
(Mandato 2017/2021) ATA NÚMERO DOIS 27.04.2018

ATA Nº 2

SESSÃO ORDINÁRIA

27.04.2018



(Mandato 2017/2021) ATA NÚMERO DOIS 27.04.2018

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA
MARINHA GRANDE REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2018---------

Aos vinte e sete dias do mês de abril 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. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para o “ Protocolo para o
enquadramento de pessoal destinado a integrar as equipas de
intervenção permanente”, 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. _______________________

2. APRECIAÇÃO DO INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E
OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS E RESPETIVA AVALIAÇÃO, RELATIVO
AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DO ANO 2017, de acordo com o disposto
na alínea l) do nº 2 do artigo 25º do RJAL. __________________________

3. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DO
EXERCÍCIO DE 2017 DA EMPRESA MUNICIPAL TUMG –
TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE E.M. UNIPESSOAL,
S.A., de acordo com o disposto na alínea b) do n.º 2 do art.º 25 do RJAL. _

4. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DO
EXERCÍCIO DE 2017 DE ENTIDADES PARTICIPADAS PELO
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE: ADCL - Águas do Centro Litoral,
S.A., VALORLIS, S.A., LUSITÂNIA GÁS, S.A., CENTIMFE, OPEN E
COOPOVO CRL, de acordo com o disposto na alínea b) do n.º 2 do art.º 25
do RJAL. ____________________________________________________

5. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE AO EXERCÍCIO
ECONÓMICO DE 2017 de acordo com o disposto na alínea l), do nº 2, do
artigo 25º do RJAL. ____________________________________________

6. 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 Ana Luísa
Cardeira Martins._____________________________________________



(Mandato 2017/2021) ATA NÚMERO DOIS 27.04.2018

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

Bancada do Movimento pela Marinha (MPM): Ângela Domingues de Sousa,
Artur Jorge Rosa dos Santos, Vanessa Andreia Feliciano e Rocha e João José
Cristóvão de Oliveira Martins. _______________________________________

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. _____

Bancada pelo Partido Social Democrata (PSD): Ana Margarida Balseiro de
Sousa Lopes ____________________________________________________

e ainda os seguintes Presidentes de Junta de Freguesia: Vieira de Leiria:
Álvaro Pinto Cardoso (PS) e Moita: António Soares André (PS) e Secretária
da Marinha Grande: Diana Margarida Pinheiro Gregório (CDU).____________

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: Carlos Wilson da Silva Batista (MPM)
pelo deputado João José Cristóvão de Oliveira Martins, Luís António Geria
Barreiros (CDU) pelo deputado André Pereira Ruivaco Fernandes.__________

A deputada da CDU, Susana Marina Cadete dos Santos Costa justificou a sua
falta e esta foi aceite pela Mesa, dando assim cumprimento ao previsto nos nºs
3 e 4 do artigo 37º do regimento.

A Presidente da Junta de Freguesia da Marinha Grande, Isabel Maria
Gonçalves Rodrigues Pereira de Freitas foi substituída pela secretária Diana
Margarida Pinheiro Gregório. ________________________________________

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, Luís Guerra
Marques, declarou aberta a sessão e prestou informações sobre a
correspondência recebida. __________________________________________
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O Presidente da Mesa prestou informações e esclarecimentos acerca da
elaboração das atas e lembrou o Regimento que na passada sessão ordinária
de fevereiro, mereceu aprovação por unanimidade.______________________

O deputado Curto Ribeiro (PS) sugeriu que se faça uma reformulação sobre
a forma como as atas são elaboradas._________________________________

De seguida, pôs em apreciação a ata nº1/2018 da sessão ordinária de
28.02.2018 e como não houve correções a fazer, submeteu a mesma à
votação, tendo esta sido aprovada por maioria com dezassete (17) votos a
favor, três (3) abstenções e três (3) votos contra do MPM. _________________

A deputada Ângela Domingues (MPM) proferiu a seguinte declaração de voto:

“ A acta de uma reunião tem como finalidade o registo detalhado de todos os assuntos
tratados nessa mesma reunião. Resumidamente deverá contar todos os temas
abordados, decisões ou argumentos apresentados, bem como qualquer informação
que seja transmitida pelos diversos intervenientes.

Verificamos que esta acta não considera uma grande parte das intervenções
efectuadas por alguns deputados bem como as respostas ou esclarecimentos
prestados pela Sra. Presidente da Câmara ou até pela Sra. Secretária da Mesa da
Assembleia.

Muitas das intervenções são preparadas antecipadamente, e com facilidade os
respetivos documentos poderão ser entregues em papel, contudo também verificamos
respostas espontâneas ou até intervenções de alguns deputados que não estando
previstas são de grande qualidade.

Além disso consideramos ainda que qualquer esclarecimento ou informação prestada
pela sra. Presidente, ou por qualquer outro vereador designado pela mesma, é de
extrema importância devendo obrigatoriamente constar da acta final da reunião.

Por este motivo, os elementos do MPM sentem-se impossibilitados de votar
favoravelmente esta acta.” _______________________________________________

Perante o resultado da votação e as intervenções dos deputados sobre esta
questão, o Presidente da Mesa informou que iria marcar uma reunião urgente
sobre o assunto das atas e convocar os líderes de bancada.

____________________ ANTES DA ORDEM DO DIA ___________________

O Presidente da Mesa declarou aberto o período antes da ordem do dia pelas
21.10h. _________________________________________________________



(Mandato 2017/2021) ATA NÚMERO DOIS 27.04.2018

Tomou a palavra o deputado Luiz Branco (+C) que fez a sua intervenção
sobre os assuntos abordados na Assembleia da Comunidade Intermunicipal da
Região de Leiria.

A sua intervenção foi entregue por escrito e encontra-se anexa à presente ata.



Usou da palavra a deputada Joana Saraiva (BE), que apresentou a seguinte
Moção “ POR UM CONCELHO COM MELHOR ORDENAMENTO FLORESTAL E MAIOR
RESILIÊNCIA AOS FOGOS”

“Considerando que:

i. O ano 2017 foi dramático para o nosso distrito e região, dada a severidade e a
extensão dos fogos que afetaram florestas e diversas infraestruturas essenciais
ao bem estar da população e para o desenvolvimento de muitas atividades sócio
económicas;

ii. Apesar das condições climáticas extremas tem aumentado a suscetibilidade das
áreas florestais aos fogos, sabe-se que tudo poderia ter sido diferente se
tivéssemos um ordenamento florestal mais evoluído e capaz de garantir maior
resiliência das áreas florestais assim como maior capacidade de resposta e
intervenção por parte da proteção civil e restantes instituições;

iii. Para que se respeitem todas as vítimas e lesados dos fogos ocorridos é
necessário que a situação não se repita no futuro e para tal é urgente reforçar o
ordenamento florestal em todo o país e em cada concelho, agindo prioritariamente
na prevenção;

iv. Desde 2007, todo o território nacional possui um Plano regional de Ordenamento
Florestal (PROF) aprovado e em vigor, sendo que no concelho da Marinha
Grande vigora o prof do Centro Litoral;

v. Constituem objetivos gerais dos PROF, nos termos do nº 3 do artigo 5º da Lei de
bases da política florestal: “a avaliação das potencialidades dos espaços florestais,
do ponto de vista dos seus usos dominantes; a definição do elenco de espécies a
privilegiar nas ações de expansão e reconversão do património florestal; a
identificação dos modelos gerais de silvicultura e de utilização sustentada dos
recursos a aplicar nestes espaços”;

vi. A aplicação dos PROF trata-se de um contributo essencial do sector florestal para
os outros instrumentos de gestão territorial, em especial para os planos municipais
de ordenamento do território, nomeadamente o Plano Diretor Municipal, Planos de
Pormenor e de Urbanização, no que respeita especificamente à ocupação, uso e
transformação do solo nos espaços florestais;
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vii. Os PROF estão atualmente em fase de revisão (portaria nº 364/2013, de 20 de
dezembro; Despacho nº 781/2014),prevendo-se a entrada em vigor das novas
versões durante o primeiro semestre do ano corrente, com a redução do número
de PROF e respetivo redimensionamento da abrangência territorial;

viii. Cada município deve garantir a construção e a aplicação de um Plano Municipal
de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI) de forma a operacionalizar a
nível local e municipal as normas contidas nas seguintes instâncias: legislação de
defesa da floresta contra incêndios, em especial no decreto-Lei nº 124/2006 de 8
de junho e no decreto lei nº17/2009 (PNDFCI) (resolução do Conselho de
Ministros nº 65/2006, de 26 de maio); nos Planos regionais de Ordenamento
Florestal (PROF); e Planos Distritais de Defesa da floresta Contra Incêndios
(PDDFCI);

ix. A dimensão e o impacto dos incêndios ocorridos durante o ano 2017 representam,
por um lado, prova inequívoca da reduzida aplicação das medidas previstas nos
diversos planos de ordenamento e defesa da floresta, por outro, um fator
incontornável para o planeamento futuro e que pode obrigar à revisão dos
diversos planos.

x. O Concelho de Marinha Grande ainda não possui a 3ª geração do Plano Municipal
de defesa da Floresta e Combate a incêndios (despachos nº 443-A/2018 e nº
1222-B/2018);

xi. A Lei nº 114/2017 de 29 de dezembro, estabeleceu para o ano de 2018 um
regime excecional aplicável às faixas secundárias de gestão de combustível,
nomeadamente no que respeita à intervenção dos municípios, situação que é
clarificada pelo decreto-Lei nº 10/2018 de 14 de fevereiro;

xii. Os proprietários florestais deviam ter garantido a limpeza das referidas faixas até
ao passado dia 15 de março, podendo os mesmos concretizar a operação até ao
dia 31 de maio, caso pretendam evitar coimas consequentes, independentemente
de já ter ocorrido o levantamento do auto por parte da GNR;

xiii. As câmaras municipais devem garantir que as faixas secundárias de gestão de
combustível são limpas, estando as mesmas autorizadas a notificar os
proprietários informando-os de que se vai fazer substituir na ação que estes
deveriam ter feito, cobrando os custos da limpeza. Esta não é uma competência
nova, pois também está prevista no nº 4 e nº 5 do artigo 15º do Decreto-lei nº
124/2006 de 28 de junho;

xiv. A Câmara Municipal tem o dever de tudo fazer para garantir a segurança da
população local e visitantes, e pugnar por um território ordenado e resiliente aos
fogos.

Assim, a Assembleia Municipal da Marinha Grande, reunida a 27 de abril de 2018,
ao abrigo do artigo 25º, nº 2, alínea k) do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de
setembro, delibera:
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1. Questionar o ICNF sobre a data de lançamento dos novos programas regionais
de ordenamento Florestal (PROF) e apelar à celeridade na sua concretização dadas
as necessidades de intervenção sobre as áreas ardidas durante o ano 2017;

2. Desencadear um processo urgente de revisão dos Planos Municipais de
ordenamento do território, de forma a garantir a integração de todas as medidas de
ordenamento florestal previstas no PROF que abrange o nosso Concelho assim como
a recente legislação de defesa da floresta;

3. Recomendar à Câmara Municipal da Marinha Grande a elaboração de um
Plano Municipal de Defesa da Floresta e Combate a incêndios de terceira geração, em
conformidade com os despachos nº 443-A/2018 e nº 1222-B/2018 e com o respetivo
PROF;

4. Garantir que as faixas secundárias de gestão de combustível são efetivamente
intervencionadas em tempo útil para a prevenção de incêndios, devendo a intervenção
municipal iniciar os trabalhos nas zonas de maior risco de incêndio;

5. Criar plataforma digital de informação á população, em articulação com o ICNF,
com mapeamento das faixas secundárias de gestão de combustível, delimitação de
zonas de intervenção prioritária, calendarização e concretização dos trabalhos;

6. Enviar esta Moção aos Presidentes de Câmara e aos Presidentes das
Assembleias Municipais de todos os municípios do distrito de Leiria, com pedido de
divulgação a todos os grupos municipais, como forma de apelo a que todos sigam o
mesmo processo.”



Tomou a palavra o deputado Artur Santos (MPM) que falou sobre a limpeza
da mata na faixa contígua à zona industrial da Marinha Grande e sobre os
acessos às zonas do Pinhal do Rei, tradicionalmente usados no feriado da
quinta feira da Ascensão.



Usou da palavra o deputado Francisco Soares (PS), que proferiu a seguinte
Saudação ao 1º de Maio:

“ A bancada do partido Socialista representada nesta Assembleia municipal saúda o 1º
de Maio.

Na Europa do pós guerra fria a governação à direita apontou para o fim da coesão e
do estado social tal como foi construído e o conhecemos hoje, por um outro tipo
assistencialista, excluindo e discriminando cidadãos de direitos básicos e
civilizacionais. Também, infelizmente, há uma parte significativa da chamada esquerda
liberal que aceita estes princípios demarcando-se do humanismo inicial do projeto
Europeu para um projeto muito capitalista de enriquecimento individual, em detrimento
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do projeto político de esquerda, fundado nos principio do desenvolvimento da
Democracia Participativa e da Coesão Social.

Muitas análises económicas e políticas estão formatada pelo que foi a atual crise
económica que só se baseia na chamada competitividade e no legalismo do
crescimento capitalista, isto é, sem olhar a meios. Pretendem crescer sempre mais,
sem respeitar os limites naturais, fomentando o consumismo, como se isso fosse coisa
possível de manter infinitamente sem esgotar os recursos naturais. No plano social,
está e continua a estar na ordem do dia, fomentar o estado mínimo e a destruição do
estado social, dando como substituição a caridade privada.

Noutra vertente, continuamos hoje a ter a reposição de algumas regalias que nos
forma retiradas por governos anteriores, mas temos sempre de lembrar que só com
salários dignos e com uma luta constante contra o empobrecimento da população, se
constrói um Portugal Livre e democrático, que todos queremos com mais igualdade.
Hoje podemos dizer que estamos no bom caminho porque temos menos desemprego
e um aumento constante do salário mínimo, e isto só foi possível com um governo a
governar à esquerda.

Podemos e queremos resolver a presente situação que é um enorme desafio,tão
grande como aquele que nos é proposto: o de reduzir o défice estrutural público e
privado. O desemprego e a pobreza devem ser imediatamente controlados e
combatidos por medidas que nunca devem passar por mais austeridade.

Viver em situação de pobreza não se traduz apenas em baixos salários. Significa
também um ciclo viciosos de menos saúde, capacidade de trabalho reduzida, más
condições de trabalho e de vida, baixa produtividade e esperança de vida reduzida.

Neste quadro, uma verdadeira comemoração do 1º de Maio é desenvolver um
processo que altere a relaºao de forças, através de um compromisso social e político
que permita encontrar um outro caminho para o país. O caminho da dignidade, sem
duvida, mas também do crescimento, do combate à pobreza, às desigualdades e ao
desemprego.

O partido socialista aqui representado, chamando a atenção a estes aspetos que é
realidade presente, vem exortar os trabalhadores que façam deste primeiro de maio,
não só uma comemoração, mas também um dia de proposto, exigindo direito à saúde,
às reformas dignas, ai trabalho e à dignidade de viver num Portugal livre e
democrático.

Viva o 1º de Maio!”



Usou da palavra a deputada Etelvina Ribeiro (CDU), que proferiu a seguinte
Saudação ao 25 de Abril e ao 1º de Maio:

“ Estamos a comemorar 44 anos do 25 de abril e do 1º de maio em liberdade. 44 anos
que nos permitem extrair lições e ensinamentos sobre o acontecimento mais marcante
da história do nosso país - a revolução de abril.

A revolução de abril constitui uma realização histórica do povo português, um acto de
emancipação social e nacional.
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O 25 de abril de 1974, desencadeado pelo heróico levantamento militar do Movimento
das Forças Armadas (MFA), logo seguido de um levantamento popular, transformou
profundamente toda a realidade nacional. Culminando uma longa heróica luta, pôs fim
a 48 anos de ditadura fascista e realizou profundas transformações democráticas,
restitui a liberdade aos portugueses, consagrou direitos, impulsionou transformações
económicas e sociais.

A ampla participação popular e o intenso trabalho realizado em prol das populações,
com as comissões administrativas após o 25 de abril, teve consagração com as
primeiras eleições livres e democráticas para os órgãos das autarquias locais, em
dezembro de 1976, onde o Poder Local Democrático se afirmou, com profundas
transformações sociais, com intervenção na melhoria das condições d e vida das
populações e na superação de enormes carências, substituindo e sobrepondo-se, até
em alguns casos, na resolução de problemas que excedem em larga medida as suas
competências.

Foi a ação e luta organizada que, permitiu alcançar o fim da sobretaxa do IRS; o
aumento do SMN; a reposição dos complementos da reforma; a reversão dos
processos de privatização nas empresas públicas de transportes terrestres de
passageiros; a gratuitidade de manuais escolares; o aumento e alargamento do abono
de família; o aumento geral e extraordinário das pensões, entre outras medidas.

Mas é necessário e possível ir mais longe com o reforço da ação reivindicativa,
da unidade na ação e com a intensificação e alargamento da luta organizada dos
trabalhadores e das massas populares.

Exigindo que se cumpra Abril, vamos realizar um grande 1º de Maio em luta, pela
reposição e conquista de direitos; pelo aumento geral dos salários; pela garantia da
segurança no emprego e o combate à precariedade; contra a desregulação dos
horários de trabalho e pela sua redução; pela efetivação do direito à contratação
coletiva; pelo fim da caducidade das convenções e a reposição do principio mais
favorável aos trabalhadores; pela igualdade de oportunidades e de tratamento e o
efetivo combate às discriminações nos locais de trabalho; pela garantia de condições
de trabalho que previnam riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores.

Estamos a 3 dias de comemorar o 1º de Maio, é hora de mobilizar e participar na
grande manifestação de festa e de luta que se realiza na cidade de Leiria, com
concentração junto ao largo do papa pelas 15h, contra a exploração por
melhores condições e vida.

Apelamos à participação dos trabalhadores e população em geral, nas
comemorações do 1º de Maio sob o lema “ Lutar pelos direitos - valorizar os
trabalhadores!”

Viva o 25 de abril!

Viva o 1º de maio!





(Mandato 2017/2021) ATA NÚMERO DOIS 27.04.2018

Usou da palavra a deputada Margarida Henriques (PS), que proferiu a
seguinte Saudação ao 25 de Abril:

“ Na passada 4ª feira assinalou-se o quadragésimo quarto aniversário da Revolução
dos Cravos.

Não tenho nenhuma recordação do dia 25 de abril de 1974, essa madrugada por que
tantos esperavam, (...) esse dia em que emergimos da noite e do silêncio.. (Sophia de Mello
Breyner) Restam-me apenas memórias fragmentadas dos meses subsequentes e
atribulados, dos primeiros debates televisivos, das primeiras eleições democráticas, do
entusiasmo de um povo...tudo isto vivido numa cidade com forte tradição de luta pelos
ideais de abril.

A maior parte da minha vida foi passada em liberdade, não tenho memoria dos tempos
da censura, nem da guerra colonial, nem de um Portugal amordaçado pelo medo.

Cresci num tempo em que tive Liberdade de escolher e de participar.

Cresci num regime democrático.

Cresci num estado social.

Lembro o dia 25 de abril de 1974 pela memória dos outros e pelo importante legado
que me foi deixado. E é preciso lembrar.

Porque lembrar abril é saber que, se hoje estamos aqui reunidos nesta Assembleia
municipal, é graças a essa revolução portuguesa que permitiu a instauração do Poder
Local democrático que levou ao desenvolvimento do território português, atenuando as
inúmeras fragilidades estruturais.

Lembrar abril é prestar homenagem à Liberdade e a todos aqueles que lutam e lutam
para que um dos maiores valores do homem continue vivo.

Lembrar abril é perceber que a democracia nunca é uma conquista definitiva.

Lembrar abril é saber, como canta Sérgio Godinho, que “Só há liberdade a sério quando
houver a paz, o pão a saúde e a educação”.

Lembrara abril é transmitir aos nosso filhos e às gerações vindouras que abril tem de
continuar a acontecer.

Que viva o 25 de abril.”



Usou da palavra a deputada Maria João Gomes (+C), que fez a sua
intervenção sobre os seis meses de governação autárquica.

A sua intervenção foi entregue por escrito e encontra-se anexa à presente ata.
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Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que apresentou uma
Moção sobre “TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS -
UM PROCESSO DE DESRESPONSABILIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL”:

“ A Assembleia Municipal reunida em 27 de abril de 2018 delibera:

1. Reclamar uma descentralização efetiva, condição essencial para o desenvolvimento
local e regional, que assegure o reforço da coesão nacional e de solidariedade inter-
regional e promova a eficiência e eficácia da gestão pública, garantindo e aprofundado
os direitos das populações.

2. Reiterar a exigência de criação das regiões administrativas enquanto fator
indispensável a um processo coerente de delimitação de responsabilidades entre os
vários níveis de administração, a uma reforma democrática de administração e à
defesa da autonomia dos municípios e das freguesias.

3. Rejeitar a transferência de competências que, subordinando a satisfação de
legítimos direitos e justas expetativas das populações às contingências e
desigualdades inerentes aos diversos graus e características do desenvolvimento local,
prejudique a universalidade dos direitos sociais constitucionalmente protegidos.

4. Expressar as maiores reservas quanto a transferências de competências de mera
execução (física e financeira) mantendo o poder de decisão, em última instância, no
Governo e na Administração Central e generalizando formas de tutela efetiva com a
corrosão e progressiva destruição da autonomia do Poder Local.

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



Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que sugeriu que a
comissão para acompanhamento do pinhal do Rei reiterasse junto das
entidades competentes, os compromissos assumidos sobre as questões
levantadas pelo deputado Artur Santos.

Referiu ainda que na sequência dos protestos na Assembleia da CIMRL, a
nossa Presidente da Câmara esteve em audiência com o Ministro do Ambiente,
onde deu conta desses mesmos protestos e anseios sobre as ETES e o seu
financiamento.



Foi colocada à votação a Moção ““ POR UM CONCELHO COM MELHOR
ORDENAMENTO FLORESTAL E MAIOR RESILIÊNCIA AOS FOGOS”, tendo a mesma
sido aprovada por maioria com 18 votos a favor e 5 abstenções (CDU). ______
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Foi colocada à votação a Moção ““ “TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS
PARA AS AUTARQUIAS - UM PROCESSO DE DESRESPONSABILIZAÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL”, tendo a mesma sido aprovada por maioria, com
19 votos a favor, 3 votos contra (MPM) e 1 abstenção. O ponto 2 desta moção
mereceu o voto contra da deputada Margarida Balseiro Lopes (PSD), ficando
a votação deste ponto, com 18 votos a favor, 1 abstenção e 4 votos contra.

A deputada Vanessa Rocha (MPM) proferiu a seguinte declaração de voto:

“ O MPM votou contra a moção da CDU porque na generalidade concorda com o
processo de transferência de competências. As particularidades devem ser
apreciadas quando o processo de transferência de competências referentes à Marinha
Grande vier a esta assembleia. Por isso não faz sentido votar esta moção.”



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

_____________ PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ___________

1 - O Sr. Armando Coimbra, morador na Rua 25 de Abril, Lote 2 - 1º Dto em
Vieira de Leiria, que sugeriu a criação de uma rota “ TUMG - Linha Vieira de
Leiria”. A sua intervenção foi entregue por escrito e encontra-se anexa à
presente ata.

2 - O Sr. Luís Manuel Dinis Santos, morador na Rua do Tecelão, nº 27 Lote
3, Trutas, na Marinha Grande que lembrou que a proposta do munícipe anterior
também já tinha sido apresentada pelos escuteiros de Vieira de Leiria, na
assembleia de freguesia, no ano passado. Reivindicou uma sede dos
escuteiros em Vieira de Leiria. algumas queixas relativamente ao trânsito
caótico na Embra, na zona do Pingo Doce.

3 - O Sr. João da Encarnação Cruz, morador na Avenida Vítor Galo, na
Marinha Grande procedeu à sua inscrição, mas esta foi recusada dado que o
assunto que pretendia apresentar não se enquadrava no nº 1 do artigo 18º do
Regimento.

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

__________________________ORDEM DO DIA _______________________
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PONTO 1 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA O “PROTOCOLO PARA O
ENQUADRAMENTO DE PESSOAL DESTINADO A INTEGRAR AS EQUIPAS
DE INTERVENÇÃO PERMANENTE”.

“ Presente certidão de teor nº27/2018/DAM referente à seguinte deliberação camarária
da reunião ordinária de 16 de abril de 2018:

“ 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 renovação do “Protocolo para o
enquadramento de pessoal destinado a integrar as Equipas de Intervenção
Permanente”, para o período de 08/05/2018 a 07/05/2021, atenta informação n.º
I/885/2018 de 06 de abril da DOT – Divisão de Ordenamento do Território, com um
valor global de encargos previsto para os anos de 2019, 2020 e 2021, de cerca de
30.921 euros, 31.257 euros e 9.477 euros, respetivamente.

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/A/48 com a designação “Equipas de Intervenção Permanente - Protocolo
ANPC/CMMG/AHBVMG”.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2018,
foi inscrita a dotação de 31.500,00 euros para cada um dos anos de 2019 e 2020, e
9.502 euros para o ano de 2021, na ação referida anteriormente, classificação
orgânica/económica 0103/040701, verba suficiente para a despesa que se perspetiva
assumir.
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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 a renovação do “Protocolo para o enquadramento de pessoal
destinado a integrar as Equipas de Intervenção Permanente” não se enquadra em
nenhum dos números da alínea A) da Deliberação da Assembleia Municipal de
29/12/2017, a autorização genérica prévia concedida na sessão da Assembleia
Municipal de 29 de dezembro de 2017 não se aplica ao presente processo.

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 autorização prévia para a
assunção de compromissos plurianuais relativos à renovação do “Protocolo para o
enquadramento de pessoal destinado a integrar as Equipas de Intervenção
Permanente”, até ao valor máximo de 30.921 euros, 31.257 euros e 9.477 euros, nos
anos de 2019, 2020 e 2021, respetivamente, 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, e até 7 de maio de 2021.

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

A Assembleia Municipal da Marinha Grande autorizou a assunção de

compromissos plurianuais relativos relativos à renovação do “Protocolo para o

enquadramento de pessoal destinado a integrar as equipas de intervenção

permanente”, até ao valor máximo de 30.921 euros, 31.257 euros e 9.477

euros, nos anos de 2019, 2020 e 2021, respetivamente, 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, e até 7 de maio de 2021.

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

PONTO 2 - APRECIAÇÃO DO INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS,
DIREITOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS E RESPETIVA AVALIAÇÃO,
RELATIVO AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DO ANO 2017
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“ Presente certidão de teor nº28/2018/DAM referente à seguinte deliberação camarária
da reunião extraordinária de 19 de abril de 2018:

Presente o Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva
avaliação relativo ao exercício económico de 2017.

A Câmara Municipal, após a análise dos documentos e no cumprimento do disposto
na alínea i), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua
redação atual, delibera aprovar o Inventário de todos os bens, direitos e obrigações
patrimoniais e respetiva avaliação, relativo ao exercício económico do ano de 2017,
constituído por 2439 páginas, e submetê-lo à apreciação da Assembleia Municipal,
nos termos da alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º do mesmo diploma legal.

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

A Assembleia Municipal tomou conhecimento do Inventário de todos os

bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação, relativo ao

exercício económico do ano de 2017, constituído por 2439 páginas, para
efeitos do cumprimento do disposto na alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual.

PONTO 3 - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DO
EXERCÍCIO DE 2017 DA EMPRESA MUNICIPAL TUMG – TRANSPORTES
URBANOS DA MARINHA GRANDE E.M., UNIPESSOAL, S.A.

“ Presente certidão de teor nº29/2018/DAM referente à seguinte deliberação camarária
da reunião extraordinária de 19 de abril de 2018:

Presente Relatório de Gestão e Contas de 2017 da empresa municipal TUMG –
Transportes Urbanos da Marinha Grande E.M. Unipessoal, S.A., acompanhados de
Relatório e Parecer do Fiscal Único, Certificação Legal das Contas.

A Câmara Municipal delibera tomar conhecimento do teor dos documentos e remeter
os mesmos, nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12
de Setembro, na sua redação atual, à Assembleia Municipal, para cumprimento do
preceituado na alínea b) do n.º 2 do art.º 25.º do mesmo diploma.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.

O Sr. Vereador Carlos Caetano não esteve presente na reunião. A Sra Presidente de
Câmara e os Srs. Vereadores Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro proferiram
declarações de voto.”

Usou da palavra a deputada Maria João Gomes (+C), cuja intervenção

apresentou por escrito e se anexa à presente ata.
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A Assembleia Municipal da Marinha Grande tomou conhecimento do

Relatório de Gestão e Contas de 2017 da empresa municipal TUMG –

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

acompanhados de Relatório e Parecer do Fiscal Único, Certificação Legal das

Contas, para efeitos do cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 2 do
artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual.

PONTO 4 - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DO
EXERCÍCIO DE 2017 DE ENTIDADES PARTICIPADAS PELO MUNICÍPIO
DA MARINHA GRANDE: ADCL – ÁGUAS DO CENTRO LITORAL, S.A.,
VALORLIS, S.A., LUSITÂNIA GÁS, S.A. CENTIMFE, OPEN E COOPOVO
CRL.

“ Presente certidão de teor nº30/2018/DAM referente à seguinte deliberação camarária
da reunião extraordinária de 19 de abril de 2018:

Presentes as contas do exercício de 2017 das entidades participadas pelo Município
da Marinha Grande, a saber:

- Relatório e Contas do exercício económico de 2017 da entidade ADCL - Águas do
Centro Litoral, S.A. acompanhadas de Certificação Legal de Contas e Relatório e
Parecer do Fiscal Único.

- Relatório e Contas do exercício económico de 2017 da entidade VALORLIS –
Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. acompanhadas de Certificação
Legal de Contas e Relatório e Parecer do Fiscal Único.

- Relatório de Gestão e Contas do exercício económico de 2017 da entidade
LUSITANIAGÁS, S.A., acompanhadas de Certificação Legal de Contas e Relatório e
Parecer do Fiscal Único.

- Relatório e Contas do exercício económico de 2017 da entidade CENTIMFE – Centro
Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos,
acompanhadas de Certificação Legal de Contas e Parecer da Comissão de
Fiscalização.

- Relatório e Contas do exercício económico de 2017 da entidade OPEN - Associação
para Oportunidades Específicas de Negócio, acompanhadas de Certificação Legal de
Contas e Parecer da Comissão de Fiscalização.

- Relatório e Contas do exercício económico de 2017 da entidade COOPOVO –
Cooperativa de Consumo do Povo da Marinha Grande, CRL, acompanhadas de
Certificação Legal de Contas e Parecer do Conselho Fiscal.

A Câmara Municipal delibera tomar conhecimento do teor dos documentos e remeter
os mesmos, nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12
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de Setembro, na sua redação atual, à Assembleia Municipal para cumprimento do
preceituado na alínea b) do n.º 2 do art.º 25.º, do mesmo diploma.

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

A Assembleia Municipal da Marinha Grande tomou conhecimento dos

Relatórios e Contas do exercício económico de 2017 das entidades

participadas pelo Município da Marinha Grande: ADCL – ÁGUAS DO CENTRO

LITORAL, S.A., VALORLIS, S.A., LUSITÂNIA GÁS, S.A. CENTIMFE, OPEN E

COOPOVO CRL., para efeitos do cumprimento do disposto na alínea b) do
n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação
atual.

PONTO 5 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE
RELATIVOS AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

“ Presente certidão de teor nº31/2018/DAM referente à seguinte deliberação camarária
da reunião extraordinária de 19 de abril de 2018:

Presentes os Documentos de Prestação de Contas relativos ao ano de 2017,
constituídos por:

 Balanço

 Demonstração de Resultados

 Mapas de Execução Orçamental

 Anexos às Demonstrações Financeiras

 Relatório de Gestão

 Certificação Legal das Contas

 Relatório de Auditoria

 Declaração de responsabilidade, nos termos do número 21 da Resolução n.º
1/2018 de 25 de janeiro, publicada em Diário da República de 9 de fevereiro de
2018

 E restantes documentos de prestação de contas, conforme as Instruções n.º
1/2001 da 2.ª Secção do Tribunal de Contas, Resolução n.º 4/2001 – 2.ª
Secção, de 12 de julho, publicada no Diário da República n.º 191 – 2.ª Série de
18 de agosto de 2001, na redação dada pela Resolução n.º 26/2013 de 14 de
novembro, publicada em Diário da República, 2.ª Série de 21 de novembro de
2013 e Resolução n.º 1/2018 de 25 de janeiro, publicada em Diário da
República de 9 de fevereiro de 2018
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Os quais se encontram integralmente elaborados, para apreciação e votação devendo
posteriormente ser arquivados na Área de Contabilidade, estando disponíveis para
consulta, quando para tal for solicitado.

A Câmara Municipal, após apreciação dos documentos indicados e no cumprimento
da alínea i), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua
redação atual, delibera aprovar os Documentos de Prestação de Contas do ano de
2017 e submetê-los à apreciação e votação da Assembleia Municipal, para
cumprimento do preceituado na alínea l), do n.º 2, do artigo 25º, do mesmo diploma.

Mais delibera, nos termos do ponto 2.7.3.1 das Considerações Técnicas do POCAL,
aprovado pelo Decreto - Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, na sua redação atual,
propor à Assembleia Municipal que aprove a aplicação do Resultado Líquido do
Exercício de 2017, no montante de 3.941.105,13 euros da seguinte forma:

 5% sob a forma de reservas legais, tal como estipula o ponto 2.7.3.5. do
referido diploma, no montante de 197.055,26 euros;

 o restante, no montante de 3.744.049,87 euros, seja aplicado na conta 59 de
resultados transitados.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.

Os Srs. Vereadores Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro proferiram uma declaração
de voto.”

Usou da palavra o deputado Luiz Branco (+C), cuja intervenção apresentou

por escrito e se anexa à presente ata.

A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e aprovou os
Documentos de Prestação de Contas do Município da Marinha Grande
relativos ao exercício económico de 2017, para efeitos do cumprimento do

disposto na alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º do Regime Jurídico das Autarquias

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

designado por RJAL, e aprovou também, nos termos do ponto 2.7.3.1 das

Considerações Técnicas do POCAL, aprovado pelo Decreto - Lei n.º 54-A/99,

de 22 de Fevereiro, na sua redação atual, a aplicação do Resultado Líquido
do Exercício de 2017, no montante de 3.941.105,13 euros da seguinte
forma:

 5% sob a forma de reservas legais, tal como estipula o ponto 2.7.3.5.
do referido diploma, no montante de 197.055,26 euros;

 o restante, no montante de 3.744.049,87 euros, seja aplicado na
conta 59 de resultados transitados.
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Esta deliberação foi tomada por maioria com dezassete votos (17) a favor
e seis (6) abstenções.____________________________________________

PONTO 6 - 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 falou sobre a
transparência municipal e a atividade camarária.

A sua intervenção foi entregue por escrito e encontra-se anexa à presente ata.

Usou da palavra o deputado Pedro Correia (MPM), que entregou dois
requerimentos que visam obter esclarecimentos sobre duas áreas: uma sobre o
modelo de gestão do equipamentos culturais sob a tutela da Câmara e outro
sobre a intervenção no património da Stephens, nas ruínas no tardoz da
Biblioteca Municipal.

Os requerimentos encontram-se anexos à presente ata.

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 dos presentes (23) 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 sessão, pela zero horas e vinte 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
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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
































