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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA
MARINHA GRANDE REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2019-------

Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e dezanove, no Salão
Nobre dos Paços do Concelho, 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 extraordinária, a Assembleia Municipal da Marinha Grande
com a seguinte ordem de trabalhos:__________________________________

1. 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; _______________________________________

Bancada do Partido Socialista (PS): João Paulo Féteira Pedrosa, Ana Luísa
Cardeira Martins, Francisco Manuel de Jesus Soares, Frederico Manuel Gomes
Barosa, Margarida Cristina Soares de Carvalho Pereira Henriques e Octávio
José Rodrigues Rosa.______________________________________________

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

Bancada do Movimento pela Marinha (MPM): Vanessa Andreia Feliciano
Rocha, Artur Jorge Rosa dos Santos, João José Cristóvão de Oliveira Martins e
João Cravo Nunes da Silva Granja.___________________________________

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

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

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

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

Estiveram ainda presentes, a Presidente da Câmara Municipal, Cidália Maria
de Oliveira Rosa Ferreira, o Vereador Aurélio Pedro Monteiro Ferreira e as
Vereadoras Célia Cristina Letra Faustino Guerra, Alexandra Filipa de Araújo
Seara Dengucho, Lara Marques Lino e Mêlina Monteiro Mira Domingues, cuja
cópia da lista de presenças se anexa à presente ata. _____________________
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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: Aníbal Curto Ribeiro (PS), pelo
deputado Octávio José Rodrigues Rosa, Carlos Wilson da Silva Batista (MPM),
pelo deputado João José Cristóvão de Oliveira Martins, Ângela Domingues de
Sousa (MPM), pelo deputado João Cravo Nunes da Silva Granja, Luís António
Geria Barreiros (CDU), pelo deputado André Pereira Ruivaco Fernandes e Ana
Margarida Balseiro de Sousa Lopes (PSD) pelo deputado João da Encarnação
Cruz. __________________________________________________________

A deputada Susana Marina Cadete dos Santos Costa (CDU) 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.

O Presidente da Assembleia deu conhecimento que a deputada Joana Rita
Constâncio Saraiva, eleita pelo Bloco de Esquerda, apresentou no dia 11 de
Março 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
convocado o Sr. Nuno Miguel Lopes Machado, cidadão a seguir na ordem da
lista de candidatos à Assembleia Municipal pelo partido político - Bloco de
Esquerda, 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.

Com a anuência de todos os presentes, o Presidente da Mesa informou que
por proposta da Câmara Municipal, e em nome do Município, a Sra. Presidente
da Câmara leu um voto de pesar pelo desaparecimento do Mestre
Guilherme Correia, o mesmo mereceu a aprovação por unanimidade. Foi
ainda guardado um minuto de silêncio em sua homenagem.

VOTO DE PESAR

“ Há momentos em que se torna difícil expressar por palavras aquilo que é
devido.

O que dizer de tão nobre homem e tão genial pintor?

O que se pode dizer de Guilherme Correia, que já não se tenha dito de uma
pessoa que na nossa terra é conhecido por todos e de quem, no nosso país, viu
os seus trabalhos reconhecidos?

O Mestre Guilherme Correia, passou tantas horas da sua vida dedicando a sua
mestria a trabalhar para os outros: desde os de tenra idade, os meninos da
escola, aos mais velhos, às instituições, a quem lhe pedia uma obra, um
desenho.

A homenagem que lhe prestamos hoje é em nome de todos os Marinhenses, de
todos aqueles que lhe reconhecem muito para além das suas qualidades de
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artista, a sua qualidade humana, de entrega, de partilha e de disponibilidade
para os outros.

Hoje chegou o momento de nos despedirmos dele, e de uma vez mais dizermos
o quanto o admiramos, o quanto reconhecemos a sua qualidade humana de
entrega, o quanto reconhecemos a sua obra.

Pelas suas mãos, que pintavam com poesia, levou a conhecer aos mais altos
signatários deste país a Marinha Grande, projetando-a como terra de arte e
cultura.

O prazer de conhecer a sua obra faz de nós uns privilegiados.

Poder ter usufruído da sua entrega à arte, ao longo dos seus bonitos 95 anos,
faz-nos sentir privilegiados, por podermos ter convivido com o Artista, o Pintor,
o grande Amigo Guilherme Correia.

Por tudo isto e por muito mais que significou, ficando por dizer, a passagem de
Guilherme Correia propomos à Assembleia Municipal que aprove hoje,
excecionalmente, um Voto de Pesar pelo desaparecimento do Mestre Guilherme
Correia e que o mesmo seja dado a conhecer à Família e à População.

Ao seu filho, digno membro desta Assembleia, netos e demais Família a Marinha
Grande endereça as suas mais sentidas condolências, afirmando o
compromisso de não deixar esquecer ou morrer o legado cultural e artístico que
nos deixou Guilherme Correia.

BIOGRAFIA

Guilherme Correia nasceu na Marinha Grande, em 1923, filho de Matilde Oliveira Correia e
do artista plástico João Pereira Correia e irmão mais novo do escultor Joaquim Correia.

Frequentou a escola primária na terra natal e, mais tarde, a Escola Domingos Sequeira,
em Leiria. Foi aluno de desenho dos professores e artistas plásticos, Narciso Costa, Luís
Fernando, e Miguel Bárrias.

Candidatou-se ao exame de acesso à Escola de Belas Artes do Porto mas, com a morte
do pai, João Pereira Correia, teve de abdicar dos estudos para ir trabalhar, sucedendo-lhe
na direção da Secção de Pintura na Fábrica da Companhia Industrial Portuguesa (CIP), na
Marinha Grande.

Dirigiu as Secções de Desenho na Fábrica VICRIS e na Fábrica Santos Barosa. Colaborou
na organização da Iª Exposição das Indústrias do Concelho da Marinha Grande, com
Horácio Eliseu e Camilo Korrodi.

Colaborou na organização e expôs na I Bienal de Artes Plásticas da Marinha Grande, em
1996. Desenhou o desdobrável comemorativo dos 250 anos da Indústria Vidreira na
Marinha Grande, dois anos depois.

Expôs em vários pontos do País e no estrangeiro. Está representado em diversas coleções
particulares e organismos oficiais, no País e em vários continentes.

Em 2008, foi homenageado pela Comissão Organizadora da 7ªBienal de Artes Plásticas
da Marinha Grande e colaborou na organização e expôs na II Bienal de Artes de Leiria.

Em 2017, oportunamente, a Câmara Municipal prestou-lhe uma devida homenagem.

Guilherme Correia faleceu, na Marinha Grande, a 28 de março de 2019, mas nunca será
por nós esquecido.
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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 trinta e cinco minutos, o Presidente da Mesa, Luís Guerra Marques,
declarou aberta a sessão. __________________________________________

De acordo com o nº 2 do artigo 16º do Regimento, o Presidente da Mesa
informou que dado tratar-se de uma sessão extraordinária, apenas haveria
lugar à Ordem do dia, logo não houve período antes da ordem do dia, nem
período de intervenção do público. ___________________________________

De seguida procedeu de acordo com o previsto no artigo 19º do Regimento e
apresentou o único ponto da ordem do dia. ____________________________

ORDEM DO DIA _________________________________________________

PONTO 1 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE NOVAS
COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS - Exercício dessas
competências no ano de 2019

“ A Senhora Presidente da Câmara Municipal apresentou a seguinte proposta:

A - No dia 30 de janeiro de 2019 foi publicado o Decreto Decreto-Lei n.º 20/2019, que
concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da
proteção e saúde animal e da segurança dos alimentos.

B - O Decreto-Lei 20/2019 estabelece claramente que os municípios que queiram
opor-se ao exercício destas novas competências no decurso do ano de 2019, devem
fazer comunicação desse facto à DGAL até 01 de abril de 2019;

C - Analisado o Decreto-Lei acima identificado e todo o quadro legal disponível sobre a
transferências de (novas) competências para os órgãos municipais, verifica-se que
não existe um conhecimento pleno sobre a real extensão e alcance das novas
competências, 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.

D - A aceitação das competências neste domínio terá um forte impacto, além de
financeiro, na estrutura organizacional da Câmara Municipal que, efetivamente, não
está totalmente preparada tal, considerando que presentemente o serviço médico-
veterinário é assegurado apenas por uma Técnica Superior;

E - Após análise, apreciação e discussão do presente diploma setorial, conclui-se que
não estão reunidas as condições necessárias para, no ano de 2019, assumir o
exercício e assunção das competências previstas no Decreto-Lei n.º 20/2019, de 30
de janeiro, que concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais
no domínio da proteção e saúde animal e da segurança dos alimentos, ao abrigo
dos artigos 11.º e 31.º º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto.
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F - Razão pela qual se entende que deve ser remetido à Assembleia Municipal da
Marinha Grande a proposta de deliberação de não aceitação do exercício das
competências previstas no Decreto-Lei n.º 20/2019, de 30 de janeiro,
considerando que não estão reunidas as condições técnicas, financeiras e
funcionais necessárias para o exercício responsável e assunção das novas
competências constantes do referido diploma.

G - 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 deliberar 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 deverão poder exercer as competências previstas no diploma legal em epígrafe,
por não se encontrarem reunidas as condições técnicas, financeiras e funcionais
necessárias para o seu pleno e responsável exercício;

b) A ata da deliberação 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.”

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 proteção e saúde animal e da segurança dos alimentos,
concretizada no Decreto-Lei n.º 20/2019, de 30 de janeiro, por não se
encontrarem reunidas as condições técnicas, financeiras e funcionais
necessárias para o seu pleno e responsável exercício.

Esta deliberação foi aprovada por maioria, com dezasseis votos a favor e
sete votos contra.



Usou da palavra a deputada Maria João Gomes (+C) que apresentou a
seguinte declaração de voto:
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“ Tal como tenho vindo a declarar, estas transferências de competências,
indevidamente chamadas de descentralização, não passam da passagem de tarefas e
responsabilidades, de elevado rigor e exigência, da Administração Central para os
Municípios, que não possuem os meios financeiros, humanos e técnicos paras lhes
fazer face.

O presente decreto-lei 20/2019, relativo ao setor da proteção e saúde animal e à
segurança dos alimentos, se quanto aos animais de companhia não colocaria
problemas, levanta-os e, de forma muito séria, como alertam, quer a Ordem, a
Associação Nacional e o Sindicato dos Médicos Veterinários, que, unanimemente se
manifestaram todos contra estas transferências de competências.

Segundo estes profissionais, se os médicos veterinários municipais deixarem de ter
vínculo salarial à Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), perdem
também o seu vínculo funcional, deixando de ser encarados como técnicos
independentes, ou oficiais. Se é a Câmara Municipal que lhes paga o salário e
conhecendo nós as pressões a que estas estão sujeitas e até à permeabilidade de
algumas, ficam seriamente comprometidas as inspeções sanitárias na indústria
alimentar.

Lembremo-nos do comportamento de alguns proprietários de suiniculturas aqui bem
perto.

Transferindo para as autarquias uma série de controlos oficiais que devem estar na
alçada da autoridade competente do Estado, que é a Direção Geral de Alimentação e
Veterinária DGAV, este diploma coloca em causa a uniformidade de procedimentos de
controlo e representa uma regressão no setor, trocando uma estrutura verticalizada,
dotada de funcionários com formação técnica especializada, por uma realidade
fragmentada de 278 municípios.

Por exemplo, em caso de doenças como as zoonoses (doenças transmissíveis dos
animais aos homens como a febre de malta ou a tuberculose) ou da língua azul, que
afeta animais de vários vários concelhos e cujo controle é rigoroso e com
procedimentos uniformes, será que poderão 278 Autarquias tomar todas exatamente
as mesmas decisões e medidas, e segundo as mesmas regras e ponderação, como
até agora?

Não é possível ignorar os alertas de todos estes profissionais, preocupados com a
perda de independência dos médicos veterinários municipais e com o desprezo por
todo um trabalho de uniformidade de análises e procedimentos, com as
consequências que daí advirão para a sanidade animal e a saúde pública que a
aplicação deste decreto-lei implica.

Mas a gravidade da situação é que, mesmo rejeitando hoje, nesta Assembleia, estas
transferências de competências, elas pairam como uma ameaça e impôr-se-ão em
2021.

Por isso, deixo aqui o meu apelo, a todos os deputados municipais que votarem contra
estas transferências, para a necessidade de ações de informação junto das
populações, procurando impedir a aplicação destas imposições.”

Usou da palavra o deputado Luiz Branco (+C) que apresentou a seguinte
declaração de voto:
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“ 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 em anteriores
Assembleias Municipais.

Somos favoráveis porque não tememos, e até achamos desafiante para uma melhor
qualidade de vida dos munícipes, as competências agora propostas para serem
transferidas. “

Nos termos regimentais e do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar
em minuta, a presente deliberação. ________________________________

Dando cumprimento à alínea c) do nº1 do artº 30º do RJAL, a Presidente da
Mesa deu por encerrada a sessão, pelas vinte e uma horas e dez minutos, da

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

pela Presidente e pelo trabalhador da autarquia local designado para a redigir,

conforme previsto no nº 2 do artº 57º do RJAL ______________

O Presidente da Assembleia Municipal

Luís Guerra Marques

O Gabinete de apoio à Assembleia Municipal

Paula Cristina Ascenso Moreira
(Técnica superior nº 278)


