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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA
MARINHA GRANDE REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2019-

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezanove 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 DA DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS
EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, 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; ______________________________________________________

2. APRECIAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS EM
ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, 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; ________________________________________

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 de Janeiro a 31 de dezembro de 2018;______________________________

4. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS
PLURIANUAIS, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei
n.º 8/2012, de 21 de fevereiro;_________________________________________

5. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 3.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS
PREVISIONAIS DE 2019 – 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;__

6. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para a Elaboração de projetos de execução
da rede de abastecimento de água para a Amieira, Picassinos, Pedrulheira e
Tojeira de Picassinos e Trutas, 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; _________________________

7. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS relativo à Requalificação dos Bloco L/M de
habitação social e dos 36 fogos de Casal de Malta – Marinha Grande, 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;__________________________________________________________

8. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO ANO DE 2018 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.__________

9. APRECIAÇÃO DA PROPOSTA SOBRE A ALTERAÇÃO DA GEOMETRIA DO
CRUZAMENTO DA E.N.242 COM A ESTRADA DO PERO NETO, nos termos do
disposto na alínea k) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro,
na sua redação atual;________________________________________________

10. APRECIAÇÃO DA PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO SOBRE O GALARDÃO
BANDEIRA AZUL, nos termos do disposto na alínea k) do n.º 2 do artigo 25.º da
Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual;____________________
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11. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE NOVAS
COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS - Exercício dessas
competências no ano de 2019, conforme disposto no artigo 4º da Lei nº 50/2018
de 16 de agosto;____________________________________________________

12. APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA, nos
termos do disposto na alínea c), nº 2 do artigo 25º, 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, Ana Luísa Cardeira Martins, Francisco Manuel de Jesus
Soares, Octávio José Rodrigues Rosa e Cláudia Fabiana Gaspar Brito Perfeito.

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,
Lisa Manuela Bordalo Barata, Alzira Maria da Ascensão Marques e João Cravo
Nunes da Silva Granja._____________________________________________

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

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

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

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 Lara Marques Lino e Patrícia Alexandra Rino Moreira de Sousa
Jorge, 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, o deputado
Frederico Manuel Gomes Barosa (PS) pelo deputado Octávio José Rodrigues
Rosa, a deputada Margarida Cristina Soares de Carvalho Pereira Henriques
(PS IND) pela deputada Cláudia Fabiana Gaspar Brito Perfeito, a deputada
Vanessa Andreia Feliciano e Rocha (MPM) pela deputada Lisa Manuela
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Bordalo Barata, a deputada Ângela Domingues de Sousa (MPM) pela deputada
Alzira Maria da Ascensão Marques e o deputado Artur Jorge Rosa dos Santos
(MPM) pelo deputado João Cravo Nunes da Silva Granja.

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. __________________________________________

O Presidente da Assembleia deu conhecimento que o deputado Fernando
Manuel Lourenço Dias Crespo, eleito pelo MPM - Movimento pela Marinha,
apresentou no dia 11 de Fevereiro 2019, a carta de renúncia ao seu mandato,
em conformidade com o previsto no artº 50º do Regimento em vigor. Na
sequência da sua renúncia, foi convocada a Sra. Vanessa Andreia Feliciano e
Rocha, cidadã a seguir na ordem da lista de candidatos à Assembleia
Municipal pelo grupo de cidadãos eleitores com a sigla MPM, nos termos e
para os efeitos do disposto nos art.ºs 76.º e 79.º da Lei nº 169/99, de 18/09, na
sua redação atual.

A Vereadora Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho comunicou a sua
ausência por motivos pessoais.

A Vereadora Célia Cristina Letra Faustino Guerra ausentou-se por motivos
profissionais volvidos trinta minutos do inicio da sessão.

O Presidente da Mesa deu as boas vindas a Alice Marques de Carvalho,
Matilde Botas Carqueijeiro, Rafaela Gomes Pereira e Sara Fonte Moreira,
todas alunas da turma D do 7º ano da Escola José Loureiro Botas de Vieira de
Leiria, que a convite seu, marcaram presença na Sessão a fim de elaborarem
um trabalho no âmbito da disciplina de História, subordinado ao tema “ A
assembleia geral da Grécia Antiga”. Disse ainda, ser de extrema importância
cativar os jovens para o exercício da democracia e da cidadania.

O Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº 8/2018 da sessão ordinária
de 20.12.2018 e como não houve correções a fazer, submeteu a mesma à
votação, tendo esta sido aprovada por maioria com dezoito votos a favor e seis
abstenções ._____________________________________________________

O Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº1/2019 da sessão
extraordinária de 29.01.2019 e como não houve correções a fazer, submeteu a
mesma à votação, tendo esta sido aprovada por maioria com dezassete votos
a favor e seis abstenções .__________________________________________

____________________ ANTES DA ORDEM DO DIA ___________________
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O Presidente da Mesa declarou aberto o período antes da ordem do dia pelas
20h55. _________________________________________________________



Usou da palavra o deputado Carlos Wilson (MPM), que abordou a Câmara no
sentido de saber se o aterro sanitário no limite da Albergaria, é para o resto da
vida ou se há possibilidade de ele ser descolado para outro sitio. As
populações vizinhas do aterro sofrem com o mau cheiro e desconhecem-se
quais as consequências para a saúde das pessoas. Questionou ainda se já há
solução para o transito dos camiões do Santos Barosa.



Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que abordou as questões
que são mais urgentes para o Concelho e que se arrastam há demasiado
tempo. O nosso Pinhal continua ao abandono, e não é possível continuar sem
respostas por parte das entidades responsáveis: ICNF e o Governo. Não há
compromissos, nem metas, nem objetivos e depressa chega a 5ª feira da
espiga e o Verão, e não se pode circular. A Autarquia tem que tomar uma
posição de força.

Chamou a atenção também para o problema da adutora do Alto dos Picotes
que continua a ter inúmeras roturas e carece de solução muito urgente, dado
que a constante falta de água prejudica gravemente as pessoas e as empresas.
Todos estão de acordo que este problema se arrasta há demasiado tempo,
mas temos que o resolver dando-lhe prioridade máxima.



Tomou a palavra a deputada Maria João Gomes (+C), que reclamou sobre a
situação do Jardim Luís de Camões, após a passagem do furacão Leslie, em
Outubro de 2019. A reparação dos estragos não exige grande esforço
financeiro, nem meios humanos e não se justifica que ainda nada tenha sido
feito. Recomendou que fossem plantadas árvores, em substituição das que
foram arrancadas, reparada a pérgula, recuperado o brasão e substituída a
estátua de Orfeu, que está em péssimas condições.



Usou da palavra o deputado Nuno Machado (BE), que disse continuarem a
aguardar resposta ao requerimento sobre o furacão Leslie. Solicitou que, dada
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a importância do assunto, se entregue aos deputados o relatório feito pelo
observatório do Pinhal para que se possam discutir as propostas nele
apresentadas. Falou ainda do problema dos esgotos a céu aberto na freguesia
da Moita e da prioridade que se deve dar ao saneamento no Concelho.



Usou da palavra o deputado Pedro Nuno Correia (MPM), que apresentou
duas recomendações à Câmara Municipal: uma sobre o equipamento da sala
da Assembleia com vista a uma melhoria das condições de intervenção oral
nas sessões da Assembleia Municipal e outra sobre o ordenamento do trânsito
na cidade com vista a uma melhoria das condições de circulação rodoviária na
Marinha Grande e prevenir acidentes.

As recomendações foram entregues por escrito e encontram-se em anexo à
presente ata.



Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que disse que a
questão do aterro sanitário é uma matéria que deve ser retomada, dado que a
a vida útil do aterro na Albergaria, era de 10 anos, e depois seria encerrado e
construído um novo em Pombal. Recomendou que a Câmara junto da CIMRL
aborde esta questão. Em relação às matas, disse que ouviu o Sr. Ministro da
Agricultura numa entrevista falar em investir cerca de 4 milhões de euros no
nosso Pinhal, e assim se espera.

Concordou que se invista prioritariamente na questão do abastecimento da
água. Sugeriu que a Câmara reclame junto das entidades o apoio que
prometeram relativamente aos danos acusados pelo Leslie, os lesados
precisam de resposta.



Usou da palavra a deputada Etelvina Ribeiro (CDU), que proferiu a seguinte
Saudação “Dia Internacional da Mulher, é Conquista no Passado, Luta no
Presente, Construção do futuro :

“ O Dia Internacional da Mulher, comemorado desde 1910 por proposta de Clara
Zetkin, desde aí uma comemoração sentida e com uma profunda ligação à luta das
mulheres em cada país, por melhores condições de trabalho, pela redução do horário,
por melhores salários, pela igualdade.
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Uma data que historicamente está associada à importância da luta organizada das
mulheres contra a exploração e opressão a que o sistema capitalista as tem sujeitado,
indissociável exploração sobre o conjunto dos trabalhadores, decorrente da natureza
do capitalismo.

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 da mulheres, perdendo-se assim a origem histórica da sua
celebração e perpetuando-se a invisibilidade das descriminações e desigualdades a
que ainda estão sujeitas.

Com a Revolução de Abril conquistou-se a igualdade na lei, é preciso mudar
mentalidades e efetivar a igualdade na vida. Porque as Mulheres:

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

 Trabalham maioritariamente por turnos, ao sábado, domingo e feriados.

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

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

 São penalizadas pelo exercício dos direitos de maternidade, no acesso a
cargos superiores;

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

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

 São a maioria das vítimas nas redes de prostituição e de tráfico de seres
humanos.

 São vítimas de violência doméstica, exemplo dramático (estamos a mês e meio
do início do ano e já foram 10 mulheres mortas). Ou seja, em termos médios,
mais de 1 por cada semana.

As mulheres constituindo a parte da população mais afetada pela pobreza,
comprovam que princípios constitucionais fundamentais ainda estão por cumprir:

1. Emprego efetivo 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/os

4. Valorização das profissões e evolução de 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. Garantia do cumprimento e exercício da Lei da maternidade
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8. Direito à negociação e contratação coletiva, no sentido do progresso social

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

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

A CDU reafirma o seu compromisso de estar com a luta emancipadora das mulheres.
Luta que deve pautar-se no presente, pelo empenhamento de todos, homens e
mulheres, sem exceção, já nos próximos dias, participando ativamente nas próximas
ações.

A CGTP e os seus sindicatos levam a efeito a semana pela Igualdade de 4 a 8 de
Março. E realiza-se no dia 8 pelas 16h, um cordão humano na cidade de Leiria.

O Núcleo do Movimento Democrático de Mulheres local realiza o tradicional jantar
comemorativo do Dia Internacional da Mulher, no dia 8.

O MDM promove manifestação nacional de Mulheres no sábado dia 9 de Março, com
o lema:

Igualdade na vida, o combate do nosso tempo!



Tomou a palavra o deputado Luiz Branco (+C), que abordou o tema da
“ Semaforização “ e cuja intervenção foi entregue por escrito e anexa à
presente ata.



O deputado João Paulo Pedrosa (PS) apresentou o seguinte requerimento:

“ Estando já há algum tempo, a ser executado pela Câmara Municipal, o ante projeto
de reconversão do Largo da Nossa Senhora da Ajuda na Passagem, no Plano de
atividades para 2019 está inscrita a execução do projeto.

Neste sentido, solicito que me seja fornecida informação sobre a data em que o
concurso para o projeto vai ser lançado e quais os seus prazos de execução.”



A Sra Presidente da Câmara e o Sr. Vereador prestaram os seguintes
esclarecimentos:

- Pinhal do Rei - disse que estão a aguardar a vinda do Secretário de Estado
ao observatório do Pinhal do Rei para apresentação das explicações relativas
investimento nas matas. Tal não tem sido possível por motivos de agenda do
mesmo. Muito tempo vai levar para recuperar a mata, e é importante saber
como é que o investimento vai ser feito. Disse ainda que também não se
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esquece que o Sr. Ministro da Agricultura assegurou que o produto da venda
da madeira seria para investir no nosso Pinhal. Disse ainda que fará chegar o
estudo que foi feito pela comissão cientifica sobre as matas à comissão de
acompanhamento do Pinhal do Rei. Disse que o ICNF informou a Câmara que
a parte da Ponte Nova estaria limpa por ocasião do feriado municipal.

- Adutora e saneamento - todos queremos resolver os problemas da água e
do saneamento.

- Jardim de Camões - estão atentos e a trabalhar nos melhoramentos.

- Furacão Leslie - vai responder ao requerimento do BE.

- Dia da Mulher - Congratulou a saudação apresentada e apelou à participação
de todos nas comemorações desse dia. Continuamos a não ser iguais e
lamentou que neste século ainda haja mulheres a serem mortas às mãos de
alguém que não as respeita.

- Semáforos - vai informar os serviços das questões aqui levantadas.

- Aterro sanitário - esclareceu que as Câmaras associadas da Valorlis não
são exatamente as mesmas da CIMRL. São seis Câmaras e são acionistas
minoritários da Valorlis. O tempo de vida do aterro tem vindo a aumentar, face
à previsão inicial, tudo devido ao trabalho de reciclagem dos lixos. Prevê-se
que dure mais 7 anos e depois será selado, não haverá mais depósitos. Vão
continuar a estar às fugas de gás e a vigiar o aterro.

- Abastecimento de água - já temos o ante projeto do que é necessário fazer,
vamos substituir as 2 adutoras e construir novos depósitos, em 5 fases. A
primeira fase será com o concurso para a obra da adutora do alto dos Picotes,
até junho.

- Saneamento - estamos a trabalhar no aumento da cobertura no concelho. Já
se adjudicou a Rua do Olheirão na Moita.

- Rotundas - em Janeiro houve uma reunião com as Infraestruturas de
Portugal, sobre os cruzamentos que dependem daquela entidade. O do Pero
Neto, passou a ser prioritário, e como as IP não tinha condições para avançar
com a rotunda, nós estamos a fazer o projeto e eles irão executar a obra.

Também informámos as IP, da necessidade de se intervir na estrada de
S.Pedro-MG, na pista de ciclismo, no cruzamento para o Tremelgo e na lomba
à entrada de S.Pedro.



Terminadas as intervenções no período antes da ordem do dia e por se tratar
de uma sessão ordinária, e dando cumprimento ao estipulado no nº 1 do artigo
16º e no artigo 18º do Regimento, o Presidente da Mesa verificou que não
havia qualquer inscrição para o período de INTERVENÇÃO DO PÚBLICO.
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De seguida, o Presidente da Mesa apresentou e colocou à discussão cada um
dos pontos da ordem de trabalhos, incluídos na ordem do dia, conforme
previsto no artigo 19º do Regimento.

__________________________ORDEM DO DIA _______________________

PONTO 1 - APRECIAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS
PLURIANUAIS EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

“ Presente certidão de teor nº 04/2019/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião ordinária de 28 de janeiro de 2019:

Presente informação de 22 de janeiro de 2019 da Divisão Administrativa e Financeira,
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, na sua redação atual, deve ser apresentada à Câmara
Municipal e à Assembleia Municipal, até 31.01.2019, declaração dos compromissos
plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2018, nos termos do disposto na alínea a)
do n.º 1 do art.º 15.º do mesmo diploma.

Para cumprimento do enunciado na legislação supra, apresenta-se em anexo,
declaração emitida pela Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, Cidália
Maria de Oliveira Rosa Ferreira, a declarar que os compromissos plurianuais
existentes à data de 31.12.2018 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

2019 18.524.250,23 €

2020 10.521.404,43 €

2021 9.368.311,36 €

2022 2.597.262,25 €

Seguintes 49.478.623,15 €

TOTAL 90.489.851,42 €

A Câmara Municipal, após análise da documentação anexa, delibera tomar
conhecimento da declaração de compromissos plurianuais existentes à data de 31 de
dezembro de 2018 e mapa anexo.
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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, na sua redação atual 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, na sua redação atual.

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

A Assembleia Municipal da Marinha Grande, em conformidade com o

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

fevereiro, na sua redação atual, tomou conhecimento da declaração de
compromissos plurianuais existentes à data de 31 de dezembro de 2018 e
respetivo mapa anexo.

PONTO 2 - APRECIAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS E
RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

“ Presente certidão de teor nº 05/2019/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião ordinária de 28 de janeiro de 2019:

Presente informação de 18 de janeiro de 2019 da Divisão Administrativa e Financeira,
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, na sua redação atual, deve ser apresentada à Câmara
Municipal e à Assembleia Municipal, até 31.01.2019, declaração dos pagamentos e
recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2018, 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 31.12.2018.

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 2018.

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, na sua redação atual 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.”
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Usou da palavra o deputado Carlos Wilson (MPM), que disse saber que a
dívida nos serviços de cobrança de água, é uma questão que se arrasta há
muitos anos, mas é importante agir e tomar providências para evitar a
prescrição destas dívidas. Estamos a falar de cerca de 1,8 milhões de euros. É
uma lista que tem clientes devedores de há vários anos e ninguém lhes corta a
água. O mesmo não acontece a um simples munícipe, se se atrasar a pagar a
sua fatura por 15 dias, leva logo com um corte de água.

A Assembleia Municipal da Marinha Grande, em conformidade com o

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

fevereiro, na sua redação atual, tomou conhecimento das declarações de
pagamentos e recebimentos em atraso existentes à data de 31 de
dezembro de 2018.

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 de
Janeiro a 31 de dezembro de 2018.

“ Presente certidão de teor nº 06/2019/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião ordinária de 11 de fevereiro de 2019:

Considerando que a Câmara Municipal em reunião de 21/12/2017, 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;

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

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

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

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

E) O disposto nas alíneas anteriores vigora no ano económico de 2018.

Considerando que, na sessão ordinária de 29/12/2017, a Assembleia Municipal da
Marinha Grande deliberou, por unanimidade, nos termos do art.º 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 2018.

Presente informação CS/004/2019 de 06/02/2019, e documentos anexos, referente
aos compromissos plurianuais assumidos pela Câmara Municipal da Marinha Grande
no período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, 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 29/12/2017.

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 29/12/2017.

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

A Assembleia Municipal da Marinha Grande, em conformidade com o

previsto no artigo 24º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado

pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o artigo 12º do

Decreto- Lei nº 127/2012 de 21 de junho, tomou conhecimento da
informação dos compromissos plurianuais assumidos pela Câmara
Municipal, no período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, em
conformidade com o preceituado no ponto D) da deliberação de
autorização genérica prévia concedida por este órgão deliberativo na sua
sessão de 29-12-2017 e para efeitos do disposto no artigo 12º do Decreto-
Lei nº 127/2012 de 21 de Junho.
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PONTO 4 - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS.

“ Presente certidão de teor nº07/2019/DMC referente à seguinte deliberação camarária
da reunião ordinária de 11 de fevereiro de 2019:

Presente informação n.º DP1/2019 de 05.02.2019 da DAF relativa ao assunto
identificado em epígrafe.

Considerando que os referidos processos foram objeto de cabimento e compromisso
em 2019 por conta das dotações disponíveis nos Documentos Previsionais de 2019, 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 2019 atentos os
processos identificados na informação n.º DP1/2019 de 05.02.2019, nos quadros n.º 1
a 3, 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 31.12.2018.

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

A Assembleia Municipal da Marinha Grande, para efeitos do cumprimento no
disposto na alínea c), nº 1 do artigo 6º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro,

autorizou a assunção de compromissos plurianuais em 2019 atentos os
processos identificados na informação n.º DP1/2019 de 05.02.2019, nos
quadros n.º 1 a 3, para efeitos 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 31.12.2018.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. _______________________

PONTO 5 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 3.ª MODIFICAÇÃO AOS
DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2019 – 1.ª REVISÃO.

“ Presente certidão de teor nº 08/2019/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião ordinária de 11 de fevereiro de 2019:

Presente proposta da 3ª Modificação, 1ª Revisão aos Documentos Previsionais de
2019, acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações:
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1ª Revisão ao Orçamento da Receita para 2019, no valor de 443.599,00 euros nos
reforços;-1ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2019, no valor de 523.055,40
euros nos reforços e 79.456,40 euros nas anulações;

1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2019, no valor de 516.020 euros
nos reforços e 72.421,00 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 2020.

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 2019,
constituída pela 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita, 1.ª Revisão ao Orçamento da
Despesa, 1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos, 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.”



Usou da palavra o deputado Carlos Wilson (MPM), que disse entender a
necessidade de se fazer modificações para dar entrada de valores, mas deve
haver mais cuidado na elaboração do orçamento. Referiu que o ano passado
se fizeram 28 modificações e isso deve ser evitado.



Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que disse que não é
apenas a Câmara da Marinha que faz muitas modificações, trata-se
infelizmente de uma prática comum e burocrática própria da gestão pública. É
muito diferente do mundo das empresas.

A Assembleia Municipal da Marinha Grande, em cumprimento do disposto

na alínea a), nº 1 do artigo 25º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais,

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, apreciou e aprovou a 3ª
Modificação aos Documentos Previsionais de 2019, constituída pela 1.ª
Revisão ao Orçamento da Receita, 1.ª Revisão ao Orçamento da Despesa,
1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. _______________________
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PONTO 6 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para a Elaboração de projetos de
execução da rede de abastecimento de água para a Amieira, Picassinos,
Pedrulheira e Tojeira de Picassinos e Trutas.

“ Presente certidão de teor nº 09/2019/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião ordinária de 11 de fevereiro de 2019:

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) 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 contratação
pública para a “Elaboração de projetos de execução da rede de abastecimento de
água para a Amieira, Picassinos, Pedrulheira e Tojeira de Picassinos e Trutas” e que a
assistência técnica subjacente ao contrato que se pretende celebrar determina a
assunção de encargos plurianuais no ano de 2020.

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 inscrita na
classificação orgânica/económica 03/07030306 nas seguintes ações do Plano
Plurianual de Investimentos:

- 2018/I/66 “Estudos e projectos para a rede de abastecimento de água na Amieira-
fase 1 e 2”;

- 2018/I/65 “Estudos e projectos para a rede de abastecimento de água em
Picassinos-fase 1, 2 e 3”;

-2016/I/164 “Rede de abastecimento público de água-fase 3-Trutas”;
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-2016/I/165 “Rede de abastecimento público de água-fase 4-Trutas”

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais de 2019, não foi
inscrita dotação nas ações 2016/I/164 e 2016/I/165 no ano de 2020 para a despesa
que se perspetiva assumir, tendo sido proposto o reforço de dotação para o referido
ano, de 3.690,00 euros em cada uma das ações, na 1.ª Revisão aos Documentos
Previsionais de 2019, a ser presente na próxima sessão da Assembleia Municipal.

Considerando que o procedimento de contratação pública para a “Elaboração de
projetos de execução da rede de abastecimento de água para a Amieira, Picassinos,
Pedrulheira e Tojeira de Picassinos e Trutas”, não 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 20/12/2018 foi concedida
autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos
aos encargos decorrentes da adjudicação de contratos administrativos de empreitadas
de obras públicas, de aquisição de bens e de aquisição de serviços, até ao limite do
valor que determina a sua sujeição a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, fixado
pelo n.º 1 do art.º 255º da Lei do Orçamento de Estado de 2019 em 350.000 euros, e
desde que exista dotação suficiente nas Grandes Opções do Plano nos anos em que
se pretendem assumir os encargos plurianuais, o que não sucede nas ações
2016/I/164 e 2016/I/165.

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 “Elaboração de projetos de
execução da rede de abastecimento de água para a Amieira, Picassinos, Pedrulheira e
Tojeira de Picassinos e Trutas” – até ao valor máximo de 9.778,50 euros, IVA incluído
à taxa legal em vigor, no ano de 2020, para efeitos do cumprimento do disposto na
alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação
atual;

A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 1.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2019, 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.”
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Usou da palavra o deputado Luiz Branco (+C), que disse que se trata uma
obra necessária fazer, abrange o abastecimento de águas em diversos lugares
da Marinha Grande. Questionou a Câmara no sentido de saber o que está, ou
vai ser projetado. Trata-se apenas de remodelar as antigas por novas
canalizações ou, além disso já pretendem introduzir tecnologia que permita
uma gestão eficiente dos caudais?



A Presidente da Câmara respondeu que pretendem ter uma maior fidelidade
dos consumos. Estão a estudar e a analisar a melhor forma de garantir
melhorias num serviço que é pago, quer de água, quer de saneamento. Estes
projetos são renovações que vão ser feitas.



A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autorizou a
assunção de compromissos plurianuais relativos à Elaboração de
projetos de execução da rede de abastecimento de água para a Amieira,
Picassinos, Pedrulheira e Tojeira de Picassinos e Trutas – até ao valor

máximo de 9.778,50 euros, IVA incluído à taxa legal em vigor, no ano de 2020,

para efeitos do cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da

Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. _______________________

PONTO 7 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS relativo à Requalificação dos Bloco L/M
de habitação social e dos 36 fogos de Casal de Malta – Marinha Grande.

“ Presente certidão de teor nº 10/2019/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião ordinária de 11 de fevereiro de 2019:

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;
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b) 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 contratação
pública para a “Requalificação dos Bloco L/M de habitação social e dos 36 fogos -
Casal de Malta – Marinha Grande” e que o prazo de execução da empreitada é de 15
meses, tal determina a assunção de encargos plurianuais no ano de 2020.

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 inscrita na
classificação orgânica/económica 05/07010203 e ação do Plano Plurianual de
Investimentos 2016/I/39 com a designação “Reabilitação de edifícios de Habitação
Social-PEDU/PAICD”.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais de 2019, foi inscrita
a dotação de 51.486,00 euros, no ano de 2020 na referida ação, verba insuficiente
para a despesa que se perspetiva assumir, tendo sido proposto o reforço de dotação
para o referido ano, no montante de 437.432,50 euros na 1.ª Revisão aos Documentos
Previsionais de 2019, a ser presente na próxima sessão da Assembleia Municipal,
para uma dotação corrigida de 488.918,00 euros.

Considerando que o procedimento de contratação pública para a “Requalificação dos
Bloco L/M de habitação social e dos 36 fogos de Casal de Malta – Marinha Grande”,
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 (…) ” .
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Considerando que na sessão da Assembleia Municipal de 20/12/2018 foi concedida
autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos
aos encargos decorrentes da adjudicação de contratos administrativos de empreitadas
de obras públicas, de aquisição de bens e de aquisição de serviços, até ao limite do
valor que determina a sua sujeição a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, e
desde que exista dotação suficiente nas Grandes Opções do Plano nos anos em que
se pretendem assumir os encargos plurianuais, o que não sucede na ação por onde
será efetuado o enquadramento orçamental do procedimento de contratação pública
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 dos Blocos L/M de habitação social e dos 36 fogos de Casal de
Malta – Marinha Grande” – até ao valor máximo de 486.918,00 euros, IVA incluído à
taxa legal em vigor, no ano de 2020, 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 2020;

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 2020, em 486.918,00
euros.

A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 1.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2019, 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.”

A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autorizou a
assunção de compromissos plurianuais relativos à Requalificação dos
Blocos L/M de habitação social e dos 36 fogos de Casal de Malta –
Marinha Grande – até ao valor máximo de 486.918,00 euros, IVA incluído à

taxa legal em vigor, no ano de 2020, 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.

Autorizou ainda 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 2020.



(Mandato 2017/2021) ATA NÚMERO DOIS 22.02.2019

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. _______________________

PONTO 8 - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO
ANO DE 2018 DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS
DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE – C.P.C.J

“ Presente ofício 0053/2019 datado de 01 de fevereiro de 2019 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 2018, 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 8 da ordem do dia da sessão
ordinária de 22 de fevereiro de 2019, da Assembleia Municipal da Marinha Grande.

Tomou a palavra a deputada Maria João Gomes (+C) que pertence à CPCJ
da Marinha Grande, que informou que 2018 foi o ano em que se registaram
mais processos. Disse ainda que, este aumento de processos obrigou a um
esforço acrescido por parte dos técnicos, agravado pelo facto de os recursos
humanos estarem mais reduzidos.

Chamou a atenção para a tipologia dos casos com maior incidência -
negligência e exposição a violência doméstica – o que obriga a encarar a
prevenção destas situações de forma sistémica e articulada, num Concelho
que se pode orgulhar das suas respostas sociais.

Salientou, entre outras, as qualidades humanas da equipa técnica, que se
desdobra, o mais que pode, para que a avaliação diagnóstica dos casos e o
acompanhamento dos processos sejam feitas com o rigor, a competência e o
cuidado que a vida destas crianças e das suas famílias exigem.



Usou da palavra a deputada Alzira Marques (MPM) que disse que por muito
exaustivo que seja o relatório, este não espelha a importância do trabalho que
é desenvolvido, nem a dedicação das pessoas, nem o espírito de missão dos
voluntários, por isso há que enaltecer todo o trabalho desenvolvido. Disse que
se deve encontrar resposta para o aumento de processos. O trabalho da CPCJ
faz a diferença, pela positiva na vidas dos jovens, e isso tem que ser elogiado,
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destacou o trabalho das representantes da Assembleia: Susana Domingues,
Manuela Miranda, Margarida Henriques e Maria João Gomes.



Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que elogiou também
as representantes indicadas pela Assembleia na CPCJ que fazem parte da
Comissão alargada, mas algumas também trabalham na Comissão restrita,
numa disponibilidade permanente e de forma voluntária. Ressalvou o facto de
uma criança sinalizada à Comissão, ser uma criança que tem maior
probabilidade de ser protegida, porque tem ao seu dispor mecanismos de
resposta ao nível da saúde, educação e justiça.



O Presidente da Assembleia reforçou o elogio aos elementos da Assembleia
na CPCJ. Estão de parabéns, não só as representantes, como as bancadas
que souberam, escolher bem.



Usou da palavra o deputado Aníbal Curto Ribeiro (PS) disse estar
impressionado com a discrição e a competência do trabalho realizado. Referiu
que o aumento de casos, pode estar relacionado com a maior atenção da
comunidade, dado que vivemos numa área urbana e por isso, talvez, mais
atentos a estas questões.

Apresentou ainda o seguinte Voto de Louvor a todos os que trabalham na
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Marinha Grande e que
mereceu a aprovação por unanimidade:

“ Foi apresentado à Assembleia Municipal, o Relatório Anual de Atividades e Avaliação
de 2018 da Comissão de Proteção de Menores da Marinha Grande (CPCJ).

Por apreciação unânime, foi destacado o valoroso trabalho que a CPCJ da Marinha
Grande continua a desenvolver no apoio e proteção das mais frágeis e vulneráveis das
nossas crianças, na atenção às suas famílias, e na divulgação pela comunidade local
dos objetivos da Lei de Proteção de Crianças e Jovens.

A Assembleia Municipal da Marinha Grande, reunida em 22 de Fevereiro de 2019,
vem prestar público reconhecimento pelo trabalho e dedicação desta comissão.

Também se congratula porque os membros que representam a Assembleia nesta
comissão, têm desenvolvido um trabalho inexcedível no apoio à CPCJ quer de
participação, quer de atuação concreta nos processos; uma participação cidadã,
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fortemente comprometida com a defesa dos direitos humanos das crianças e jovens
da Marinha Grande.

Assim, vem a Assembleia Municipal da Marinha Grande prestar público louvor aos
seus representantes e aos profissionais da CPCJ da Marinha Grande pela sua
dedicação e esforço a benefício e proteção dos mais frágeis da nossa sociedade.

Dê-se público conhecimento deste voto de louvor às seguintes entidades: Ministro da
Segurança Social, Câmara Municipal da Marinha Grande, Comissão Nacional da
CPCJ, Instituto da Segurança Social e Órgãos de Comunicação Social.”



A Assembleia Municipal da Marinha Grande tomou conhecimento do
RELATÓRIO ANUAL DA CPCJ DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE,
RESPEITANTE AO ANO DE 2018, 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 9 - APRECIAÇÃO DA PROPOSTA SOBRE A ALTERAÇÃO DA
GEOMETRIA DO CRUZAMENTO DA E.N.242 COM A ESTRADA DO PERO
NETO.

“ Presente email datado de 23 de novembro de 2018 enviado pelo deputado Nuno

Machado, do Bloco de Esquerda, a solicitar a inclusão do assunto “ALTERAÇÃO DA

GEOMETRIA DO CRUZAMENTO DA E.N.242 COM A ESTRADA DO PERO NETO”,

ao abrigo do nº1 do artigo 53º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, conjugado com o nº

4º do artigo 14º do Regimento da Assembleia Municipal da Marinha Grande, com o

seguinte teor:

Considerando:

O cruzamento que resulta da intersecção das estradas municipais, Estrada de Pero-
Neto e a Rua da Industria Metalúrgica com a EN242, que liga a Marinha Grande a
Leiria é caracterizado por ser uma intersecção rodoviária que apresenta um conjunto
de fatores de risco, tais como uma geometria assimétrica, um elevado número de
movimentos à esquerda, atravessamentos, inversões de marcha, e por isso é um
cruzamento de constante insegurança e perigosidade;
Que no troço da EN242, em que este cruzamento se insere, se tem observado que
alguns condutores, porventura inconscientes, em vez de abrandarem a marcha,
aceleram perigosamente, contribuindo para inúmeros acidentes, a grande maioria com
bastante gravidade;
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Que a enorme pressão de tráfego que o cruzamento em causa recebe diariamente, às
horas de ponta, dificulta a fluidez do trânsito chegando a formarem-se filas enormes de
veículos, na Estrada de Pero-Neto e da Rua da Industria Metalúrgica, prejudicando
todos e todas as que por lá passam, bem como os residentes no lugar de Pero Neto;
Que se trata também de um cruzamento onde, na sua proximidade, estão localizadas
várias paragens de transportes públicos interurbanos, da RDL Rodoviária do Lis, e, um
pouco mais afastada, paragens dos TUMG - Transportes Urbanos da Marinha Grande,
E.M., a que acresce o facto de não existir uma travessia segura para peões da EN242;
Que Câmara Municipal da Marinha Grande tem o dever de zelar pela segurança de
todos os que transitam naquelas vias e assegurar uma solução para pôr fim aos
acidentes, que ali se verificam.”



Usou da palavra o deputado Nuno Machado (BE) que explicou que por
motivos da extensão da agenda da última sessão, este assunto foi agendado
para hoje e entretanto o assunto em apreço teve desenvolvimentos como
informou aqui a Sra. Presidente. Parabenizou a Câmara Municipal pela
antecipação na procura de soluções para esta questão e espera que sejam
colocadas em prática rapidamente.



A Assembleia Municipal da Marinha Grande, ao abrigo do artigo 25.º, n.º 2,

alínea k) do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, recomendou à
Câmara Municipal a adoção das seguintes medidas:

1. Que, face às características dos problemas enunciados nos
considerandos da presente proposta e da ocupação do terreno na zona
do cruzamento, se afigura a possibilidade de se reformular a geometria
desta intersecção rodoviária com base na construção de uma rotunda,
de duas vias de circulação, o que permitiria a gestão em simultâneo dos
vários fluxos de tráfego que convergem neste cruzamento, aumentando
a sua fluidez, introduzindo ao mesmo tempo um fator de acalmia na
velocidade com que os veículos demandam o referido cruzamento, com
reflexos necessariamente positivos na redução da sinistralidade
rodoviária no local;

2. Que a nova geometria proposta para esta interseção – uma rotunda de
duas vias - seria mais facilmente compatível com o desenho de áreas
reservadas para as paragens dos transportes públicos (TP), em ambos
os lados da EN242 e a implantação de passadeiras para
atravessamento de peões em segurança, avaliando-se, em concreto, a
instalação de semáforos para proteção ao atravessamento de peões, em
particular, passageiros dos TP;

3. Que informe esta Assembleia, das diligências efetuadas.
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PONTO 10 - APRECIAÇÃO DA PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO SOBRE
O GALARDÃO BANDEIRA AZUL

“ Presente email datado de 23 de novembro de 2018 enviado pelo deputado Nuno

Machado, do Bloco de Esquerda, a solicitar a inclusão do assunto O GALARDÃO

BANDEIRA AZUL, ao abrigo do nº1 do artigo 53º da Lei 75/2013 de 12 de setembro,

conjugado com o nº 4º do artigo 14º do Regimento da Assembleia Municipal da

Marinha Grande, com o seguinte teor:

Todos conhecemos a qualidade das praias do nosso Concelho, no entanto essa
qualidade só é reconhecida, e muito bem, pelas bandeiras que atestam da qualidade
que estas apresentam.
Somos um dos três concelhos do país que não vê reconhecido a(s) qualidade(s) das
suas principais praias, com o galardão que reconhece a qualidade máxima; falamos,
claro está, do galardão da Bandeira Azul.
Dirão, com certeza, que esse assunto já está a ser tratado. No entanto, esse assunto
já está a ser tratado há exatamente 20 (vinte!) anos (a caminho de vinte e um).
Como a atribuição deste galardão exige uma série de esforços, historial,
infraestruturas e um “pagamento” de cerca de 400€ (quatrocentos euros), é previsível
que até à concretização da atribuição do mesmo decorram ainda mais um ou dois
anos.
Urge, portanto, que a Assembleia Municipal, como órgão deliberativo e fiscalizador,
atue, exigindo e fiscalizando os esforços que devem ser feitos, para que o galardão
Bandeira Azul seja atribuído à Praia da Vieira de Leiria e à praia de S. Pedro de Moel.
Já que não fomos capazes de pressionar suficientemente as entidades responsáveis,
e supostamente competentes, para que o nosso Pinhal do Rei fosse devidamente
cuidado, que cuidemos então das nossas praias, que são agora o único rosto do
nosso concelho em termos ambientais e turísticos.
Assim, compete-nos a todos, e principalmente aos eleitos pelo Povo Marinhense, agir
para deixarmos de figurar na lista dos três únicos concelhos do país, com praias
costeiras marítimas, a não ostentar a Bandeira Azul.

Considerando que:

a. O Programa Bandeira Azul é um programa de educação para o desenvolvimento
sustentável, promovido em Portugal pela Associação Bandeira Azul da Europa,
secção portuguesa da Fundação para a Educação Ambiental, que tem como
objetivo educar para o desenvolvimento sustentável em praias costeiras que se
candidatem e cumpram um conjunto de critérios relacionados com Informação e
Educação Ambiental, Qualidade da Água Balnear, Gestão Ambiental, Segurança
e Serviços, Responsabilidade Social e Envolvimento Comunitário;

b. A Bandeira Azul é um símbolo de qualidade que distingue o esforço de diversas
entidades em tornar possível a coexistência do desenvolvimento local, a par do
respeito pelo ambiente, elevando o grau de consciencialização dos cidadãos em
geral, e dos decisores políticos, para a necessidade de se proteger o ambiente
marinho, costeiro e lacustre;

c. A Bandeira Azul é um símbolo de qualidade ambiental atribuído anualmente a
praias que se candidatem ao galardão e que cumpram um conjunto de critérios
divididos em 4 grupos: Informação e Educação Ambiental; Qualidade da Água;
Gestão Ambiental e Equipamentos; Segurança e Serviços;
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d. Há apenas três municípios, com praia costeira, no nosso país que não foram
galardoados com a Bandeira Azul, e agora que perdemos o nosso Pinhal do Rei,
mais premente se torna darmos mais atenção ao ambiente e à educação
ambiental. O nosso concelho ou deseja continuar orgulhosamente só, ou não tem
outro caminho que não seja o de trabalhar para conseguir a Bandeira Azul;

e. Ostentar esta bandeira em praias do concelho é um orgulho, não a ostentar, não é
um “castigo” é um desleixo e um sinal claro de que há algo para fazer, em prol da
nossa terra, e das nossas praias, em particular;

f. Durante nove anos foi possível manter uma colaboração estreita com a
Associação Bandeira Azul, após esse período não foi apresentada qualquer
candidatura;

g. Foi aprovado por iniciativa do Bloco de Esquerda, quer nesta Assembleia quer,
posteriormente, na Assembleia da República, a construção de uma ETES, com o
objetivo de contribuir para a resolução do problema da poluição no rio Lis, e
consequentemente a melhoria da qualidade da agua balnear da Praia de Vieira de
Leiria, permitindo assim que, caso todos os outros critérios sejam cumpridos, o
que não será difícil com o empenhamento dos responsáveis locais, leve a que o
galardão seja atribuído finalmente esta praia;

h. A situação de S. Pedro de Moel pode tornar-se mais complicada devido à falta de
investimento, sendo por isso imperativo que se tomem medidas com vista ao
cumprimento dos critérios que a Bandeira Azul exige;

i. Que Câmara Municipal da Marinha Grande tem o dever de zelar pela qualidade
das praias do Concelho, frequentadas pelos seus munícipes e pelos que nos
visitam.

Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que esclareceu que a
candidatura à bandeira Azul é promovida por uma associação privada e neste
momento as candidaturas já encerraram. Explicou ainda que a atribuição é feita
mediante requisitos, e um deles são as análises à água do ano anterior ao da
vigência da bandeira, e tal não faz qualquer sentido. Não há condições para
termos a bandeira Azul.



Tomou a palavra o deputado Filipe Andrade (CDU) que disse que a questão
centra-se no facto de não termos as infraestruturas necessárias nas nossas
praias que nos permitam fazer a candidatura, mas que a Câmara deveria
procurar resolver, independentemente de se candidatar ou não. A outra
questão tem a ver com a poluição do Rio Liz, que devemos continuar a
pressionar as entidades para que seja resolvida.



Usou da palavra o deputado Nuno Machado (BE) que esclareceu que são
apenas 3 Concelhos que não se candidataram à atribuição do galardão.
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Devemos continuar a pressionar as entidades para se construir a ETES -
estação de tratamento de efluentes suinícolas, no Rio Liz, a curto prazo e fazer
investimento nas nossas praias.



Usou da palavra o deputado Luiz Branco (+C) que disse que a Bandeira Azul
sempre foi uma preocupação, desde que deixou de estar consignada a
qualquer das praias do Concelho. As nossas praias estão praticamente ao
abandono, estagnaram. Disse ainda que os requisitos exigidos pela
candidatura, eram muito bem vindos às nossas praias, mesmo sem nos
candidatarmos. Em suma, a proposta é mais do que merecedora do nosso voto
favorável.

Disse ainda que acham que a proposta apresentada é uma manobra
eleitoralista, e que reivindicar que a Câmara a faça publicar no JMG pode
desvirtuar o que o assunto, de primordial, encerra. Mas não cabe a qualquer
das forças aqui representadas exigir que o Município publique propostas de
teor partidário apresentadas por qualquer dessas forças. Sendo óbvio, caber a
cada força fazer a divulgação dos documentos que aqui traz, conforme achar
conveniente.



Tomou a palavra a deputada Margarida Lopes (PSD) que disse entender que
a publicação seria enquanto assembleia, e não de promoção do BE.
Esclareceu que a Bandeira Azul não tem o monopólio de qualidade das praias,
porque o concelho de Cascais não tem e o turismo tem crescido nos últimos
anos. Na verdade, compreende as preocupações do BE. A praia de S.Pedro de
Moel, em particular, tem sofrido de degradação ao longo dos anos e é claro
que não é a bandeira Azul que vai resolver, os problemas com a limpeza, as
antigas piscinas, os passadiços, etc. Disse ainda que o BE tem uma
oportunidade única de resolver o problemas da ETES, dado que fazem parte
do Governo.



Usou da palavra o deputado Nuno Machado (BE) que esclareceu que não
tem problema em retirar o ponto 6, referente à publicação.
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Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que esclareceu que
ninguém está contra a colocação da Bandeira. O problema é que não temos
condições para a ter, porque corremos o risco, de em plena época balnear,
virmos a ser confrontados com uma retirada, devido a problemas externos.



A Presidente da Câmara prestou o seguinte esclarecimento:

“Obviamente que partilhamos das mesmas preocupações relativamente às
nossas praias. Com ou sem Bandeira sabemos que temos que fazer um
esforço para as requalificar e estamos a trabalhar nisso para este ano, mas
também em projetos mais de longo prazo. Esclareço que há vários
impedimentos da nossa parte, nesta candidatura. Solicitei uma reunião com a
APA, para saber o que pretende fazer nas nossas praias. Quanto à poluição do
rio Liz, estamos a trabalhar com as outras Câmaras.

A Assembleia Municipal da Marinha Grande, ao abrigo do artigo 25.º, n.º 2,

alínea k) do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, rejeitou a
proposta de recomendação sobre o galardão da Bandeira Azul, por
maioria com 11 votos contra, 1 voto a favor e 12 abstenções.

PONTO 11 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE NOVAS
COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS

“ Presente certidão de teor nº11/2019/DMC referente à seguinte deliberação camarária

da reunião extraordinária de 18 de fevereiro de 2019:

A Senhora Presidente da Câmara Municipal apresentou a seguinte proposta:

A - No dia 30 de janeiro de 2019 foram publicados os seguintes diplomas de
concretização de transferências de competências para os órgãos municipais em
alguns domínios, a saber:

i) Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro: Concretiza a transferência de
competências para os órgãos municipais no domínio da educação, ao abrigo dos
artigos 11.º e 31.º º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto.

ii) Decreto-Lei n.º 22/2019, de 30 de janeiro: Concretiza a transferência de
competências para os órgãos municipais no domínio da cultura, ao abrigo do artigo
15.º da Lei 50/2018 de 16 de agosto;
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iii) Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro: Concretiza a transferência de
competências para os órgãos municipais no domínio da saúde, ao abrigo dos artigos
13.º e 33.º da Lei 50/2018 de 16 de agosto;

B - Todos os diplomas supra identificados contêm um artigo com a seguinte redacção:

«1 — O presente decreto-lei produz efeitos no dia 1 de janeiro de 2019, sem prejuízo
da sua concretização gradual nos termos do n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 50/2018, de
20 de agosto, e do disposto no número seguinte.

2 — Relativamente ao ano de 2019, os municípios e as entidades intermunicipais que
não pretendam exercer as competências previstas no presente decreto -lei comunicam
esse facto à Direção-Geral das Autarquias Locais, após prévia deliberação dos seus
órgãos deliberativos, até 60 dias corridos após entrada em vigor do presente decreto-
lei.».

C - O Decreto-Lei 21/2019 estabelece claramente que os municípios que queiram
opor-se ao exercício das novas competências no domínio da educação no decurso do
ano de 2019, essa comunicação deverá ser feita à DGAL até 30 de abril de 2019;

D - O Decreto-Lei 22/2019 menciona expressamente a data de produção de efeitos do
mesmo. No entanto, não refere expressamente, a data da sua entrada em vigor, que é
uma figura jurídica distinta daquela. Sobre esta matéria, estabelece o n.º 2 do artigo
2.º da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada, [regime jurídico da publicação,
identificação e formulário dos diplomas] que, sempre que os diplomas sejam omissos
quanto à data de entrada em vigor, deverá entender-se que os mesmos entrarão em
vigor no quinto dia seguinte ao da sua publicação em Diário da República, data a partir
da qual passará o correr termos o aludido prazo de sessenta dias para o envio da
eventual (e já referida) comunicação à Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL).
Assim, caso o Município da Marinha Grande queira opor-se ao exercício das novas
competências no decurso do ano de 2019, no domínio da cultura, essa comunicação
deverá ser feita à DGAL até 01 de abril de 2019;

E - O Decreto-Lei 23/2019 estabelece claramente que os municípios que queiram
opor-se ao exercício das novas competências no domínio da saúde no decurso do ano
de 2019 terão de o comunicar à DGAL no prazo de 60 dias a contar da data da
publicação do despacho referido no n.º 3 do art.º 25.º - mapa com os montantes do
Fundo de Financiamento da Descentralização;

F - Analisados os 3 (três) Decretos-Lei acima identificados e todo o quadro legal
disponível sobre transferências de (novas) competências para os órgãos municipais,
verificamos que não existe um conhecimento pleno sobre a real extensão e alcance
das competências nos vários domínios das mesmas, nomeadamente no que respeita
aos montantes das transferências financeiras do Estado para as entidades que vão
receber as novas competências e se as transferências das novas competências serão,
ou não, acompanhadas de recursos humanos e, em caso afirmativo, qual o seu
número.

G - A aceitação das competências nos domínios da educação (DL 21/2019) e da
saúde (23/2019) terá um forte impacto, além de financeiro, na estrutura organizacional
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da Câmara Municipal que, efetivamente, não está totalmente preparada tal, sobretudo,
ao nível da gestão dos recursos humanos e a manutenção dos imóveis afetos aos
respetivos serviços;---H - Após análise, apreciação e discussão de cada um dos
diplomas setoriais acima identificados, a Câmara Municipal entende que não estão
reunidas as condições necessárias para, no ano de 2019, assumir o exercício e
assunção das competências previstas no:

i. Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro: Concretiza a transferência de
competências para os órgãos municipais no domínio da educação, ao abrigo dos
artigos 11.º e 31.º º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto.

ii. Decreto-Lei n.º 22/2019, de 30 de janeiro: Concretiza a transferência de
competências para os órgãos municipais no domínio da cultura, ao abrigo do artigo
15.º da Lei 50/2018 de 16 de agosto;

iii. Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro: Concretiza a transferência de
competências para os órgãos municipais no domínio da saúde, ao abrigo dos artigos
13.º e 33.º da Lei 50/2018 de 16 de agosto;

Razão pela qual se entende:

a) Que seja remetido à Assembleia Municipal da Marinha Grande a proposta de
deliberação no sentido de que no Município da Marinha Grande, não estão reunidas as
condições técnicas, financeiras e funcionais necessárias para o exercício responsável
e assunção das novas competências constantes do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de
janeiro; Decreto-Lei n.º 22/2019, de 30 de janeiro e do Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30
de janeiro.

I - Considerando quanto fica exposto acima a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea
ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada,
deliberou por maioria, com 5 votos a favor e 2 votos contra, propor à Assembleia
Municipal que:

a) Ao abrigo da sua competência prevista no n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º
97/2018, de 27 de novembro, no n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 100/2018, de
28 de novembro e no n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 101/2018, de 29 de
novembro, no ano de 2019, os órgãos municipais do Município da Marinha Grande
não poderão exercer as competências previstas nos diplomas legais em epígrafe, por
não se encontrarem reunidas as condições técnicas, financeiras e funcionais
necessárias para o seu pleno e responsável exercício;

b) A deliberação da Assembleia Municipal seja aprovada em minuta para produzir
efeitos imediatos, nos termos e com os fundamentos previstos nos n.ºs 3 e 4 do artigo
57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterado.

A presente deliberação foi aprovada em minuta e foram proferidas declarações de
voto.”
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Usou da palavra o deputado Carlos Wilson (MPM) que disse que as
transferências de competências devem vir quanto mais cedo melhor, dado que
se trata de uma inevitabilidade. O que pretendem é que a Marinha Grande
tenha melhores condições, já estão habituados a enfrentar dificuldades e a
trabalhar.



Usou da palavra o deputado Aníbal Curto Ribeiro (PS) que disse que a
descentralização é benéfica porque pretende exercer o poder mais próximo dos
cidadãos, melhorando a eficácia, mas não se pode fazer a qualquer preço.
Sem saber os meios com que vamos poder exercer essas competências, não
podemos aceitar.



Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU) que disse que não estão
definidas as condições para se efetuarem as transferências destas
competências, nem os meios financeiros, nem os meios humanos e técnicos,
por isso entendem que a proposta visa desresponsabilizar o Governo e passar
as competências para as autarquias locais e criar-lhe dificuldades acrescidas.
Disse que não são contra a descentralização de competências, mas sim contra
a forma como o Governo a quer fazer, sem alocar verbas, “uma casa não se
começa pelo telhado”.



Tomou a palavra a deputada Ana Margarida Lopes (PSD) que reafirmou
aquele que é o compromisso do PSD, quanto mais perto estiverem as pessoas
do centro de decisão, melhor. É mais fácil na proximidade conhecer as
necessidades das pessoas. As transferências não devem acontecer de
qualquer maneira e a qualquer custo, obviamente que o envelope financeiro
tem que as acompanhar. Concordou com o entendimento do executivo e as
reservas e dúvidas que existem agora, tem que ser resolvidas dentro dos dois
anos, altura em que teremos que aceitar as transferências.
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Usou da palavra o deputado Francisco Soares (PS) que fez um apelo para
que o executivo comece a trabalhar o mais rápido possível para que possa ter
condições para receber as transferências de competências, dado que defende
“a regionalização” e a proximidade aos cidadãos.



Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que disse que vai
acompanhar esta decisão do executivo camarário, mas que é a favor das
transferências de competências.



A Assembleia Municipal da Marinha Grande, em conformidade com o

previsto na alínea k), nº 2 do artigo 25º, do Regime Jurídico das Autarquias

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

artigo 4º da Lei nº 50/2018 de 16 de agosto, deliberou:

 RECUSAR a transferência de competências para os órgãos municipais no
domínio da educação concretizada no Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de
janeiro, por não se encontrarem reunidas as condições técnicas,
financeiras e funcionais necessárias para o seu pleno e responsável
exercício;

 RECUSAR a transferência de competências para os órgãos municipais no
domínio da cultura, concretizada no Decreto-Lei n.º 22/2019, de 30 de
janeiro, por não se encontrarem reunidas as condições técnicas,
financeiras e funcionais necessárias para o seu pleno e responsável
exercício;

 RECUSAR a transferência de competências para os órgãos municipais no
domínio da saúde, concretizada no Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de
janeiro, por não se encontrarem reunidas as condições técnicas,
financeiras e funcionais necessárias para o seu pleno e responsável
exercício;

A presente deliberação foi aprovada por maioria, com dezoito votos a
favor e seis votos contra.
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A deputada Maria João Gomes (+C) proferiu a seguinte declaração de voto:

“ Naturalmente, não sou contra a aproximação do poder do cidadão. E defendo que
existem áreas onde a transferência de competências tem todo o sentido, desde que
salvaguardados os meios para a efectuar, porque agiliza processos e facilita a vida
das pessoas, não pondo em risco direitos e funções sociais do Estado e princípios de
universalidade consagrados na Constituição.

Mas, tenho que ter os pés na terra e, infelizmente, esta chamada “Descentralização”
ao invés de aproximar o poder dos cidadãos, vai transformar as Autarquias em meros
executantes de tarefas, sem lhes conferir um efectivo poder de decisão.

A indefinição das verbas, faz-nos suspeitar, seriamente de um subfinanciamento e do
propósito de reduzir a despesa do Estado.

Por exemplo, do que se conhece, no domínio da Educação, a verba prevista para
obras de manutenção e conservação do parque escolar, cifra-se em 20 mil euros por
equipamento. Valor igual ao de 2008, e que já nessa altura era insuficiente.

Da leitura que fiz, na realidade, um dos propósitos destas transferências é que as
Câmaras arranjem forma de reduzir despesas com os cuidados de saúde primários, a
rede de escolas públicas e a cultura.

Todo este pacote legislativo, tão feito à pressa e tão impositivo, contém lacunas
graves na delimitação de poderes e articulação dos mesmos com outras entidades, na
definição e adequação dos meios financeiros e dos meios humanos e na repartição de
responsabilidade dos Municípios e do Estado face a um previsível insucesso.

E considero bizarro que seja praticamente ignorada a Comissão de Coordenação da
Região Centro, reduzindo-a ao papel de criar programas financeiros para o
investimento.

Coloca-se em risco a própria autonomia do Poder Local, comprometendo a sua
estabilidade financeira e sobrecarregando de forma inadmissível os seus recursos
humanos, já para não mencionar os inevitáveis conflitos de interesses a que vai dar
azo.

Vão alargar-se as assimetrias entre Municípios com maior e menor poder económico,
criando desigualdades no acesso aos cuidados de saúde e à educação,
comprometendo o caráter universal que o SNS e a Escola Pública até agora têm,
proporcionado a todos os cidadãos.

Li e estudei, com a maior atenção, este pacote legislativo.

Na área da Educação, consultei o parecer da Comissão Nacional de Educação,
presidido pela socialista Mª Emília Brederode Santos, que manifesta claras
preocupações e reservas a este respeito.

Concluí que as consequências da sua aplicação, face à dimensão das tarefas e
desadequação de meios para a sua concretização, se vão saldar em Câmaras
entupidas de trabalho e responsabilidades, a terem que subcontratar serviços a
privados e a recorrer a trabalhadores temporários.

Nestas circunstâncias, a consequência mais grave e preocupante que se perfila no
horizonte, é que vai diminuir a qualidade dos serviços prestados em áreas tão
sensíveis e essenciais como a Saúde e a Educação.
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Consciente da importância excepcional de que se reveste a votação destas
transferências de competências e convicta das suas consequências, nunca poderia
aprová-las.

Não segui a orientação do +Concelho, porque o que está em causa é, para mim, mais
forte do que uma lógica de grupo.

Não o fiz de ânimo leve e custa-me profundamente ter que assumir esta posição.

Deixo claro que voto em divergência com o +C, mas não contra o +C.

Há momentos em que as escolhas são penosas, mas, em consciência, não podia agir
de outra forma, porque a Lei 50/2018 e os decretos lei respectivos, irão ser
determinantes para o futuro desta e das outras autarquias e consequentemente para a
qualidade de vida das suas populações.

E é à população que me elegeu que tenho obrigação de defender e prestar contas e
essa é para mim a maior responsabilidade nesta Assembleia. Foi esse o compromisso
que assumi e que tenho que procurar honrar. “



O deputado Luiz Branco (+C) proferiu a seguinte declaração de voto:

“ O voto da Sra deputada Maria João Gomes, é um voto ideológico, e encerra em si
uma posição pessoal. A posição do +Concelho é favorável à transferência de
competências que se encontram nestes e nos decretos de Lei que foram votados na
anterior Assembleia Municipal. Somos favoráveis porque não tememos, e até
achamos desafiante para uma melhor qualidade de vida dos munícipes, as
competências agora propostas para serem transferidas. “

PONTO 12 - APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO
FINANCEIRA

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

Usou da palavra o deputado Luiz Branco (+C), cuja intervenção foi entregue
por escrito e se anexa à presente ata.



Tomou a palavra o deputado Luís António Barreiros (CDU) que disse que
apesar de se terem gasto mais de 200 mil euros no único pavilhão municipal na
Marinha Grande, os problemas continuam, nomeadamente com a falta de
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condições térmicas que se refletem num piso escorregadio que põe em causa
a segurança dos praticantes. O piso do pavilhão 3 do PME tem também
problemas semelhantes. Gasta-se dinheiro e os pavilhões não servem. Para
quando um pavilhão municipal em condições?



Usou da palavra o deputado João Granja (MPM) que abordou a questão das
mortes em Portugal por falta de assistência imediata com recurso a um
desfibrilhador. A morte súbita cardíaca atinge uma vítima por hora, porque o
acesso dos portugueses a este tipo de equipamento é muito baixo, apenas um
para cada 10000 habitantes e não há formação. Pretendeu sensibilizar toda a
Assembleia para esta questão e questionou a Câmara sobre o ponto de
situação do projeto de desfibrilhadores para o Concelho para diversos espaços
públicos, escolas e nas ambulâncias dos Bombeiros. Entregou um manifesto
do movimento cívico salvar vidas que se anexa à presente ata.



Usou da palavra a deputada Maria João Gomes (+C), que questionou a
Câmara sobre a situação das obras no Centro de Saúde e se já veio o visto do
Tribunal de contas. Com a promessa do início imediato das obras, desde há
vários meses que existem serviços que foram deslocados para gabinetes sem
as condições adequadas. Inclusivamente, o SAP ficou privado de uma sala
para situações de emergência ou gabinete de tratamento condigno. Os meses
têm passado e a situação mantém-se, sem nenhuma informação ou explicação
por parte da Câmara. Os munícipes merecem uma resposta concreta sobre
esta situação.



Tomou a palavra o deputado Filipe Andrade (CDU) que questionou se as
placas colocadas pelo ICNF vão ser retiradas e se já se vai poder circular nas
matas. Estranhou que, tendo o contrato de concessão do cinema terminado em
dezembro, ainda não haja programação. Sugeriu que a escolha dos filmes
passe por cinema menos mediático e comercial, sendo assim uma alternativa
para outros públicos.
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Usou da palavra a Presidente da Câmara que prestou os seguintes
esclarecimentos:

- o sistema de bilhética está em concurso;

- já instituíram a rede inteligente de águas, colocámos agora 8 mil contadores
novos;

- executámos obras no valor de 4 milhões e 700 mil euros;

- o pavilhão do PME está a ser usado para treinos. O da Nery, está a ser feito
um levantamento para avaliar o problema da condensação e da humidade, que
acontece em vários pavilhões, não é só no nosso;

- está a decorrer um procedimento para mais 5 desfibrilhadores com
contratação de formação e vamos dar continuidade a este processo e ir
equipando as nossas instalações, estabelecendo prioridades;

- estamos a aguardar dentro de 15 dias a resposta do tribunal de contas sobre
as obras do centro de saúde;

- estamos à espera de informações do ICNF sobre a abertura das estradas da
mata;

- a nossa programação de cinema tinha filmes de estreia nacional, mas não
tinha público. O procedimento está a decorrer.



O Presidente da Mesa voltou a lembrar que os líderes das bancadas da CDU,
do MPM e do +C, ainda não indicaram o seu representante para a Comissão
de acompanhamento do Plano e Orçamento do Município.



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. ________________________________________________

Dando cumprimento à alínea c) do nº1 do artº 30º do RJAL, o Presidente da
Mesa deu por encerrada a sessão, pelas zero horas 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
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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
( Técnica superior nº 278)

A gravação da presente sessão apresenta algumas anomalias, mas 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
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AM 22.02.2019
ANTES DA ORDEM DO DIA

“Semaforização” do Concelho.

Uma breve nota relativa à intervenção do Sr. deputado João Paulo Pedrosa.
Afirmou o Sr deputado, que o membro do governo, informou que ia haver 4 Milhões de
investimento na mata.
Então! Mas não era todo o produto, obtido com a venda da madeira ardida, que iria ser
aplicado na mata?

Semáforos da Marinha Grande.
A troca de lâmpadas tem sido feita por LED o que está muito bem.
Alguns de controlo de velocidade estão a funcionar muito bem.

O arranque dos carros é porventura o momento de maior produção de poluição. Para quê
parar viaturas, fazendo-as esperar por nada.
Há diversos cruzamentos e entroncamentos em que na mesma direção mas em sentidos
opostos há desfasamento do tempo de paragem.
Por exemplo no entroncamento junto aos CTT (rua 9 de Abril com a Av. do Vidreiro), com
paragem desfasada de diversos segundos, muitos mesmo.
Ou os entroncamentos no Engenho / Cruzes ( Av. José Gregório) que ainda tem a
programação de quando era permitido virar à esquerda, situação que está proibida desde
a construção da rotunda do Intermarché.

E sim, os do cruzamento do Pingo Doce, na Embra, que nunca mais funcionaram desde
que faleceu lá uma pessoa.

Luiz Branco
Deputado municipal eleito pelo +Concelho



AM 22.02.2019

Intervenção no ponto 12 - APRECIAÇÃO DAATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO
FINANCEIRA

Foi-nos apresentado um bonito documento elaborado pela Gabinete de Comunicação.
Sem duvida a comunicação da câmara está a melhorar. Os meus parabéns.

Mas temos de estar preocupados.
Eficiência municipal 0 (zero).
Nada é apresentado com vista a melhorar os serviços prestados aos munícipes.

A tecnologia já existe, o +Concelho nunca pediu a esta gestão camarária que invente
coisas. Mas muitas têm sido as nossas intervenções no sentido de, recorrendo à
tecnologia existente, se adicionar eficiência à gestão municipal, mas nada.
Até o pouco que existe tem tendência a desaparecer.
Ainda recentemente foi notícia, que os pais não estavam a conseguir comprar a senhas
de refeição.
No mandato anterior com a nossa ajuda foi colocado em funcionamento o sistema
existente que permitiu a venda de senhas de refeição. Isto, era provisório, o objetivo era
evoluir rapidamente para um sistema que permitisse a venda, online, a qualquer dia, e
para qualquer período, sem a obrigatoriedade de ser mensal. Mas essa evolução não
passou das boas intenções.

Para a nossa casa da cultura era pedido que se avançasse para um sistema de bilhética,
mas disso nada.

A gestão da frota automóvel com geotracking, também nada.

Uma rede inteligente de aguas, aqui continuamos a zero.

Mas enfim algumas obras concluídas, mal seria se assim não fosse. Na prática a maioria
são reparação de anomalias provocadas pela tempestade Leslie.

Fotografias tipo “o antes e o depois” do querido mudei a casa, para encher espaço.
Porque obras novas deste mandato são realmente as das fotos. Concluída temos a saída
norte da ZI. Outras já concluídas vieram do mandato anterior, das que estão em obra, a
taxas de execução são baixas, o que por si só explica a gestão que tem sido levada a
cabo.
Depois temos as adjudicadas por consignar. Aqui as coisas ainda pioram mais. Então,
para adjudicar, apenas estão prontas 3 obras?

Mas sim, verificasse que muito tem sido o trabalho dos colaboradores do município.
Sinceramente, se já achava que o funcionamento era desorganizado, com este
documento fiquei maior perceção do estado calamitoso em que se encontra.
Parece uma equipe de futebol, de um qualquer jogo de solteiros, contra casados, em que
toda a gente corre para onde a bola está a rolar. Muitas são as referências no presente
documento em que quase toda a gente andou a trabalhar no mesmo.

Parece que esta câmara só gere calamidades.
No primeiro ano pouco mais fez do que andar envolvida com o tema incêndio de outubro,
quando na realidade a calamidade foi nossa, mas quem teria de resolver, e de forma



correta que não a que tem sido usada, eram o ICNF e o governo central. Ao município,
apenas o que era pedido e exigido era que fiscalizasse, mas não. Foi correr de evento
para evento, mas efeito prático para o município 0(zero).

Ultimamente a tem sido a Leslie a obrigar a fazer obras de reparação

Mas deste documento também retive coisas positivas. O Pacto Territorial para o Emprego
e Desenvolvimento da Marinha Grande até 2030 e o Parque de Ciência e Tecnologia da
Marinha Grande.
Os encontros de trabalho, numa primeira fase, apenas ao nível interno, ou com a
participação dos representantes de todas as forças políticas que integram o Executivo

Mas sendo o futuro da Marinha Grande não deveria esta discussão, ser ampla
envolvendo todos os setores? Em nossa opinião julgamos que sim.

Luiz Branco
Deputado municipal eleito pelo +Concelho






