma razão para confiar em quem ao longo de muito tempo disse
que ia resolver e não resolveu”, parafraseando o sr. Ministro do Ambiente, João
Pedro Matos Fernandes, que acabou por afirmar ser necessária uma maior
intervenção pública na resolução deste problema, em resposta ao deputado do BE,
Heitor de Sousa, recentemente em audição na Comissão de Economia.

Assim, a Assembleia Municipal da Marinha Grande, reunida a 28 de fevereiro de 2018,
ao abrigo do artigo 25º, nº 2, alínea k) do Anexo I da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro,
delibera:

1. Apelar ao Governo para desencadear todas as medidas necessárias para a
construção de uma Estação de Tratamento de efluentes Suinícolas, de gestão pública
e com capacidade de tratamento adequada ao volume de resíduos produzidos na
região;

2. Apelar ao Governo para implementar medidas fortes d e incentivo e fiscalização
para que os resíduos produzidos sejam efetivamente tratados e o rio Lis e sua bacia
hidrográfica sejam despoluídos.



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

“ A comprovar um elevadíssimo nível de consciência cidadã, após os trágicos
incêndios de Outubro do ano passado, muitas têm sido as iniciativas de apoio à
recuperação do nosso pinhal dinamizadas por voluntários, que solidariamente
participam em ações de limpeza e reflorestação.

Para citar apenas algumas, a comissão popular “O Pinhal é Nosso”, que se tem
empenhado em sucessivos alertas às autoridades competentes e ações no terreno,
os 500 colaboradores da Siemens, a associação ambientalista “Zero”, ou os Clubes
Rotários.

Sem esquecer os inúmeros donativos, de empresas do concelho e do país, do
município de Fontenay sous Bois, da Fundação Aga Khan, dos bancos Millenium BCP
de França e do BNP Paribas, da Europcar, etc.
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Perante este generoso proliferar de iniciativas solidárias,perante a forma como somos
exortados a nelas participar, sobretudo pela Srª Presidente da Câmara, que acredito o
faça desinteressadamente, até poderia parecer que o pinhal nos pertence, a nós,
comuns cidadãos.

Desenganem-se os incautos.

E também os crédulos, que não se têm apercebido que o trabalho desenvolvido por
estas iniciativas, competia aos que, durante décadas geriram parasitariamente a mata
nacional e a deixaram no estado em que está e que agora podem placidamente
esconder a sua irresponsabilidade e negligência debaixo das bandeiras dos mega
eventos solidários.

Porque convém lembrar que o Ministério da Agricultura e Florestas, através do ICNF
quase sempre esteve arrogantemente de costas voltadas para a Autarquia e para os
munícipes, recusando reparar as estradas das matas, proibindo a realização do Pinhal
das Artes ou obstaculizando a intervenção da Junta de Freguesia para melhoramentos
nos parques de merendas.

E se e agora assistem serenamente e até participam nesta onda solidária é porque
lhes dá muito jeito que outros façam o que era sua obrigação e que haja muitos
donativos de particulares e empresas e até que seja a Câmara Municipal a pagar os
blocos de cimento para cortar estradas, de cujo custo, provavelmente nunca será
ressarcida.

E até pode vir cá o Primeiro Ministro prometer defender empenhadamente a floresta.
Só que ela não precisa só de empenho, precisa que reponham os Serviços Florestais
(chamem-lhe Instituto, chamem-lhe o que quiserem), com a autonomia e os recursos
que nunca deviam ter perdido, que reponham os guardas florestais com a capacidade
legal de continuarem a vigiar as matas e de obrigarem os proprietários a limpá-las.

E já agora, convém saber se a Câmara Municipal já notificou o ICNF que terá que dar
o exemplo e concluir a limpeza que lhe compete, no prazo estabelecido.

Quando acabarem os flashes da imprensa e as visitas de notáveis, com direito a
jornais e a televisão, quando arrefecer a febre dos eventos, provavelmente tudo ficará
como antes, ou talvez não, talvez sobrem maiores responsabilidades e obrigações
para a Autarquia, só que, sem os correspondentes recursos.

Quanto a nós, ficaremos com a amarga realidade de que o pinhal só é nosso quando
lhes convém.”



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

“ O ICNF, I. P. tem por missão propor, acompanhar e assegurar a execução das
políticas de conservação da natureza e das florestas, visando a conservação, a
utilização sustentável, a valorização, a fruição e o reconhecimento público do
património natural. Depois, é esta entidade que faz constar que:

O Município da M.Grande não tem plano municipal contra incêndios aprovado, ou
Plano de Emergência.

Podemos também observar os dados publicados no site do Instituto da Conservação
da Natureza e das Florestas (ICNF). Estes planos são uma espécie de guia de cada
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território e incluem, por exemplo, a análise do risco e vulnerabilidade aos incêndios, a
rede de pontos de água, a cartografia, os locais estratégicos de estacionamento para
as ações de vigilância, os meios e recursos disponíveis, bem como toda a informação
para a primeira intervenção, combate, rescaldo e vigilância pós-incêndio.

Segundo o Autarca, Manuel Machado, presidente da ANM, tentou obter
esclarecimentos do ICNF.

O ICNF mantêm-se em silêncio sobre os municípios que elaboraram o plano, mas
que ainda não têm a sua aprovação. Sem sucesso. Mais, a Associação Nacional dos
Municípios Portugueses, diz "não ter conhecimento oficial da lista".



Usou da palavra a deputada Etelvina Ribeiro (CDU), que proferiu a seguinte
Saudação “Afirmar a igualdade no Dia Internacional da Mulher :

“ Desde os finais do século XIX, irromperam lutas e greves de mulheres contra os
horários de 16 horas diárias e salários de miséria nas fábricas, pelo direiro de voto,
pela melhoria das condições de vida e de trabalho, pela igualdade e o fim das
discriminações.

Em 1975 foi comemorado oficialmente o Ano Internacional da Mulher e em 1977
ficaram reconhecidos pelas Nações Unidas o dia 8 de Março, como o Dia Internacional
da Mulher.

A Constituição da Republica Portuguesa, desde a sua aprovação em 1976, consagra e
valoriza as conquistas sociais, económicas, políticas e culturais das mulheres.

O dia 8 de Março mantém hoje relevância nacional e internacional, embora surja,
muitas vezes, desligado da sua origem histórica e da importância do papel, da
participação e da luta das mulheres, perdendo-se assim a origem histórica da sua
celebração e perpetuando-se a invisibilidade das discriminações e desigualdades a
que ainda estão sujeitas:

 São afetadas pela precariedade, pelo desemprego, e pela desregulamentação
dos horários de trabalho

 Trabalham maioritariamente por turnos, ao sábado e ao domingo;

 Recebem menos na remuneração média mensal, comparativamente com os
salários dos homens;

 São a maioria vítimas de assédio moral e de doenças profissionais;

 São penalizadas pelo exercício dos direitos de maternidade, no acesso a
cargos de decisão e na desigual partilha de responsabilidades domésticas;

 Constituem a maioria dos reformados onde o risco de pobreza é maio;

 Sofrem de múltiplas discriminações, em função da condição social, da
deficiência, da idade, da nacionalidade, da orientação sexual ou da identidade
de género

 São a maioria vitimas de violência domésticas, das redes de prostituição e de
tráfico de seres humanos.
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As mulheres e as crianças, constituindo a parte da população mais afetada pela
pobreza, comprovam que princípios constitucionais fundamentais ainda estão por
cumprir:

1. Emprego seguro e com direitos

2. Aumento geral dos salários e salário igual para trabalho igual ou de valor igual

3. 35 horas de trabalho normal semanal para todas/as

4. Valorização das profissões e evolução das carreiras, sem discriminações;

5. Dispensa de trabalho noturno ou por turnos, de trabalhadoras/es com filhos
menores de 12 anos de idade, a requerimento dos pais, quando ambos trabalhem
nesses regimes

6. Criação de infraestruturas sociais de apoio que permitam a conciliação efetiva
entre o trabalho e a vida pessoal e familiar

7. Proteção social para todas as desempregadas/os

8. Reposição da universalidade do abono de família

9. Garantia da proteção da maternidade

10. Direito à negociação e contratação coletiva, no sentido do progresso social

11. Combate ao assédio moral e alterações legislativas para inversão do ónus da
prova, proteção das testemunhas e criminalização dos responsáveis

12. Eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres

Valorizando o Dia internacional da Mulher!

A CGTP e os seus sindicatos levam a efeito a semana pela Igualdade de 5 a 9 de
Março. O Núcleo do Movimento Democrático de Mulheres realiza o jantar
comemorativo na noite do próprio dia 8. O MDM promove manifestação nacional no
sábado dia 10 de Março, com o lema igualdade e justiça social, no presente , com
futuro!”

Usou da palavra o deputado Artur Santos (MPM), que apresentou uma
recomendação à Câmara Municipal relativamente a uma proposta designada
“ Implementação do Comboio Atlântico” e que se transcreve:

“ Dando sequência ao tema em epigrafe por nós abordado na última assembleia
municipal realizada a 29-12-2017, vimos pelo presente explanar por escrito a nossa
proposta que designamos por “implantação do Comboio Atlântico” (designação que
gostaríamos que fosse adotava), mas que também poderíamos designar por
“Regresso do Comboio de Lata”.

Este tema, que é querido a milhares de Marinhenses, povoa a memória e a saudade
dos mais velhos que o viram circular, ou que usufruíram da sua existência, e alimenta
o imaginário dos mais novos, que tiverem e têm o privilegio de escutar as muitas
histórias, algumas deles idílicas e até românticas, contadas pelos mais velhos.

A tragédia que se abateu sobre o nosso “Pinhal do Rei” no passado dia 15 de Outubro,
pode neste particular, constituir uma oportunidade única para os Marinhenses
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resgatarem uma parte sua história, que foi iniciada em 1923 e que foi interrompida em
1965.

Embora cônscios do nível de investimento que um projeto desta dimensão acarretaria,
também sabemos que a concretização do mesmo, suscitaria uma impacto
socioeconómico significativo para a cidade e o concelho da Marinha Grande.

De facto, não é necessário ser muito criativo, para imaginar as mais valias que o
“Comboio Atlântico” traria para o N/ concelho, nomeadamente ao nível do turismo, pois
reuniria todas as condições para ser o Ex Libris da n/ cidade e até da região.

Para tal, consideramos ser essencial que a “Estação Leste” da linha férrea seja
localizada estrategicamente muito perto do centro histórico da cidade. Após uma
rápida pesquisa cartográfica, concluímos que a localização ideal seria na Portela, no
terreno contiguo à rotunda que liga a avenida John Beare, à Rua do Matadouro (entre
outras). Neste terreno (ver imagens 1 e 2), ficaria localizada a estação do comboio,
uma mini estação de bicicletas de aluguer (ver explicação mais adiante), assim como o
monumento do “Comboio de Lata” atualmente depositado (diríamos até, semi
esquecido) num dos pavilhões da FAE.

Como atrás referimos, esta localização seria na N/ opinião a ideal, dada a proximidade
com o centro histórico, com o Museu do Vidro “a dois passos”, sendo fácil imaginar a
organização de roteiros turísticos que sequenciassem ambas as vertentes. Também a
facilidade de estacionamento seria uma mais valia, bastando para tal, ampliar o
parque de estacionamento do Parque da Cerca.

Quanto à referência que fizemos à miniestação de bicicletas, que ficaria junto à
estação do comboio, a mesma prende-se com uma ideia já com alguns anos, de criar
um circuito urbano de ciclovias, com bicicletas de aluguer distribuídas por diversas
miniestações. Pensamos que está no hora de retirar este projeto “da gaveta” , e, caso
esta proposta do “Comboio Atlântico” venha a ser concretizada a médio-prazo,
estendê-lo até São Pedro de Moel, numa ciclovia que seria construída paralela à linha
férrea.

Esta n/ proposta, pressupõe a inevitabilidade de adquirir a privados do terreno para a
edificação da “Estação Leste” assim como 3 ou 4 frações de terrenos sequentes a este,
para dar passagem até aos terrenos da Mata Nacional.
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Conforme ilustrado na imagem seguinte (imagem 3), o trajeto que preconizamos para
a linha férrea, seria, depois de deixar a zona urbana, passando no limite norte do
Parque de Merendas, seguir durante cerca de 700 metros pelo Aceiro O, curvando
ligeiramente na direção sudoeste até passar por cima do Ribeiro de São Pedro
aproximadamente nas imediações do Vale dos Pirilampos, e seguir até São Pedro de
Moel pelo Aceiro P.

Quanto à “Estação Oeste”, temos pelo menos duas alternativas a propor:

- a opção A, seria junto à estátua do Rei D. Dinis / Rainha D. Isabel (ver imagem 4)

-a opção B, seria nas imediações do farol do São Pedro, ao lado da entrada do
Parque de Campismo (ver imagem 5).

Ambas as opções apresentam vantagens, e talvez fosse técnica e economicamente
possível manter as duas, criando uma bifurcação.
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Acresce ainda dizer, que a linha férrea, em conjunto com a ciclovia assim como com
os terrenos desflorestados paralelos a estas, constituiriam uma natural faixa contra
incêndios.

Solicitamos a v/ Exª, Sr. Presidente da A.M.M.G. que gentilmente reencaminhe esta
missiva ao executivo camarário, assim como ao Observatório Local do Pinhal do Rei,
para que esta proposta que encerra um sonho antigo partilhado por muitos
Marinhenses, possa manter viva a esperança da sua concretização a médio prazo,
daquela que seria sem qualquer dúvida uma obra emblemática e transgeracional.

Que pelo menos, se encomende um estudo de viabilidade económica, não
esquecendo que o novo quadro de apoio Portugal 2030 poderia ser uma das hipóteses
de financiamento deste projeto.”



Foi colocada à votação a Moção “PELA CONSTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE EFLUENTES SUINÍCOLAS (ETES) DE GESTÃO PÚBLICA”, tendo a
mesma sido aprovada por maioria com 6 votos a favor e 18 abstenções. _____



Terminadas as intervenções no período antes da ordem do dia e por se tratar
de uma sessão ordinária, e dando cumprimento ao estipulado no nº 1 do artigo
16º e no artigo 18º do Regimento, o Presidente da Mesa abriu o período de
INTERVENÇÃO DO PÚBLICO, pelo que chamou a intervir os munícipes inscritos.

Tendo a Sra. Vereadora Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro, solicitado intervir
enquanto cidadã no período destinado ao público, o Sr. Presidente da Mesa, e
dado que o Regimento é omisso quanto a esta questão, solicitou a intervenção
de todas as bancadas com assento no órgão, para que manifestassem a sua
opinião sobre esse pedido. Ouvidos os líderes de bancada, a Assembleia não
se opôs à inscrição da Sra. Vereadora enquanto munícipe, tendo ficado o Sr.
Presidente de solicitar parecer jurídico relativamente ao assunto.

_____________ PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ___________

1 - A Sra. Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro, moradora na Rua Luís Braille,
nº 153 - 1C, em Leiria que fez a seguinte intervenção:

“ Na qualidade de cidadã, e ao abrigo da lei de acesso aos documentos
administrativos, solicita junto de V.ª Ex.ª cópia das duas intervenções que a Sr.ª
Presidente da Câmara fez na Assembleia Municipal de 29 de dezembro 2017,
referentes à questão dos incêndios e da saúde pagando para o efeito as
correspondentes taxas previstas no Regulamento de Taxas e Licenças.

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

PONTO 1 - APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO NOVO REGIMENTO DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

“ Presente o projeto de Regimento da Assembleia Municipal da Marinha Grande

elaborado pelo grupo de trabalho proposto pela Mesa da Assembleia que, em

cumprimento do disposto na alínea a), do º 1 do artigo 29º da Lei nº 75/2013 de 12 de

setembro, foi constituído pelos seguintes deputados :

PS - Aníbal Curto Ribeiro

CDU - Filipe André Cardoso Andrade

MPM - Carlos Wilson da Silva Batista

+C - Maria João dos Santos Roldão Gomes

BE - Joana Rita Constâncio Saraiva

PSD - Ana Margarida Balseiro de Sousa Lopes”

O Presidente da Assembleia informou que se realizaram duas reuniões de
trabalho da comissão, onde o PSD, por impossibilidade da deputada Ana
Margarida Lopes, se fez representar pelo deputado João da Encarnação Cruz.

O Presidente da Assembleia submeteu à apreciação e discussão, o projeto
do Regimento da Assembleia para o mandato 2017 - 2021, cujo conteúdo era
do conhecimento prévio de todo o plenário.

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

“ A aprovação do novo Regimento da assembleia que se propõe nesta sessão de
Reunião de Assembleia, para o mandato 2017-2021. A análise e estudo às propostas
de alterações, não privilegiou o debate político, quando da apresentação de alterações.
(veja-se a ata do relatório do grupo de trabalho).O PSD denuncia ter havido défice de
democracia, porquanto foi interditado apresentar qualquer alteração, com o argumento
que já estavam apresentadas pela deputada efetiva.

Esta condição diminuí a minha dignidade como membro pleno de poderes para o
efeito, e o Órgão da Assembleia perde prestigio. Por tal facto, requeiro que fique
registado o meu pretexto.”

A Assembleia Municipal aprovou, nos termos do disposto na alínea a) do nº

1 do artigo 26º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, o Regimento da
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Assembleia Municipal da Marinha Grande que entrou imediatamente em

vigor e que se anexa à presente ata.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. _______________________

PONTO 2 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS EM 2018

“ Presente certidão de teor nº7/2018/DAM referente à seguinte deliberação camarária

da reunião ordinária de 20 de fevereiro de 2018:

Presente informação n.º DP1/2018 de 05.02.2018 da DFTI relativa ao assunto

identificado em epígrafe.

Considerando que os referidos processos foram objeto de cabimento e compromisso

em 2018 por conta das dotações disponíveis nos Documentos Previsionais de 2018, e

que possuem o devido enquadramento nos fundos disponíveis apurados.

Considerando o exposto e os motivos invocados em cada caso, a Câmara Municipal,

após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1

do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º

75/2013, de 12 de setembro, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande

autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais em 2018 atentos os

processos identificados na informação n.º DP1/2018 de 05.02.2018, nos quadros n.º 2

a 5, 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 31.12.2017.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.”

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

“ Sobre os compromissos plurianuais, justificam-se perante a lei, quando constituem
obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico ou em anos
económicos distintos do ano em que a assunção do compromisso é assumido; Pode
até não ocorrer.

Não seria mais fácil que em cada ponto a aprovar fosse destrinçado os projetos
previstos no PA ou PPI, com definição do código, rubricada, ação, data da sua
implementação, montantes totais ou fracionados, quando vão ter inicio, e se
eventualmente se vão prolongar no tempo, Isto porquê?
Facilitava o registo no sistema informático central das entidades responsáveis pelo
controlo orçamental em cada um dos subsectores da Administração Pública.”
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A Assembleia Municipal autorizou a assunção de compromissos plurianuais

em 2018, atentos os processos identificados na informação n.º DP1/2018 de

05.02.2018, nos quadros n.º 2 a 5, em cumprimento do disposto na alínea c) do

n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, com efeitos a

31.12.2017.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. _______________________

PONTO 3 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A
ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - INFORMAÇÃO DOS

COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL, AO
ABRIGO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA, NO PERÍODO DE 1 SETEMBRO A
31 DE DEZEMBRO DE 2017.

“ Presente certidão de teor nº9/2018/DAM referente à seguinte deliberação camarária

da reunião ordinária de 20 de fevereiro de 2018:

“ Considerando que a Câmara Municipal em reunião de 22/12/2016, deliberou, de

acordo com o artigo 32º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei

nº 75/2013, de 12 de setembro, para os efeitos do artigo 12º do Decreto-Lei n.º

127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual e do artigo 24º, do Regime Jurídico

das Autarquias Locais propor à Assembleia Municipal:

A) A emissão de autorização genérica prévia para a assunção de compromissos

plurianuais relativos:

1. À reprogramação da execução física e financeira de contratos

administrativos já celebrados, desde que a alteração do plano de trabalhos

tenha sido aprovado pelo órgão competente, independentemente do valor;

2. Aos encargos decorrentes da adjudicação de contratos administrativos de

empreitada de obras públicas, de aquisição de bens e de aquisição de

serviços, até ao limite do valor que determina a sujeição desses contratos a

fiscalização prévia do Tribunal de Contas;

3. À aprovação de revisão de preços ou atualização de contratos já

celebrados, desde que resultante de disposições legais e/ou de previsões

previamente incluídas no próprio contrato;
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4. À atribuição de benefícios públicos, desde que decorram da aplicação do

Regulamento de incentivo à natalidade e apoio à família no concelho da

Marinha Grande;

B) Em qualquer dos casos previstos na alínea A), deve estar previamente assegurada

a inclusão das verbas respetivas nas Grandes Opções do Plano nos anos em

referência.

C) Em qualquer dos casos previstos na alínea A), deve estar assegurado o

cumprimento de todas as disposições legais em matéria de realização de despesas

públicas, designadamente em matéria de conformidade com as exigências

decorrentes da existência de fundos disponíveis para o efeito.

D) Todas as situações abrangidas pela presente autorização genérica devem ser

remetidas para conhecimento da Assembleia Municipal.

E) O disposto nas alíneas anteriores vigora no ano económico de 2017.

Considerando que, na sessão ordinária de 29/12/2016, a Assembleia Municipal da

Marinha Grande deliberou, por unanimidade, nos termos do artº 12º do Decreto-lei

127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual e do artigo 24º do RJAL - Regime

Jurídico das Autarquias Locais, conceder autorização genérica prévia para assunção

de compromissos plurianuais para o ano económico de 2017.

Presente informação CS/003/2018 de 07/02/2018, e documentos anexos, referente

aos compromissos plurianuais assumidos pela Câmara Municipal da Marinha Grande

no período de 1 de Setembro a 31 de Dezembro de 2017, que possuem contrato

escrito assinado, quando aplicável, no mesmo período, e que foram objeto de

autorização prévia genérica pela Assembleia Municipal, na sua sessão de 29/12/2016.

Atenta a informação prestada a Câmara Municipal delibera tomar conhecimento do

seu teor e remeter a mesma à Assembleia Municipal, conforme preceituado no ponto

D) da deliberação de autorização genérica prévia concedida por este órgão

deliberativo na sua sessão de 29/12/2016.”

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

“ Trata-se da autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais.
Entendemos quando da aprovação dos documentos previsionais, as despesas estão
inclusas para os compromissos que estão tacitamente aprovados.
Mais entendemos interpretar como esquema sintetizador para mais fácil apreensão
das regras instituídas. “
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Usou da palavra o deputado Luiz Branco (+C), que proferiu a seguinte
intervenção:

“ Senhores vereadores, gostava de pedir a todos sem exceção, porque não há votação
maioritária sem que pelo menos 4 de vós estejam de acordo, maior rigor no que ao
tipo de contratação diz respeito. Em nosso entender verificamos demasiadas
contratações feitas por ajuste direto. Muitas de montantes bastante elevados. Nada
que esteja fora dos limites legais.

Encontramos parcelas de pouco mais de 4 .000.00€ na vertente de concurso público.

Mas depois encontramos 20 parcelas num valor global de mais de 366,000.00€,
distribuídas por valores que vão desde 180.00€ até mais de 65,000.00€.

Depreendo que algumas destas parcelas são forma de financiamento de instituições,
não deveria ter de ser assim. Mas há outros valores relativamente elevados que
podiam e deveriam ser objeto de concurso público.”

A Assembleia Municipal tomou conhecimento, em conformidade com o

preceituado no ponto D) da deliberação de autorização genérica prévia

concedida por este órgão deliberativo na sua sessão de 29-12-2016 e para

efeitos do disposto no artigo 12º do Decreto-Lei nº 127/2012 de 21 de Junho,

da informação dos compromissos plurianuais assumidos pela Câmara
Municipal da Marinha Grande no período de 1 de Setembro a 31 de
Dezembro de 2017.

PONTO 4 - APRECIAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS
PLURIANUAIS EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

“ Presente certidão de teor nº4/2018/DAM referente à seguinte deliberação camarária

da reunião extraordinária de 31 de janeiro de 2018:

Presente informação de 26 de janeiro de 2018 da Divisão Financeira e de Tecnologias

de Informação, a informar que nos termos do preceituado na alínea c) do n.º 2 do art.º

15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º

22/2015 de 17 de março, deve ser apresentada à Câmara Municipal e à Assembleia

Municipal, até 31.01.2018, declaração dos compromissos plurianuais existentes a 31

de dezembro de 2017, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 15.º do

mesmo diploma.
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Para cumprimento do enunciado na legislação supra, apresenta-se em anexo,

declaração emitida pela Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, Cidália

Maria de Oliveira Rosa Ferreira, a declarar que os compromissos plurianuais

existentes à data de 31.12.2017 se encontram devidamente registados na Base de

Dados do Município da Marinha Grande, aplicação de Contabilidade, pelos montantes

que constam do quadro seguinte:

Ano Montante

2018 16.116.824,28 €

2019 9.087.751,71 €

2020 8.828.734,86 €

2021 2.850.471,17 €

Seguintes 52.075.389,28 €

TOTAL 88.959.171,30 €

A Câmara Municipal, após análise da documentação anexa, delibera tomar

conhecimento da declaração de compromissos plurianuais existentes à data de 31 de

dezembro de 2017 e mapa anexo. Mais delibera submetê-los à apreciação da

Assembleia Municipal, para cumprimento do preceituado na alínea c), do n.º 2, do

artigo n.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada e republicada em anexo à

Lei n.º 22/2015, de 17 de março e em cumprimento do disposto na alínea ccc) do n.º 1

do art.º 33.º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.”

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

“ Como se trata de comprovar que se encontram devidamente registados na base de
dados central da entidade responsável pelo controlo da execução orçamental, pelos
respetivos montantes ... Nada a opor.”

A Assembleia Municipal tomou conhecimento, nos termos do preceituado

na alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro,
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alterada e republicada em anexo à Lei nº 22/2015 de 17 de Março, da
declaração de compromissos plurianuais existentes à data de 31 de
dezembro de 2017 e respetivo mapa.

PONTO 5 - APRECIAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS E
RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

“ Presente certidão de teor nº5/2018/DAM referente à seguinte deliberação camarária

da reunião extraordinária de 31 de janeiro de 2018:

Presente informação de 26 de janeiro de 2018 da Divisão Financeira e de Tecnologias

de Informação, a informar que nos termos do preceituado na alínea c) do n.º 2 do art.º

15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º

22/2015 de 17 de março, deve ser apresentada à Câmara Municipal e à Assembleia

Municipal, até 31.01.2018, declaração dos pagamentos e recebimentos em atraso

existentes a 31 de dezembro de 2017, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do

art.º 15.º do mesmo diploma.

Para cumprimento do enunciado na legislação supra, apresenta-se em anexo,

declarações emitidas pela Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande,

Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira, a declarar todos os pagamentos e

recebimentos em atraso existentes à data de 31.12.2017.

A Câmara Municipal, após análise da documentação anexa, delibera tomar

conhecimento das declarações de pagamentos e recebimentos em atraso existentes à

data de 31 de dezembro de 2017.

Mais delibera submetê-los à apreciação da Assembleia Municipal, para cumprimento

do preceituado na alínea c), do n.º 2, do artigo n.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de

fevereiro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 22/2015 de 17 de março e em

cumprimento do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei nº 75/2013 de 12

de setembro.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.”

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

“ Trata-se de declarações de não divida. Não tendo o mapa de tais compromissos,
mas o que se pretende é salvaguardar. É sempre um procedimento que pode provar a
eficiência. Tudo bem. “
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A Assembleia Municipal tomou conhecimento, nos termos do preceituado

na alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro,

alterada e republicada em anexo à Lei nº 22/2015 de 17 de Março, das
declarações de pagamentos e recebimentos em atraso existentes à data
de 31 de dezembro de 2017.

PONTO 6 - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA SEMESTRAL,
1.º SEMESTRE DE 2017

“ Presente certidão de teor nº8/2018/DAM referente à seguinte deliberação camarária

da reunião ordinária de 20 de fevereiro de 2018:

Presente Relatório de Auditoria Semestral elaborado pelo Auditor Externo do

Município da Marinha Grande, relativo ao primeiro semestre de 2017, para

cumprimento do preceituado na alínea d) do n.º 2 do art.º 77 da Lei n.º 73/2013, de 3

de setembro, e que respeita a informação sobre a situação económica e financeira da

autarquia no período.

A Câmara Municipal, após análise do mesmo, delibera tomar conhecimento do seu

teor e submetê-lo à apreciação da Assembleia Municipal para cumprimento da alínea

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

A Câmara tomou conhecimento.”

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

“ Tratando-se de um relatório que diz respeita á informação sobre a situação
económica e financeira da autarquia num determinado período. Gostaria de saber, se
aqui fomos ou estamos a ser reforçados ou apoiados com correções de assimetrias
em beneficio, tendo em conta que somos um município em desigualdade de
desenvolvimento.
Não merecíamos uma compensação por desigualdade de oportunidades para
compensar, os maus municípios, e superar as diferenças decorrente da desigualdade
de investimentos?”

A Assembleia Municipal tomou conhecimento, nos termos do preceituado

na alínea d) do n.º 2 do artigo 77º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, do
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Relatório de Auditoria Semestral elaborado pelo Auditor Externo do
Município da Marinha Grande, relativo ao primeiro semestre de 2017.

PONTO 7 - APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA 3.ª MODIFICAÇÃO AOS
DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2018 – 1.ª REVISÃO

“ Presente certidão de teor nº6/2018/DAM referente à seguinte deliberação camarária

da reunião ordinária de 20 de fevereiro de 2018:

Presente proposta da 3ª Modificação, 1ª Revisão aos Documentos Previsionais de

2018, acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações:

1ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2018, no valor de 484.775,04 euros nos

reforços e 484.775,04 euros nas anulações;

1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2018, no valor de 181.020,00

euros nos reforços e 181.020,00 euros nas anulações;

1ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais para 2018, no valor de 11.006,15 euros

nos reforços e 243.591,19 euros nas anulações.

Considerando que a proposta apresentada cumpre o disposto no n.º 3 do art. 44.º da

Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, no que respeita aos limites consagrados para o ano

de 2019.

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 2018,

constituída pela 1.ª Revisão ao Orçamento da Despesa, 1ª Revisão ao Plano

Plurianual de Investimentos e 1ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais, nos

termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de

setembro, na sua redação atual.

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

Tomou a palavra o deputado João Cruz (PSD) que fez a seguinte intervenção:
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“ Vemos como antevisão esta 3ª modificação com a 1.ª Revisão ao Plano Plurianual
de Investimentos, se tiver em vista a acolher os Contratos Interadministrativo que
englobe Estabelecimentos de Ensino a celebrar com algumas Juntas do
Freguesia do Concelho.

Se pretende acolher o contrato para a Piscina Municipal. O projeto “Bike concelho
sobre Rodas” no âmbito das Funções Sociais. O mercado municipal. O
Gimnodesportivo para reforço do Desporto. Para diversas Aquisições Bens e Serviços.
Loja do Cidadão. Se a Modificação é para o desbloquear o restante Património FEIS.
Se a Alteração ao Orçamento da Receita, tem em vista acolher o parecer da CCDR,
relativo à contabilização da receita municipal oriunda da Taxa 5% do IRS, ou IMI.

Tendo em conta o cálculo dos fundos disponíveis é possível saber se o saldo é de
valor negativo, ou de valores elevados de compromissos assumidos?”

A Assembleia Municipal aprovou a 3ª Modificação, 1ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2018, constituída pela 1.ª Revisão ao

Orçamento da Despesa, 1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e 1ª

Revisão ao Plano de Atividades Municipais, nos termos do disposto na alínea a)

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

atual.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. _______________________

PONTO 8 - APROVAÇÃO DA 1.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DA
CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE PARA 2018.

“ Presente certidão de teor nº11/2018/DAM referente à seguinte deliberação camarária

da reunião ordinária de 20 de fevereiro de 2018:

O mapa de pessoal, enquanto ferramenta de gestão dos recursos humanos, é um

instrumento que contém a indicação do número de postos de trabalho de que o órgão

ou serviço carece para desenvolvimento das respetivas atividades.

De acordo com o artigo 29.º, n.º 2, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas

(LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, os postos de trabalho

são caraterizados em função:

a) Da atribuição, competência ou atividade que o seu ocupante se destina a cumprir

ou a executar;

b) Do cargo ou da carreira e categoria que lhes correspondam;
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c) Dentro de cada carreira e, ou, categoria, quando imprescindível, da área de

formação académica ou profissional de que o seu ocupante deva ser titular;

d) Do perfil de competências transversais da respetiva carreira ou categoria

complementado com as competências associadas à especificidade do posto de

trabalho.

Nos termos do artigo 3.º, n.º 2 alínea a) do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro,

na sua redação atual, nos municípios os mapas de pessoal são aprovados, mantidos

ou alterados pela Assembleia Municipal.

Aquando da apresentação da proposta de mapa de pessoal para o corrente ano,

aprovado em sessão da Assembleia Municipal de 29 de dezembro de 2017, foram

previstos 254 postos ocupados e 9 a criar, dos quais 4 respeitam ao procedimento

concursal para a área da educação em curso, e os restantes a mobilidades externas.

Todavia, nessa mesma data (29 de dezembro), foi publicada a Lei n.º 112/2017, que

estabelece os termos da regularização prevista no programa de regularização

extraordinária dos vínculos precários de pessoas que exerçam ou tenham exercido

funções que correspondam a necessidades permanentes das autarquias locais, sem

vínculo jurídico adequado, a que se referem o artigo 25.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de

dezembro, e a Resolução do Conselho de Ministros n.º 32/2017, de 28 de fevereiro.

Em reunião extraordinária do órgão executivo de 31 de janeiro de 2018, foram

reconhecidas as situações que enquadram no programa de regularização, isto é, que

se destinam a satisfazer necessidades permanentes do serviço:

 3 postos de trabalho, na categoria de assistente técnico, para os museus;

 33 postos de trabalho, na categoria de assistente operacional, para a educação;

 7 postos de trabalho, na categoria de assistente operacional, para as instalações

desportivas;

 2 postos de trabalho, na categoria de assistente operacional, para a cultura;

 5 postos de trabalho, na categoria de assistente operacional, para os serviços

urbanos.

Foi ainda deliberada a instrução dos procedimentos necessários à alteração ao mapa

de pessoal e revisão ao orçamento, a serem presentes à sessão ordinária da

Assembleia Municipal, a realizar no mês de fevereiro.
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A este propósito, importa chamar à colação o artigo 6.º, n.º 2 da Lei n.º 112/2017, de

29 de dezembro, que dispõe que nas autarquias locais e para efeitos de abertura de

procedimentos concursais para regularização extraordinária, os respetivos mapas de

pessoal, caso os postos de trabalho correspondentes a atividades de natureza

permanente não ocupados sejam em número insuficiente, são aumentados em

número estritamente necessário para corresponder às necessidades permanentes

reconhecidas pelo órgão executivo, mediante decisão do órgão deliberativo sob

proposta daquele.

Assim, fazendo uso desta prorrogativa, considerando as necessidades permanentes

reconhecidas, e tendo presente a informação técnica dos Recursos Humanos

(I/453/2018, de 20/02), que se anexa, os postos de trabalho que se passam a

identificar são aumentados em número estritamente necessário à regularização:

Posto de trabalho n.º 67 – categoria de assistente operacional – 27 lugares ocupados

e 4 a criar (procedimento concursal em curso), passa a prever 37 lugares a criar, dos

quais 33 mediante recurso ao programa de regularização extraordinária de vínculos;

Posto de trabalho n.º 70 – categoria de assistente operacional – 8 lugares ocupados,

passa também a prever 7 lugares a criar mediante recurso ao programa de

regularização extraordinária de vínculos;

Posto de trabalho n.º 83 – categoria de assistente técnico – 1 lugar ocupado, passa

também a prever 3 lugares a criar mediante recurso ao programa de regularização

extraordinária de vínculos;

Posto de trabalho n.º 90 – categoria de assistente operacional – 1 lugar ocupado,

passa também a prever 2 lugares a criar mediante recurso ao programa de

regularização extraordinária de vínculos;

Posto de trabalho n.º 109 – categoria de assistente operacional – 19 lugares ocupados,

passa também a prever 5 lugares a criar mediante recurso ao programa de

regularização extraordinária de vínculos.

Pelo exposto, a Câmara Municipal delibera, ao abrigo do artigo 6.º, n.º 2 da Lei n.º

112/2017, de 29 de dezembro, e artigos 33.º, n.º 1 alínea ccc) e 25.º, n.º 1 alínea o),

do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de

12 de setembro, submeter à Assembleia Municipal a 1.ª alteração ao Mapa de Pessoal

da Câmara Municipal da Marinha Grande para 2018, em anexo (anexo 1).

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e aprovada em minuta.”
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Tomou a palavra a deputada Maria João Gomes (+C) que fez a seguinte
intervenção:

“Agradeço que a Srª Presidente da Câmara confirme que as 39 assistentes
operacionais previstas neste mapa, para a área da educação, vão resolver os
problemas que se têm vindo a verificar nas escolas, devido à falta de cumprimento por
parte da empresa contratada que não paga atempadamente às funcionárias.”

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

“ A “Regularização Extraordinária de Vínculos Precários” implica a Autarquia integrar
50 pessoas no quadro do pessoal interno de Câmara, com a alteração do mapa de
pessoal, de acordo com a Lei.

Á partida pensa-se ser pessoas que exerçam ou tenham exercido funções, em que se
desconhece a correspondência de conteúdo funcional de carreira e se satisfazem ou
não necessidades permanentes dos serviços. Não descreve quantos lugares põe a
concurso e quantos tem em admissão pendentes. Tem um quadro de pessoal por
estruturar. Tem requalificações de funcionários desfasados. Desconhece-se o nível de
ordenados e seu montante. Se vai desnivelar as finanças da autarquia. Se vai
confrontar-se com o regulamento interno. Alem do mais não garante estatuto
profissional de carreira.

Concluindo: Dos 50 trabalhadores elegíveis, os serviços não identificaram de quantos
tem necessidade para funções permanentes. E cerca de um terço vamos vê-los, mais
que uma pessoa a exercer as mesmas funções, no mesmo local, no mesmo momento
e ou em duplicado.”

A Assembleia Municipal aprovou a 1.ª alteração ao Mapa de Pessoal da
Câmara Municipal da Marinha Grande para 2018, nos termos do disposto na

alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais,

aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e que se anexa à

presenta ata.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.________________________

PONTO 9 PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para “REMODELAÇÃO DO CENTRO DE
SAÚDE DA MARINHA GRANDE “ – CONCURSO PÚBLICO.

“ Presente certidão de teor nº12/2018/DAM referente à seguinte deliberação camarária

da reunião extraordinária de 23 de fevereiro de 2018:
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Nos termos do disposto no art.º 22º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, a

autorização de despesas que deem lugar a um encargo orçamental em mais de um

ano económico ou em ano que não seja o da sua realização, não pode ser efetivada

sem prévia autorização da Assembleia Municipal, salvo quando estas:

a) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados;

b) os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos anos

económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos.

Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21

de fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos

pagamentos em atraso, e que dispõe que a assunção de compromissos plurianuais,

independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou

a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e

financeira com os municípios e parcerias público-privadas, está sujeita, no que

respeita às entidades da administração local, a autorização prévia da Assembleia

Municipal.

Considerando que se pretende proceder à abertura de procedimento de concurso

público para “Remodelação do Centro de Saúde da Marinha Grande”, com um valor

global de encargos previsto para o ano de 2019 de cerca de 1.037.410 euros, IVA

incluído, com um prazo de execução de 12 meses.

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de

21 de fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de

efetuar pagamentos em mais do que um ano económico, conceito que se aplica ao

procedimento que se pretende iniciar.

Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro,

adiante designada por LCPA, determina a obrigatoriedade da autorização prévia da

Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade da assunção de

compromissos plurianuais.

Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação na classificação

orgânica/económica 07/07010307 e ação do Plano Plurianual de Investimentos

2016/I/38 com a designação “Requalificação do Centro de Saúde da Marinha Grande”.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2018,

foi inscrita a dotação de 398.430,00 euros para o ano de 2019, na ação referida

anteriormente, classificação orgânica/económica 07/07010307, verba insuficiente para
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a despesa que se perspetiva assumir, foi proposto o reforço de dotação para o ano de

2019, na ação 2016/I/38, para uma dotação total corrigida de 1.037.410,00 euros na

1.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2018, a ser presente na próxima sessão

da Assembleia Municipal.

Considerando que o novo procedimento de contratação pública para a “Remodelação

do Centro de Saúde da Marinha Grande” – Concurso Público, ultrapassa o valor que

determina a fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas.

Considerando que o Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, que aprova as normas

legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos

Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de

fevereiro, alterado pelas Leis n.º 64/2012, de 20 de dezembro, 66-B/2012, de 31 de

dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 99/2015 de 2 de junho, preceitua no seu art.º12.º que:

“ (…) 1 - Para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.ª da LCPA, a

autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais ou a sua

reprogramação pelo órgão deliberativo competente pode ser conferida aquando da

aprovação das Grandes Opções do Plano.

2 – Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que a reprogramação

dos compromissos plurianuais implique aumento da despesa (…) ” .

Considerando que na sessão da Assembleia Municipal de 29/12/2017 foi concedida

autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais,

considerando o processo de Concurso Público n.º 30/2017 então em curso, e que por

deliberação camarária de 31.01.2018 foi tomada a decisão da sua não adjudicação.

Considerando que o procedimento que se pretende iniciar ultrapassa o valor que

determina a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, a dotação inscrita para o ano

de 2019 nos Documentos Previsionais de 2018, e a autorização genérica prévia

concedida na sessão da Assembleia Municipal de 29 de dezembro de 2017, pelo que

esta já não se aplica ao procedimento de contratação pública que se pretende iniciar.

A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na

alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais,

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, que seja

solicitada à Assembleia Municipal da Marinha Grande:

1. Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos à

“Requalificação do Centro de Saúde da Marinha Grande” – até ao valor máximo de
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1.037.410,00 euros, IVA incluído à taxa legal em vigor, no ano de 2019, para efeitos

do cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21

de fevereiro, na sua redação atual;

2. Autorização para a abertura do procedimento considerando que este consubstancia

a assunção de encargos em mais de um ano económico para cumprimento do

preceituado na alínea b), do n.º 1 do art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho,

considerando que os encargos excedem o limite de 99.759,58 euros, no ano de 2019;

3. Que nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de

junho, se fixe o limite máximo do encargo no ano económico de 2019, conforme

indicado no quadro seguinte:

A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 1.ª Revisão aos

Documentos Previsionais de 2018, podendo posteriormente ser tomada a deliberação

na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.”

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

“ Na política não vale tudo e nós, +Concelho, sendo uma das forças que mais tem
pugnado pela resolução dos graves problemas que têm assolado o centro de saúde da
Marinha Grande e as extensões da Vieira de Leiria e Moita, nunca “nos aproveitamos”
do grave problema para nos pormos em bicos de pé, perante a opinião pública.

Tratasse da saúde dos Marinhenses, Vieirenses e Moitenses. É deplorável usar a
desgraça alheia, neste caso a saúde, para daí tirar dividendos políticos.

Sempre acompanhamos este dossier de muito perto e com muita preocupação. Ao
longo dos últimos 4 anos, não raras vezes, tomamos posições no sentido de forçar o
executivo a reagir. Tentando obrigar a CMMG a assumir a responsabilidade de se
interessar pelo assunto em vez de ir a reboque.

Vejamos factos:

- Em 2014, contra todos os eleitos, defendemos que a CMMG deveria liderar o
processo das obras de melhoramento do Centro de Saúde.
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Hoje saudamos todas as outras forças políticas do concelho, que 3 anos depois se
juntaram a nós neste entendimento e que a partir de 2017 passaram a assumir a
defesa do Centro de Saúde.

- Aquando do lançamento do 1º projeto de obras, embora sabendo que a
responsabilidade das obras era do Ministério da Saúde, chamamos a atenção do
executivo que deveriam inteirar-se de quais as valências a implementar, quais o tipo
de obras necessárias para cada uma delas, para que daí saísse um caderno de
encargos condicente com as reais necessidades.

Ainda em meados de 2017 apresentamos uma proposta de deliberação, aprovada por
unanimidade para melhoramento da Extensão de Saúde da Vieira de Leiria.
Deliberação a que, até hoje, a CMMG ainda não deu cumprimento. Esperamos que
não voltem a esperar outros 4 anos até que tomem posição.

Bom mas acreditar na recente nota de imprensa emanada pela Câmara Municipal,
haverá intenção de o fazer, ou pelo menos é assumido que está a liderar o processo.

Mas será que há realmente esse interesse?

Será que é mesmo verdade que vai estar a funcionar, ainda em 2018, a 1ª USF? Se
for verdade ficamos muito contentes.

Mas desconfiamos. Então se em 2014 não era possível criar USF’s sem fazer obras,
agora já é?

E por falar em obras parece de principiantes toda aquela “trapalhada” em torno do
lançamento de obra. Agora já se lançam obras publicas por estimativa de custos?

Em todo este processo, há demasiadas coisas mal feitas, ou pelo menos mal
explicadas.

Acreditarmos, que apenas nos estão a mandar “areia para os olhos” e que estamos
perante mais um “empurrar para a frente”, à espera que as pessoas se calem.

Mas não será por causa do nosso voto nesta assembleia que o executivo não irá fazer
as obras. “

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

“ Esta assunção conhece-mo-la.

Está evidente que governo e o Ministério, não querem assumir os compromissos, e
adiam passar para os municípios a gestão, manutenção e construção dos centros de
saúde. É também notório ainda continuar-mos a ver as pretensões dos autarcas a
serem rejeitadas, para poder decidir o pessoal auxiliar e administrativo os serviços
disponibilizados às populações. o ajustamentos dos horários laborais dos utentes, que
tornam quase impossível a comparência a algumas consultas sem que os utentes
tenham de faltar ao trabalho, mas também para "aliviar as urgências hospitalares.

Estes eram os compromissos que devíamos estar a assumir agora. - PSD não está
fora.”
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A Assembleia Municipal autorizou a assunção de compromissos
plurianuais relativos à “Requalificação do Centro de Saúde da Marinha
Grande” – até ao valor máximo de 1.037.410,00 euros, IVA incluído à taxa

legal em vigor, no ano de 2019, para efeitos do cumprimento do disposto na

alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua

redação atual, bem como a abertura do procedimento considerando que este

consubstancia a assunção de encargos em mais de um ano económico para

cumprimento do preceituado na alínea b), do n.º 1 do art.º 22.º do Decreto-Lei

n.º 197/99 de 8 de junho, considerando que os encargos excedem o limite de

99.759,58 euros, no ano de 2019, e fixa ainda, nos termos do disposto no n.º 2

do art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, o limite máximo do

encargo no ano económico de 2019, conforme indicado no quadro seguinte:

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.________________________

PONTO 10 - APROVAÇÃO DO PROTOCOLO DE PARCERIA PARA O
FUNCIONAMENTO DA ORQUESTRA JUVENIL DA MARINHA GRANDE E
DA BIG BAND DA MARINHA GRANDE

“ Presente certidão de teor nº10/2018/DAM referente à seguinte deliberação camarária

da reunião ordinária de 20 de fevereiro de 2018:

Presente Protocolo de Parceria para o funcionamento da Orquestra Juvenil e da Big

Band da Marinha Grande.

Considerando que:

a) A criação e funcionamento da Orquestra Juvenil é um projeto comum do Município

e da Freguesia da Marinha Grande;
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b) A manutenção da parceria traduz-se na articulação entre as duas autarquias no

quadro das respetivas atribuições, ao abrigo do disposto nos artigos 7.º, n.º 1 e n.º 2,

alínea d) e 23.º, n.º 1 e n.º 2, alíneas e) e f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais,

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;

c) A Orquestra Juvenil desempenha funções de natureza educativa e cultural de

indiscutível interesse público local;

d) A Orquestra Juvenil e a Big Band devem continuar as suas atividades, reforçando-

se a exibição pública das suas performances nos espaços culturais do concelho;

Assim, a Câmara Municipal delibera, de acordo com os artigos 25.º, n.º 1, alínea j) e

33.º, n.º 1, alínea ccc), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei

n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o Protocolo de Parceria para o funcionamento

da Orquestra Juvenil da Marinha Grande, que se dá por integralmente reproduzido e

fica anexo (Anexo 2) e submete-lo a apreciação e aprovação da Assembleia Municipal.

A presente deliberação foi aprovada com 5 votos a favor e em minuta.

Os Srs. Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, declararam que

não votavam esta proposta por entenderem que está em falta uma informação técnica.

A recusa de deliberar sobre o ponto da ordem do dia pelos referidos membros da

Câmara Municipal deve considerar-se como abstenção (Vide Parecer da ANMP Ref.

OFI: 1323/2007 – LR).”

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

“ A Orquestra Juvenil e Big Band como projeto comum entre as duas autarquias,
câmara e junta, não deixa de ser ainda a menina- dos-olhos da Junta de Freguesia.
Ela é também uma Orquestra de gerações que traz vantagens pelos programas de
inclusão social, que tem como base o desenvolvimento de competências e valências
na área da música através da práticas de socialização das crianças e jovens, que as
leva a crescerem de forma mais saudáveis e mais felizes.

No PSD, apoiamos o protocolo sem reservas. “

A Assembleia Municipal aprovou o Protocolo de parceria para o
Funcionamento da Orquestra Juvenil da Marinha Grande e da Big Band da
Marinha Grande, nos termos do disposto no artigo 25.º, n.º 1, alínea j), do

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12



(Mandato 2017/2021) ATA NÚMERO UM 28.02.2018

de setembro, que se dá por integralmente reproduzido e se anexa à presente

ata.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.________________________

PONTO 11 - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO
ANO DE 2017 DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS
DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE – C.P.C.J.

“ Presente ofício 0073/2018 datado de 05 de fevereiro de 2018 enviado pela
Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho da Marinha
Grande, Dra. Célia Guerra onde consta em anexo o relatório anual da atividade e
avaliação da CPCJ, respeitante ao ano de 2017, e respetivos anexos, dando assim
cumprimento ao disposto na alínea j) do artº 18º e no nº 2 do art.º 32º da Lei de
Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (LPCJP), anexa à Lei nº 147/99 de 1 de
setembro, na redação atual, e que constitui o ponto nº 11 da ordem do dia da sessão
ordinária de 28 de fevereiro de 2018, da Assembleia Municipal da Marinha Grande. “

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

“ Parabéns por este relatório que retrata bem o excelente trabalho desenvolvido por
uma equipa muito séria e dedicada.

Verifica-se que o maior volume processual incide em idades a partir da adolescência e
que o número de processos reabertos tende a aumentar. Provavelmente porque os 18
meses de duração do acompanhamento, previstos na lei, são insuficientes. Impõe-se
uma reflexão no sentido de adequar as respostas a estas problemáticas.

E agora sinto-me na obrigação de chamar a atenção do Sr. Presidente e dos Srs.
Deputados para os constrangimentos legais impostos a esta comissão, ao nível da sua
presidência.

Sendo a CPCJ uma instituição oficial, não judiciária, com autonomia funcional, não
tem quadro de pessoal, nem autonomia financeira.

Na minha opinião isto é a forma mais económica do Estado fazer cumprir as suas
funções sociais sem despender um cêntimo em custos com pessoal.

Felizmente, temos no concelho uma boa rede de respostas sociais com instituições e
uma Junta de Freguesia que dispensam os seus técnicos para trabalho na comissão,
em tempo parcial e nalguns casos, poucos, em horário completo.

O apoio ao funcionamento administrativo, logístico e financeiro é assegurado pelo
município, que também lhe cede um funcionário administrativo.

Resumindo, tem, portanto, a CPCJ apenas autonomia funcional, sem meios próprios
para a exercer e dependendo em grande medida da Câmara Municipal.
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Provavelmente, em função desta dependência, foi-se instalando a mentalidade que o
mais prático seria o vereador com o pelouro da ação social ocupar o lugar de
presidente, ou indicar alguém para o ocupar, sem recurso a eleição. O Vereador Vítor
Pereira indicou a professora Cidália Ferreira e a Presidente Cidália Ferreira indicou a
Vereadora Célia Guerra.

Prática com a qual não concordamos, porque é preciso sermos transparentes e a Lei
147/99 especifica que o presidente da comissão é eleito pelo plenário da comissão
alargada de entre todos os seus membros.

Mais tarde o legislador acrescentou, e aqui é que a situação se complica, que quando
existam mais de 5000 crianças no concelho, o presidente deve ocupar o lugar em
horário completo, mas sem retribuição salarial.

Ora bem, como pode uma instituição que apenas tem autonomia funcional e está
dependente de terceiros dar-se ao luxo desta exigência?

Por exemplo, caso seja eleito um membro que trabalhe numa empresa privada, acham
que a sua entidade patronal estaria de acordo em lhe pagar o ordenado, para ele estar
a tempo completo na CPCJ?

Sejamos realistas, esta legislação é perversa, subverte a transparência e abre
caminho à irregularidade.

Portanto, em vez de iniciarmos campanhas pela legalidade das quais nos ficamos pelo
caminho, tratemos mas é de exigir os ovos para fazer a omelete, ou seja que a lei seja
revista e se adeque à realidade.”

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

“ A promoção dos direitos e a proteção da criança e do jovem em perigo no concelho,
compete sucessivamente às entidades públicas e privadas, com atribuições em
matéria de infância e juventude, (nomeadamente, às nossas autarquias locais,
segurança social, escolas, serviços de saúde, forças de segurança, associações
culturais), numa relação de parceria com o Estado.

Podíamos questionar a forma de nomeação da presidente da comissão em questão.
Em que condições vai poder funcionar; como se articula com o Conselho Local de
Ação Social, (CLAS), ou ainda com divulgação dos resultados da atividade das
comissões durante o ano transato, o espaço de informação, partilha e debate sobre a
promoção e a proteção das crianças e jovens no concelho, em todo o seu
encaminhamento e acompanhamento dos processos.

Não pomos em causa a idoneidade da representante do município indicado pela
presidente da câmara. Aparenta ser pessoa com especial interesse e aptidão na área
das crianças e jovens em perigo, a sua e capacidades para intervir na área. Quer para
implantar as medidas dos direitos e proteção, assim como para o respetivo
acompanhamento dos menores em perigo junto dos tribunais. Apesar do esforço
inimaginável, tem o meu e nosso apoio do PSD. “

A Assembleia Municipal da Marinha Grande tomou conhecimento do
Relatório Anual da CPCJ do Concelho da Marinha Grande, respeitante ao
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ano de 2017, dando assim cumprimento ao estipulado no nº 2, do artigo 32º da

LPCJP, aprovada pela Lei nº 147/99 de 1 de setembro, com as alterações

impostas pela Lei nº 31/2003, de 22 de agosto, conjugado com a alínea k), do

nº 2, do artigo 25º do RJAL.

PONTO 12 - APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO
FINANCEIRA, nos termos do disposto no artigo 25º do nº 2 alínea c) do
RJAL.

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 12 e colocou-o à discussão.___

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

“ No relatório de atividades, ponto XIII, com o titulo Fiscalização de empreitadas de
obras públicas...

De entre as obras concluídas começa a lista com: PARQUE DA CERCA - ESPAÇO DE JOGO
E RECREIO - INTERVENÇÃO NOS PISOS, VEDAÇÕES E EQUIPAMENTOS INICIAIS - MARINHA
GRANDE.

Também no decurso deste relatório, noutro local, é dado conhecimento da fase em
que se encontram as negociações para as festas da cidade de 2018.

Ora suponho que as mesmas serão levadas a efeito como habitualmente no parque da
Cerca.

Nestas ou em qualquer outras festas deste tipo há muita alegria e há muito álcool
envolvido.

A embriaguez provoca estados de alma diversos, em pessoas diferentes. Infelizmente
algumas vezes são estados de agressividade excessiva, que culminam em brigas.

Então porque foi usada, no embelezamento do Parque, a colocação avulsa de
milhares de pedras (esta é uma delas), que pelo seu peso médio, de 1 a 2 quilos, e
formato são autenticas munições que nas mãos de pessoas descontroladas podem
ser mortais ou no mínimo serem ferramentas de destruição de património alheio? Foi
por ser mais barato ou foi apenas mais um descuido?

Sinceramente espero que as minhas preocupações, sejam apenas anedóticas, e
nunca se verifiquem.

Senão, mais uma vez, seremos visitados pelas televisões e não será para fazer a
cobertura da visita de mais um qualquer membro do governo.

A propósito de televisões, recentemente a SIC visitou-nos duas semanas seguidas e
uma das suas visitas, perfeitamente pertinente, foi sobre os serviços de registo e
conservatória da Marinha Grande.
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Ainda no anterior mandato, há mais de 3 anos, foi anunciada a resolução tomada para
o edifício Atrium. Tratava-se de um contrato promessa de arrendamento, com o
Ministério para deslocalizar estes serviços para aquelas instalações, resolvendo os
conhecidos problemas de acessibilidade.

Embora, em sede própria, tenha merecido o nosso voto contra, apenas porque a
volumetria aprovada colocava que uma área de 400m2 inviabilizasse o uso dos
restantes 800m2, sem que isso trouxesse qualquer beneficio ao município.

Posteriormente, em nova reunião de câmara, foi apresentado um esboço para o
contrato e voltou a ser votado positivamente.

Perguntamos para quando uma resolução para o problema?

Na campanha eleitoral assumiu a então candidata, hoje presidente da câmara, Dra.
Cidália, que nos primeiros meses de governação implementaria o Conselho
Estratégico.

Por onde anda o cumprimentos dessa promessa eleitoral?

Voltando ao pinhal.

Façamos dos nosso atos o que o Marquês de Pombal disse, quando após o terramoto,
substituindo o rei, ordenou que se enterrassem os mortos e se cuidasse dos vivos.

Façamos isso à nossa mata, vamos cuidar dos que restou antes que seja tarde.

Já agora, a CMMG tem condições para se fazer substituir ao proprietário estado,
representado pelo ICNF, na limpeza da mata?

Eu sei que não. E o governo também sabe muito bem que o dinheiro que está a faturar
é suficiente para pagar a coima de 120 mil €, que no mínimo espero a GNR o notifique
a pagar.”

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

“ A apresentação da Informação escrita pela presidente sobre o relatório de atividades
elencou as atividades mais relevantes desenvolvidas pela Câmara Municipal durante
os meses de Novembro, Dezembro 2017 e de Janeiro Fevereiro de 2018. (4 meses)

Face ao que nos é dado a perceber e às dificuldades inerentes em acompanhar e
fiscalizar a ação da Câmara prevista no Artigo 23º da Lei 75/2013.

Gostava-mos que nos facultasse informação sobre, quais os contratos outorgados em
projeto ou em obra e esclarecesse no âmbito da Educação, Desporto e Intervenção
Social

Sem prejuízo dos atos que impliquem o exercício de poderes públicos ou
administrativos, a gestão correntes dos espaços por parte da câmara tem sido
negligenciado. Refiro a loja localizada a sul do edifício da resinagem sem ocupação
desde a sua reabilitação, porque não fazem cedência á associação a Nossa Árvore?

Pode descrever sobre a situação sobre o reforço dos serviços da CP e da Infra-
estruturas de Portugal, antiga REFER, para com a capacidade de resposta da linha do
Oeste? defender a inversão da prestação deficitária do serviço de transporte da linha
do Oeste é defender a política de promoção da utilização do transporte público
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promovido pela Câmara Municipal. E sobre o caso da BA 5 para a aviação civil, qual o
ponto da situação?

Observada as principais rubricas do investimento estão distribuídas: na rede viária
temos essencialmente a realização de eixos de ciclo vias e rodoviários ficam para as
rotundas da zona industrial.

A solução para o acesso das viaturas pesadas ao Santos Barosa e o conflito
rodoviário?

Gestão Financeira

Pode informar os munícipes, quanto é que o município que lidera, amealha com
impostos; como o IMI ou IMT?

Administrativa e de Gestão de Recursos Humanos

Agora com o novo quadro de pessoal e com o número de funcionários que trabalham
na câmara municipal, é possível ficar a conhecer a taxa de execução da receita. Este
é um indicador especialmente importante para perceber se a sua câmara empola o
orçamento.

Cooperação, Comunicação e Modernização

Sra. Presidente; é notório ver que a comunicação do município, ainda aparenta
algum défice e tarda ver-se a produzir efeitos percetíveis. Que metas tem planeado
atingir, que benefícios pretende obter, e quais as mudanças a alcançar? Ou para o
executivo basta o orçamento participativo, vulgo, orçamento pequenito?

Na Jurídica e na Contratação Pública

A oposição frequentemente questiona se os procedimentos em sede de contratação
pública; por exemplo, na aquisição de serviços, celebrar um protocolo, ou se é
necessário cumprir as regras do Código dos Contratos Públicos e quando se Recorre
a este normativo, ainda questiona se pode ser adotado o procedimento de ajuste
direto, por critério de material, ou se a Autarquia terá de efetuar concurso público. Se
os Serviços de que depende esta área, habilita o executivo de forma zelosa e com
qualidade exigida. Pois todos sabemos que a Implementação do PEM (plano de
eficiência municipal), foi interrompido no mandato anterior.

Urbanismo e Licenciamento

A população do concelho quando nas eleições escolhe os seus autarcas, julga serem
os capazes de dar contributos para a avaliação da qualidade da paisagem urbana,
paisagística. Apesar de muitos anos de atraso, e embora possamos exercer o
exercício da cidadania, parece não ter chegado ao nosso concelho. Na verdade, na
nossa terra, a impunidade com que os mais atrozes atentados ambientais e
urbanísticos ocorreram nos últimos anos, contou com uma total indiferença dos
cidadãos que muitas vezes, bem pelo contrário, ajudaram a desenrolar a passadeira
vermelha que possibilitou o genocídio cultural do Pombalino.

Educação, Desporto e Intervenção Social

Ao Departamento de Intervenção Social incumbe genericamente dinamizar a Rede
Social do Concelho de Marinha Grande, promover iniciativas e projetos de
desenvolvimento e apoio social, bem como no âmbito da saúde, desenvolver uma
política integrada de juventude bem como implementar projetos orientados ao público
juvenil, desenvolver uma política integrada de voluntariado, promover ações de
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natureza educativa, gerir o parque escolar, coordenar e dirigir atividades relacionadas
com as unidades orgânicas flexíveis na sua dependência.

Cultura e Turismo

O turismo no nosso concelho devia emergir com uma importante focalização de
enriquecimento cultural e, apesar de sua evolução não ter sido homogénea o
turismo está a utilizar o património cultural para atrair turistas. O concelho da Marinha
Grande possui uma longa e rica bagagem histórica, que, aliada ao facto de ter sido
palco da 1ª revolução operariado, reúne as condições necessárias para a
existência de um vasto património cultural, que possibilitará a médio e longo prazo
a construção de itinerários temáticos, na nossa mata nacional, desenvolver a rede
de museus e utilizar as vias de circunvalação aguardar a sua implementação.

Ordenamento, Planeamento e Projectos

Planeamento e Ordenamento no Contexto de uma Autarquia. Contem as
infraestruturas urbanas e a adoção de mecanismos, critérios e instrumentos de per
equação; Realiza e ou coordena a elaboração de projetos, estudos e ou ações que
visem a proteção e defesa da qualidade ambiental, do património natural. As
infraestruturas urbanas servem diretamente os espaços urbanos ou as edificações e
compreendem normalmente: a) Os sistemas intra-urbanos instalações associadas aos
diferentes modos de transporte, incluindo o pedonal, a rede Bike e as áreas de
estacionamento de circulação que aguardam a sua construção, contendo as redes e
de veículos pesados na periferia, as industrias relocalizadas.

Obras e Equipamentos Municipais

A População quer a autarquia a realizar obras de requalificação do espaço tradicional,
com acesso a financiamento nacional e comunitário. Deve aproveitar ocasião para
superar o défice de equipamento ao serviço da comunidade; Piscina,
Gimnodesportivo, Mercado. Terminal rodoviário, Parque TIR, Rede viária periférica.

Ambiente, Serviços Urbanos e Proteção Civil

A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos (DASU) tem de empenhar-se na missão de
promover a qualificação ambiental do espaço urbano coordenando para o efeito um
conjunto de atividades específicas numa vasta e heterogénea área de atuação.

Neste sentido, desejamos ver desenvolver esforço especial nas suas principais linhas
de atuação: a limpeza urbana, a construção e manutenção de jardins e zonas verdes e
a gestão de resíduos urbanos acompanhada.

De forma a contribuir para a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento
sustentável do concelho, promover ainda iniciativas de sensibilização ambiental com
vista à adoção de comportamentos e atitudes ambientalmente corretos.”

Nos termos do nº 4 do artigo 39º do Regimento e do n.º 3 do artigo 57º da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia Municipal deliberou por
unanimidade aprovar em minuta, todas as deliberações tomadas na
presente reunião. ________________________________________________
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Dando cumprimento à alínea c) do nº1 do artº 30º do RJAL, o Presidente da
Mesa deu por encerrada a sessão, pela uma hora e trinta minutos, da qual se

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

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

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

O Presidente da Assembleia Municipal

Luís Guerra Marques

O Gabinete de apoio à Assembleia Municipal

Paula Cristina Ascenso Moreira

A gravação de áudio e vídeo da presente sessão encontra-se disponível ao público na página de Internet do Município, em cumprimento do disposto no nº 4 do

artigo 38º do Regimento da Assembleia Municipal da Marinha Grande


