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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA
MARINHA GRANDE REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019_____

Aos trinta dias do mês de abril 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 ADENDA À DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM
ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, para cumprimento do
disposto na alínea c) do n.º 2 do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na
redação atual;______________________________________________________

2. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO À CONTA 51 – PATRIMÓNIO, no
âmbito da Prestação de Contas do ano de 2018, de acordo com o disposto na
alínea l), do nº 2, do artigo 25º do Regime Jurídico das Autarquias Locais,
aprovado pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro. __________________________

3. APRECIAÇÃO DO INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E
OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS E RESPETIVA AVALIAÇÃO, RELATIVO AO
EXERCÍCIO ECONÓMICO DO ANO 2018, de acordo com o disposto na alínea l)
do nº 2 do artigo 25º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei
nº75/2013 de 12 de setembro._________________________________________

4. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE
2018 DA EMPRESA MUNICIPAL TUMG – TRANSPORTES URBANOS DA
MARINHA GRANDE E.M. UNIPESSOAL, S.A., de acordo com o disposto na
alínea b) do n.º 2 do art.º 25 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado
pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro. __________________________________

5. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE
2018 DE ENTIDADES PARTICIPADAS PELO MUNICÍPIO DA MARINHA
GRANDE: ADCL - Águas do Centro Litoral, S.A., VALORLIS, S.A., LUSITÂNIA
GÁS, S.A., CENTIMFE, OPEN E COOPOVO CRL, de acordo com o disposto na
alínea b) do n.º 2 do art.º 25 do do Regime Jurídico das Autarquias Locais,
aprovado pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro.___________________________

6. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE AO EXERCÍCIO
ECONÓMICO DE 2018, de acordo com o disposto na alínea l), do nº 2, do artigo
25º do do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº75/2013 de
12 de setembro._____________________________________________________

7. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 6.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS
PREVISIONAIS DE 2019 – 2.ª REVISÃO, nos termos do disposto na alínea a) do
n.º 1 do artigo 25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei
nº75/2013 de 12 de setembro._________________________________________
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8. AUTORIZAÇÃO PARA A CELEBRAÇÃO DA PROPOSTA DE CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA
MARINHA GRANDE E O INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, nos
termos do disposto na alínea k), do nº 1 do artigo 25º do Regime Jurídico das
Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro, conjugado
com o artigo 22.º-a da lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na redação da lei n.º
51/2018, de 16 de agosto, bem como, com o artigo 8.º do decreto-lei n.º 101/2018,
de 29 de novembro. _________________________________________________

9. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para celebração do Protocolo para o
enquadramento de pessoal destinado a integrar as Equipas de Intervenção
Permanente na Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vieira
de Leiria, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º
8/2012 de 21 de fevereiro. ____________________________________________

10. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para o Centro Escolar da Várzea -
Requalificação e ampliação da atual Escola Básica e Jardim de Infância da
Várzea – Concurso Público n.º 02/2019, 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. _____________________

11. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para a Reabilitação dos espaços públicos
no Bairro Social de Casal de Malta, 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.__________________________

12. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS para a criação do Gabinete de Inserção
Profissional, 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._____________________________________________

13. 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, Francisco Manuel de Jesus Soares, Frederico Manuel Gomes
Barosa, Octávio José Rodrigues Rosa e Cláudia Fabiana Gaspar Brito Perfeito.

Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU): Maria Etelvina Lopes
Rosa Ribeiro, Luís António Geria Barreiros, André Pereira Ruivaco Fernandes
e Renata Alexandra Gomes Pereira.__________________________________



(Mandato 2017/2021) ATA NÚMERO QUATRO 30.04.2019

Bancada do Movimento pela Marinha (MPM): Carlos Wilson da Silva Batista,
Artur Jorge Rosa dos Santos, Lisa Manuela Bordalo Barata e João Cravo
Nunes da Silva Granja._____________________________________________

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

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 Carlos Alexandre de Carvalho Caetano e
as Vereadoras Célia Cristina Letra Faustino Guerra, Alexandra Filipa de Araújo
Seara Dengucho, Lara Marques Lino, Mêlina Monteiro Mira 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: Filipe André Cardoso Andrade (CDU),
pelo deputado André Pereira Ruivaco Fernandes, Susana Marina Cadete dos
Santos Costa (CDU IND) pela deputada Renata Alexandra Gomes Pereira, a
deputada Ana Luísa Cardeira Martins (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 Bordalo Barata, a deputada Ângela Domingues de Sousa (MPM) pelo
deputado João Cravo Nunes da Silva Granja.

O Vereador Aurélio Pedro Monteiro Ferreira justificou a sua ausência por se
encontrar fora do concelho e fez-se substituir pela Vereadora Patrícia
Alexandra Rino Moreira de Sousa Jorge.

Após a verificação da existência de quórum nos termos do disposto no artigo
11º do Regimento da Assembleia Municipal da Marinha Grande, pelas vinte
horas e quarenta e cinco minutos, o Presidente da Mesa, Luís Guerra
Marques, declarou aberta a sessão e prestou informações sobre a
correspondência recebida. __________________________________________
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O Presidente da Mesa agradeceu aos deputados que marcaram presença na
sessão solene dos 45 anos do 25 de abril de 1974, contribuindo para a
dignificação da nossa Assembleia.

O Presidente da Assembleia informou também que o deputado Luiz Manuel
Ferreira Branco, eleito pelo +C - Mais Concelho, é, a partir da presente sessão,
o líder e único representante deste grupo de cidadãos na Assembleia Municipal.

A deputada Maria João dos Santos Roldão Gomes passou, assim, a exercer o
seu mandato como deputada independente, continuando a representar a
Assembleia na Comissão alargada da CPCJ e na Comissão de
acompanhamento do Pinhal do Rei.

____________________ ANTES DA ORDEM DO DIA ___________________

O Presidente da Mesa declarou aberto o período antes da ordem do dia pelas
21.00h. _________________________________________________________

Tomou a palavra o deputado Luiz Branco (+C), que prestou informação sobre
o facto da deputada Maria João Gomes deixar de representar o Movimento +C.
A sua intervenção foi entregue por escrito e encontra-se anexa à presente ata.



Tomou a palavra a deputada Maria João Gomes (IND), cuja intervenção foi
entregue por escrito e encontra-se anexa à presente ata.



Usou da palavra o deputado Carlos Wilson (MPM), que abordou a questão do
aterro sanitário da Albergaria, cujo contrato foi reconfigurado e a concessão
não será por mais 7 anos, mas sim, até 2034. Alertou para a necessidade de
se tomarem medidas relativamente à qualidade do ar para as povoações
limítrofes.
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Usou da palavra a deputada Etelvina Ribeiro (CDU), que proferiu a seguinte
Saudação ao 1º de Maio :

“ Amanhã comemoramos 45 aos desde que se realizou pela primeira vez, o 1º de Maio
em liberdade, poucos dias depois do 25 de abril que consolidou a revolução que
libertou Portugal das amarras fascistas.

Saudamos todos os que prosseguem a luta com coragem e confiança, nas empresas
e locais e trabalho.

A vida real, não é a que passa na TV, é aquela dos que não abdicam dos valores de
Abril, da Liberdade e das suas conquistas, não abdicam da estabilidade e dos
contratos efetivos, não abdicam dos horários regulados que permitam conjugar a vida
pessoal e a laboral, não abdicam do aumento geral dos salários.

Mais de quatro décadas depois do 25 de abril, grande parte dos jovens trabalhadores
não sabem se no fim do mês, o seu contrato será renovado, se ao fim de um ano
continua a trabalhar, sempre sujeitos a cada vez mais pressão, mais exigência e com
o machado do fim do contrato de trabalho.

Comemorar o 1º de Maio é rejeitar a proposta de lei que o governo do PS, em
convergência com o PSD e CDS-PP com o acordo da UGT e dos patrões nos querem
impor. Esta proposta só vai aumentar a precariedade, generaliza-se os contratos de
muita curta duração, oferece-se 150 horas de trabalho à borla.

O Governo mantém a caducidade e as normas gravosas do código de trabalho. A luta
continua para que a proposta de lei não avance e que a cada posto de trabalho
permanente corresponda um vínculo de trabalho efetivo. Exigimos o aumento geral
dos salários, nomeadamente do salário mínimo nacional.

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

Vamos comemorar o 1º de Maio, apelamos à participação na grande manifestação de
festa e de luta que se realiza na cidade de Leiria, com concentração junto ao largo da
republica pelas 15h, contra a exploração, por melhores condições de vida. Todos ao 1º
de Maio sob o lema “ Avançar nos direitos - Valorizar os trabalhadores!

Viva o 1º de Maio!”



Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que informou que os
deputados representantes da Assembleia, apresentaram no Conselho da
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CIMRL uma denúncia sobre a eventual instalação de uma vacaria no limite do
nosso Concelho com o de Leiria, e já fomos informados que efetivamente não
havia qualquer pedido de licenciamento para a mesma, tendo sido já
levantadas as devidas contra ordenações.



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

_____________ PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ___________

1 - A Sra.Susana Poças Simões da Silva, moradora na Rua Aníbal H
Abrantes, nº 7, Casal do Malta, Marinha Grande, veio solicitar a regularização
do estacionamento de pesados na Rua Aníbal H Abrantes e ruas contíguas.
Mais informou que enviou um último email sobre o assunto, bem como
fotografias, à Câmara Municipal, no passado dia 16 de fevereiro 2019, que se
anexam à presente ata.

2 - O Sr.Virgílio de Sousa Gregório, morador na Albergaria, Marinha Grande,
veio falar sobre a falta de execução de obras e de manutenções no Concelho.
Disse que não se retira a publicidade depois dos eventos, a ciclovia MG - São
Pedro está em mau estado,os jardins envolventes do centro de saúde não têm
manutenção, há falta de contentores para a reciclagem, os maus cheiros do
aterro sanitário na Albergaria prejudicam a população, há poucas estradas sem
buracos, os passeios estão sem conservação e a limpeza das vias e das valas
é mal feita.



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

- Estão a preparar atividades para comemorar a efeméride dos 250 anos da
chegada do Guilherme Stephens e da sua irmã à Marinha Grande, no entanto
têm vindo a fazer divulgação em diversas iniciativas que vão sendo realizadas,
bem como nas redes sociais e nos painéis eletrónicos;
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- As Festas da Cidade incluem este ano o feriado municipal, vão ter 4 dias,
atendendo ao facto de as coletividades o terem pedido em outras edições.
Todas as coletividades foram disso mesmo informadas numa reunião e apenas
uma coletividade se manifestou contra a inclusão da 5ª feira da Ascensão.
Ninguém quer acabar com a tradição, todos podem ir para o Pinhal e depois vir
para as Festas que começam às 17h.

- Associamos-nos ao 1º de Maio e que se comemorem sempre muitos, porque
os trabalhadores sofreram muito com a ditadura, veio depois o 25 de Abril, mas
a luta pelos direitos dos trabalhadores é permanente;

- Sobre a questão do estacionamento dos camiões, vai ver junto dos serviços o
que está a ser feito; há necessidade de ordenar o estacionamento naquela
zona e coordenar com a PSP;

- Temos tido roturas recorrentes na estrada de S.Pedro e na ciclovia. Depois da
a obra da Adutora, é que se justifica ir fazer as reparações necessárias;

- A poluição visual com a publicidade aos eventos é um problema e o
regulamento prevê a remoção da mesma;

- A partir de junho, a Valoris vai fazer um reforço com 200 novas ilhas para
reciclagem;

- Sobre a questão do aterro sanitário frisou que o período de vida é de mais 7
anos até o mesmo ser selado, mas ele não vai sair de lá, a recolha do gás vai
continuar a ser feita. A outra questão tem a ver com a concessão, ou seja, o
período de atividade da empresa. Concorda que têm que ser adotadas
medidas para mitigar a má qualidade do ar.



De seguida, o Presidente da Mesa apresentou e colocou à apreciação e
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 ADENDA À DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM
ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

“ Presente certidão de teor nº 14/2019/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião ordinária de 25 de fevereiro de 2019:
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Presente informação 02RD/2019 de 13 de fevereiro da Divisão Administrativa e
Financeira, a informar que nos termos do preceituado no n.º 4 do artigo 17.º do
Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual, foi publicado pela
Autoridade Tributária e Aduaneira o valor dos recebimentos em atraso existentes a 31
de dezembro de 2018 referente a receitas fiscais.

Considerando 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.

Considerando que à data de elaboração da deliberação camarária a 22 de janeiro de
2019 a Autoridade Tributária e Aduaneira não tinha publicado o valor dos
recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2018, referentes a receitas
fiscais, de forma a dar cumprimento ao enunciado na legislação supra.

Considerando a divulgação efetuada pela Autoridade Tributária e Aduaneira, no final
de janeiro de 2019, após a divulgação da ordem de trabalhos da reunião de câmara
municipal de 28 de janeiro de 2019, foi emitida adenda à Declaração da Presidente da
Câmara Municipal da Marinha Grande, conforme documento anexo.

A Câmara Municipal, após análise da documentação, delibera tomar conhecimento da
adenda à declaração de recebimentos em atraso existentes à data de 31 de dezembro
de 2018 e que respeita ao aditamento dos recebimentos em atraso provenientes de
receitas fiscais.

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 tomou conhecimento da
adenda à declaração de compromissos plurianuais existentes à data de
31 de dezembro de 2018 e que respeita ao aditamento dos recebimentos
em atraso provenientes de receitas fiscais, 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.

PONTO 2 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO À CONTA 51 -
PATRIMÓNIO NO ÂMBITO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO 2018
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“ Presente certidão de teor nº 15/2019/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião ordinária de 22 de abril de 2019:

Presente informação da Área de Património nº I/704/2019 de 03/04/2019, propondo a
alteração à conta 51-Património no âmbito da prestação de contas do ano 2018.

A Câmara Municipal após a análise da presente proposta e concordando com os
fundamentos expostos na mesma, em cumprimento do disposto na alínea i), do nº 1,
do artigo 33º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, delibera aprovar a proposta de
alteração à conta 51 – Património, com efeitos reportados a 31/12/2018, no âmbito da
prestação de contas do ano 2018, bem como submetê-la à apreciação da Assembleia
Municipal, conforme previsto na alínea l), do nº 2, do artigo 25º do mesmo diploma
legal.

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

A Assembleia Municipal da Marinha Grande aprovou a proposta de
alteração à conta 51 – Património, com efeitos reportados a 31/12/2018, no
âmbito da prestação de contas do ano 2018, em conformidade com o

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

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

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. _______________________

PONTO 3 - APRECIAÇÃO DO INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS,
DIREITOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS E RESPETIVA AVALIAÇÃO,
RELATIVO AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DO ANO 2018

“ Presente certidão de teor nº 16/2019/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião ordinária de 22 de abril de 2019:

Presente o Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva
avaliação relativo ao exercício económico de 2018.

A Câmara Municipal, após a análise dos documentos e no cumprimento do disposto
na alínea i), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua
redação atual, delibera aprovar o Inventário de todos os bens, direitos e obrigações
patrimoniais e respetiva avaliação, relativo ao exercício económico do ano de 2018,
constituído por 2434 páginas, e submetê-lo à apreciação da Assembleia Municipal,
nos termos da alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º do mesmo diploma legal.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.”
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A Assembleia Municipal da Marinha Grande tomou conhecimento do
Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e
respetiva avaliação, relativo ao exercício económico do ano de 2018,
constituído por 2434 páginas, em conformidade com o previsto na alínea l),

do n.º 2, do artigo n.º 25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado

pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro.

PONTO 4 - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DO
EXERCÍCIO DE 2018 DA EMPRESA MUNICIPAL TUMG – TRANSPORTES
URBANOS DA MARINHA GRANDE E.M. UNIPESSOAL, S.A.

“ Presente certidão de teor nº 17/2019/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião ordinária de 22 de abril de 2019:

O Sr. Vereador Carlos Caetano não participou na discussão e votação deste assunto,
tendo comunicado o seu impedimento, nos termos do artigo 69.º, n.º 1, alínea a) do
Código do Procedimento Administrativo, uma vez que é o Presidente do Conselho de
Administração da TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M..

A Sr.ª Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do
mencionado Código.

Presente Relatório de Gestão e Contas de 2018 da empresa municipal TUMG –
Transportes Urbanos da Marinha Grande E.M. Unipessoal, S.A., acompanhados de
Relatório e Parecer do Fiscal Único, Certificação Legal das Contas.

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

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.

A Sra Presidente da Câmara e os Srs Vereadores do MPM proferiram declarações de
voto”



Tomou a palavra o deputado Luiz Branco (+C), cuja intervenção foi entregue
por escrito e encontra-se anexa à presente ata.
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Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que elogiou o facto da
Tumg passar a servir a freguesia de Vieira de Leiria, melhorando
significativamente a mobilidade interna da população dos diferentes lugares.



Usou da palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que discordou da ideia de
que a TUMG está em falência técnica e esclareceu que o estacionamento e os
transportes escolares fazem parte do contrato da TUMG. Trata-se de um
serviço público e apesar dos custos terem subido com o alargamento de linhas,
os preços dos bilhetes não aumentaram.



Usou da palavra a deputada Maria João Gomes (IND +C), que disse que
nunca pondo em causa a prestação de um serviço de caráter social, que deve
ser preservado, face aos resultados apresentados, não se verifica a
necessidade de continuar a existir uma empresa municipal para esta atividade.
Por isso, considera mais lógica a passagem destes serviços para a
administração direta da Câmara, com a inevitável redução de custos associada.



A Assembleia Municipal da Marinha Grande tomou conhecimento do
Relatório de Gestão e Contas de 2018 da empresa municipal TUMG –
Transportes Urbanos da Marinha Grande E.M. Unipessoal, S.A., bem
como do Relatório e Parecer do Fiscal Único, Certificação Legal das
Contas, em conformidade com o previsto na alínea b) do n.º 2 do artigo n.º 25.º

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

de setembro.

PONTO 5 - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DO
EXERCÍCIO DE 2018 DE ENTIDADES PARTICIPADAS PELO MUNICÍPIO
DA MARINHA GRANDE: ADCL - Águas do Centro Litoral, S.A., VALORLIS,
S.A., LUSITÂNIA GÁS, S.A., CENTIMFE, OPEN E COOPOVO CRL
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“ Presente certidão de teor nº 18/2019/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião ordinária de 22 de abril de 2019:

Presentes as contas do exercício de 2018 das entidades participadas pelo Município
da Marinha Grande, a saber:

- Relatório e Contas do exercício económico de 2018 da entidade ADCL - Águas do
Centro Litoral, S.A. acompanhadas de Certificação Legal de Contas e Relatório e
Parecer do Fiscal Único.

- Relatório e Contas do exercício económico de 2018 da entidade VALORLIS –
Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. acompanhadas de Certificação
Legal de Contas e Relatório e Parecer do Fiscal Único.- Relatório de Gestão e Contas
do exercício económico de 2018 da entidade LUSITANIAGÁS, S.A., acompanhadas
de Certificação Legal de Contas e Relatório e Parecer do Fiscal Único.

- Relatório e Contas do exercício económico de 2018 da entidade CENTIMFE – Centro
Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos,
acompanhadas de Certificação Legal de Contas e Parecer da Comissão de
Fiscalização.

- Relatório e Contas do exercício económico de 2018 da entidade OPEN - Associação
para Oportunidades Específicas de Negócio, acompanhadas de Certificação Legal de
Contas e Parecer da Comissão de Fiscalização.

- Relatório e Contas do exercício económico de 2018 da entidade COOPOVO –
Cooperativa de Consumo do Povo da Marinha Grande, CRL, acompanhadas de
Certificação Legal de Contas e Parecer do Conselho Fiscal.

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

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

A Assembleia Municipal da Marinha Grande tomou conhecimento dos
Relatórios e Contas do exercício económico de 2018, acompanhados da
respetiva Certificação Legal de Contas e Pareceres, respeitantes às
seguintes entidades participadas pelo Município da Marinha Grande:

- ADCL - Águas do Centro Litoral, S.A;

- VALORLIS – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.;

- LUSITANIA GÁS, S.A.;



(Mandato 2017/2021) ATA NÚMERO QUATRO 30.04.2019

- CENTIMFE – Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas
Especiais e Plásticos;

- OPEN - Associação para Oportunidades Específicas de Negócio,

- COOPOVO – Cooperativa de Consumo do Povo da Marinha Grande,
CRL., em conformidade com o previsto na alínea b) do n.º 2 do artigo n.º 25.º

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

de setembro.

PONTO 6 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE AO
EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

“ Presente certidão de teor nº 19/2019/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião ordinária de 22 de abril de 2019:

Presentes os Documentos de Prestação de Contas relativos ao ano de 2018,
constituídos por:

 Balanço

 Demonstração de Resultados

 Mapas de Execução Orçamental

 Anexos às Demonstrações Financeiras

 Relatório de Gestão

 Certificação Legal das Contas

 Relatório e Parecer do Auditor Externo

 Relatório Anual sobre o trabalho efetuado pelo Auditor Externo

E restantes documentos de prestação de contas, conforme as Instruções n.º 1/2001 da
2.ª Secção do Tribunal de Contas, Resolução n.º 4/2001 – 2.ª Secção, de 12 de julho,
publicada no Diário da República n.º 191 – 2.ª Série, de 18 de agosto de 2001, na
redação dada pela Resolução n.º 26/2013, de 14 de novembro, publicada em Diário da
República, 2.ª Série, de 21 de novembro de 2013 e Resolução n.º 7/2018, de 06 de
dezembro, publicada em Diário da República, 2.ª Série, n.º 6, de 9 de janeiro de 2019.

Os quais se encontram integralmente elaborados, para apreciação e votação devendo
posteriormente ser arquivados na Área de Contabilidade, estando disponíveis para
consulta, quando para tal for solicitado.

A Câmara Municipal, após apreciação dos documentos indicados e no cumprimento
da alínea i), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua
redação atual, delibera aprovar os Documentos de Prestação de Contas do ano de
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2018 e submetê-los à apreciação e votação da Assembleia Municipal, para
cumprimento do preceituado na alínea l), do n.º 2, do artigo 25º, do mesmo diploma.

Mais delibera, nos termos do ponto 2.7.3.1 das Considerações Técnicas do POCAL,
aprovado pelo Decreto - Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, na sua redação atual,
propor à Assembleia Municipal que aprove a aplicação do Resultado Líquido do
Exercício de 2018, no montante de 2.803.332,33 euros da seguinte forma:

- 5% sob a forma de reservas legais, tal como estipula o ponto 2.7.3.5. do referido
diploma, no montante de 140.166,62 euros;

- o restante, no montante de 2.663.165,71 euros, seja aplicado na conta 59 de
resultados transitados.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.

Foram proferidas declarações de voto.”

A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e aprovou os
Documentos de Prestação de Contas do Município da Marinha Grande
relativos ao exercício económico de 2018, para efeitos do cumprimento do

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

Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e aprovou também,
nos termos do ponto 2.7.3.1 das Considerações Técnicas do POCAL, aprovado

pelo Decreto - Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, na sua redação atual, a
aplicação do Resultado Líquido do Exercício de 2018, no montante de
2.803.332,33 euros da seguinte forma:

- 5% sob a forma de reservas legais, tal como estipula o ponto 2.7.3.5.
do referido diploma, no montante de 140.166,62 euros;

- o restante, no montante de 2.663.165,71 euros, seja aplicado na conta
59 de resultados transitados.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. _______________________

PONTO 7 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 6.ª MODIFICAÇÃO AOS
DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2019 – 2.ª REVISÃO

“ Presente certidão de teor nº 20/2019/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião ordinária de 22 de abril de 2019:
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Presente proposta da 6ª Modificação, 2ª Revisão aos Documentos Previsionais de
2019, acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações:

2ª Revisão ao Orçamento da Receita para 2019, no valor de 13.199.068,85 euros nos
reforços e 488.887,79 euros nas anulações;

2ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2019, no valor de 12.907.748,06 euros
nos reforços e 197.567,00 euros nas anulações;

2ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2019, no valor de 8.191.049,85
euros nos reforços e 187.220,00 euros nas anulações, e com reforço de dotação em
2020 no valor de 890.064,34 euros, em 2021 no valor de 175.913,75 euros e
anulações em 2022 no valor de 47.708,72 euros;

1ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais para 2019, no valor de 4.297.145,79
euros nos reforços e 15.342,00 euros nas anulações e com anulação de dotação em
2020 no valor de 351.645,00 euros, e reforço em 2021 no valor de 64.223,00 euros e
em 2022 no valor de 31.413,00 euros.

Atentos os elementos apresentados e no cumprimento do disposto no ponto 8.3 do
POCAL, aprovado pelo Decreto – Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação
atual, e na alínea c) do n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a
Câmara Municipal, depois de analisar a proposta, delibera submeter à aprovação da
Assembleia Municipal a 6ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019,
constituída pela 2.ª Revisão ao Orçamento da Receita, 2.ª Revisão ao Orçamento da
Despesa, 2ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos, 1.ª Revisão ao Plano de
Atividades Municipais, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 25.º da Lei
n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual.

A deliberação foi tomada por maioria, com 3 votos a favor, 2 abstenções das Sr.ªs
Vereadoras da CDU e 2 votos contra dos Srs. Vereadores do MpM.

A Sra Presidente da Câmara e os Srs. Vereadores do MpM proferiram declarações de
voto.”



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



Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que referiu que ainda
bem que este ano já se aprovaram as contas e se fez de imediato a revisão,
ainda em Abril. Salientou o seguinte investimento: - águas e saneamento em
Picassinos, Vieira e Amieira no valor de 1 milhão e 700 mil euros e a reparação
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da adutora dos Picotes com 500 mil euros; fundos comunitários para a ciclovia
e centro intermodal no valor de 1milhão e 400 mil euros; pavimentações na
rede viária no valor de 1milhão e 600 mil euros; obras de remodelação diversas
no valor de 1milhão e 300 mil euros; equipamentos e mobiliário no valor de 1
milhão de euros e 4 milhões para o plano de atividades. Elogiou o trabalho dos
vereadores da CDU que permitiu integrar o saldo de gerência, ao contrário dos
vereadores do MPM que não deram o seu contributo para defender os
interesses do Concelho.



Usou da palavra o deputado Carlos Wilson (MPM), que disse que estão
indignados face ao trabalho que há para fazer na nossa Terra, desde há muitos
anos, e continuam sem ser feitas. Concordam com tudo aquilo que vai ser feito,
discordam é com a morosidade que se leva para fazer alguma coisa e a falta
de infraestruturas básicas, quando comparamos com outros concelhos que têm
orçamento inferior ao nosso.



Usou da palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que lembrou que os
vereadores do MPM não fizeram uma única proposta para esta revisão.



A Assembleia Municipal da Marinha Grande, apreciou e aprovou a 6ª
Modificação aos Documentos Previsionais de 2019, constituída pela 2.ª
Revisão ao Orçamento da Receita, 2.ª Revisão ao Orçamento da Despesa,
2ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos, 1.ª Revisão ao Plano de
Atividades Municipais, para efeitos do cumprimento do disposto na alínea a)

do n.º 1 do artigo 25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro.

Esta deliberação foi tomada por maioria com onze votos (11) a favor,
cinco (5) votos contra e oito (8) abstenções._________________________
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O deputado Luiz Branco (+C) proferiu a seguinte declaração de voto:

“ O +Concelho não se abstém. Vota sim ou vota não.

Até agora votamos contra todos os orçamentos ou revisões. Porque nunca refletiram
as reais necessidades do Concelho, nem tão pouco conseguiram criar uma linha
condutora, que pudéssemos considerar de estratégia.

Desta vez votamos pela aprovação.

Votamos pela aprovação porque como referi na intervenção durante a discussão,
foram atendidas reivindicações nossas que podem melhorar a vida da população.

A integração, já em abril, do saldo de gerência de 2018 é sem duvida a principal.

A aparente maior coerência, que se denota na menor quantidade de revisões, se for
real traduzir-se-á em maior obra executada.

Sendo que se pode deduzir haver alguma estratégia a ser seguida.

No entanto, estas opções são ainda mais importantes, porque retiram ao executivo
com pelouros, a possibilidade de se vitimizar desculpando-se que a obra não foi feita
porque a oposição não deixou. Restando-lhe apenas a possibilidade de demonstrar
que são capazes.

Assim, nestas circunstâncias, o voto do +Concelho, não poderia ser outro senão o da
aprovação.

Não tomem esta votação como um dado adquirido. O nosso voto é, e será sempre, um
voto de rigor, na defesa dos interesses do Concelho. “

A deputada Maria João Gomes (IND +C) proferiu a seguinte declaração de

voto:

“ Com tanto dinheiro nos cofres do Município, seria, no mínimo, escandaloso que não
fossem contempladas, obras que há tanto tempo a população reclama.

Lamento que as opções escolhidas para os serviços de abastecimento de água, não
acompanhem o que o progresso e a tecnologia hoje nos oferecem, como um sistema
inteligente de gestão do abastecimento de águas, que nos permitiria, investir nessa
área a longo prazo, nomeadamente, para eliminar as perdas que têm sido ruinosas.”

O deputado Carlos Wilson (MPM) proferiu a seguinte declaração de voto:

“ Nunca um executivo da Câmara teve tanto dinheiro para fazer as obras necessárias
à nossa terra.

São treze milhões de euros.
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Para se ter um ideia da dimensão, dizer apenas que o orçamento para 2019, foi
aprovado com um investimento de 8,6 milhões €. É a oportunidade de investir nas
grandes necessidades que a Marinha Grande ainda tem, e não sermos cúmplices de
esbanjar tal maquia, sem que se incluam, apenas como exemplo:

A totalidade da requalificação da adutora do Alto dos Picotes. A piscina. O mercado.
Equipamentos sociais para envelhecimento. Variantes. Requalificação da rua 25 de
abril na Vieira. Pavilhão desportivo na Moita. Parque TIR.

Isto só para referir algumas.

Nesta proposta de revisão apresentada pelos três membros do executivo permanente,
não está incluída NENHUMA, repetimos nenhuma, das obras estruturantes acima
referidas.

O dinheiro dos contribuintes é para investir de modo a satisfazer as suas
necessidades e justas reivindicações, sobretudo quando veem os munícipes dos
concelhos vizinhos, com estas necessidades supridas.

Assim, não nos resta outra alternativa, que votar contra esta proposta.”

PONTO 8 - AUTORIZAÇÃO PARA A CELEBRAÇÃO DA PROPOSTA DE
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERAÇÃO ENTRE O
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE E O INSTITUTO DOS REGISTOS E DO
NOTARIADO

“ Presente certidão de teor nº 25/2019/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião ordinária de 22 de abril de 2019:

Considerando que:

a) O Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. (IRN, IP), é um instituto público
integrado na administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa,
que tem por missão executar e acompanhar as políticas relativas aos serviços de
registo, tendo em vista assegurar a prestação de serviços aos cidadãos e às empresas
no âmbito da identificação civil e do registo civil, de nacionalidade, predial, comercial,
de bens móveis e de pessoas coletivas, bem como assegurar a regulação, controlo e
fiscalização da atividade notarial;

b) O Município da Marinha Grande é uma autarquia local que visa, nos termos
constitucionais, a promoção e defesa dos interesses próprios dos Marinhenses;

c) O Instituto dos Registos e do Notariado I.P. presta um serviço aos cidadãos e
munícipes, nomeadamente Marinhenses, sendo que têm sido promovidos esforços
com vista à criação de um novo espaço de registos, instalado no edifício antes
destinado a mercado municipal;

d) No quadro do Decreto-Lei n.º 101/2018, de 29 de novembro, e em particular nos
termos do artigo 8.º do mesmo diploma, o legislador, em sede de processo de
descentralização de competências, previu que “os órgãos municipais e das entidades
intermunicipais podem cooperar em outras áreas da justiça, para além das previstas
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no presente decreto-lei, através da celebração de contratos interadministrativos com a
Administração direta e indireta do Estado”.

e) Também esse processo se enquadra no processo global de descentralização,
porquanto está inserto nesse diploma estruturante em matéria de descentralização nas
áreas da Justiça;

f) O Município da Marinha Grande está disposto a promover e cooperar na promoção
da instalação destes serviços, para o efeito disponibilizando-se a promover a obra na
Rua das Portas Verdes (Mercado Municipal), tendo para mais em consideração que se
trata de um edifício municipal;

g) O IRN I.P. tem interesse na rápida e célere instalação do novo espaço, como
medida de promoção da qualificação dos serviços prestados às populações;

h) A Câmara Municipal da Marinha Grande aprovou a proposta de minuta de contrato
de arrendamento a celebrar com o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da
Justiça, IP. para fruição, pelo IRN I.P., do imóvel em questão na reunião ordinária de
21 janeiro de 2016, alterado e aprovado na sua redação final na reunião ordinária de
06 de outubro de 2016 (anexo 1 e 2);

i) Nos termos do mesmo, é responsabilidade da administração indireta do Estado, em
concreto dos organismos do Ministério da Justiça, promover a intervenção de
adaptação das instalações;

j) A promoção, por parte de Municípios, de intervenções desta natureza assume
particular relevância uma vez que estes, pela proximidade à realidade local, dispõem
de condições privilegiadas para desenvolver e controlar os procedimentos
adjudicatórios e a execução dos contratos que se revelem necessários, assim
assegurando eficácia e eficiência na alocação dos recursos públicos, por natureza
escassos, nomeadamente no que concerne à promoção e fiscalização de obras;

k) A Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, que entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2019,
prevê de forma inovadora um aditamento à Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, em
concreto a possibilidade de novas formas de colaboração, no seu artigo 22.º-A;

l) Este artigo 22.º-A prevê que "Os municípios e freguesias podem colaborar com a
administração central, ou com outros organismos da administração pública, na
prossecução de atribuições ou competências desta".

m) O artigo referido no considerando anterior prevê especificamente que "Sempre que,
nos termos dos números anteriores, os municípios e freguesias assumam a realização
de despesa por conta da administração central ou de outros organismos da
administração pública, são reembolsadas na exata medida da despesa assumida, no
prazo máximo de 90 dias, a contar da data da emissão do documento de quitação e
cumpridos os procedimentos legais aplicáveis".

n) Assim, existe expressamente uma habilitação legal para a realização de
investimentos por conta de outros organismos públicos;
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o) As partes pretendem estabelecer os termos da cooperação relativamente à criação
do novo espaço de registos da Marinha Grande, ao abrigo deste preceituado legal;

p) A celebração do presente contrato é feita ao abrigo do supra citado preceito da Lei
das Finanças Locais, pelo que, por natureza, se trata de contratação não abrangida
pela parte II do Código dos Contratos Públicos, nem sendo suscetível de estar
submetida à concorrência de mercado, por força do artigo 5.º do mesmo Código,
nomeadamente no que concerne ao desenvolvimento de quaisquer dos procedimentos
adjudicatórios aí previstos, bem como à apresentação dos elementos instrutórios;

q) O presente contrato respeita os princípios gerais da contratação pública previstos
no n.º 1 do artigo 1.º-A do Código dos Contratos Públicos;

r) A despesa respeitante a este contrato foi aprovada por despacho da Sra.
Secretária de Estado da Justiça, datado de 4 de abril de 2019, sendo satisfeito através
do compromisso n.º [•], e a minuta do presente acordo foi aprovado por deliberação do
Conselho Diretivo do IRN I.P., ao abrigo de delegação de competências;

O INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO I.P. pessoa coletiva número
508184258, com sede na Av. D. João II, n.º 1.8.01D – Edifício H – 8.º Piso – Campus
da Justiça 1990-097 Lisboa, representado pela Sra. Dra. Filomena Rosa, na qualidade
de Presidente do Conselho Diretivo, apresentou à Câmara Municipal da Marinha
Grande a proposta de Contrato Interadministrativo de cooperação ao abrigo do artigo
22.º-a da lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na redação da lei n.º 51/2018, de 16 de
agosto, bem como do artigo 8.º do decreto-lei n.º 101/2018, de 29 de novembro, que
se dá por integralmente reproduzido e fica em anexo (Anexo 3);

Apreciado o exposto, nomeadamente a proposta de Contrato Interadministrativo
apresentada pelo INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO I.P., a CÂMARA
MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE delibera, de acordo com o artigo 33.º, n.º 1,
alínea ee), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, aprovar a minuta de contrato interadministrativo de cooperação,
que se dá por reproduzida e fica anexa (Anexo 4), e nos termos do disposto no art.º
25.º, n.º 1, alínea k) da Lei 75/2013 de 12 de setembro, aprovar o pedido de
autorização à Assembleia Municipal para a celebração do mesmo.

Considerando que a despesa a realizar para cumprimento do disposto no presente
Contrato Interadministrativo está inscrita na proposta de 6ª modificação, 2ª Revisão
aos Documentos Previsionais de 2019, sendo da competência da Assembleia
Municipal a sua aprovação, nos termos do disposto no artigo 25.º, n.º 1, alínea a) da
Lei 75/2013 de 12 setembro na sua redação atual, a presente deliberação, nos termos
da alínea c) do artigo 157.º do Código de Procedimento Administrativo, apenas produz
efeitos com a aprovação pela Assembleia Municipal da referida proposta.

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta.”
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Usou da palavra a deputada Maria João Gomes (IND +C), que disse ser uma
boa noticia esta mudança de local destes serviços. Alertou que vai haver
necessidade de mais estacionamento, face ao acréscimo de movimentação
naquela zona, e por isso deve ser pensada a eventual retirada de lugares com
a instalação do Interface.



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



Usou da palavra o deputado Luís Marques (CDU) que esclareceu que a CDU
não aprovou o mercado no Atrium e não é responsável pela sua construção.



Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que congratulou a Câmara
por este passo e solicitou mais informação sobre o que há a fazer para que a
mudança se verifique e quando.



Usou da palavra a deputada Etelvina Ribeiro (CDU) que disse ser uma boa
notícia, dado que os serviços estavam degradantes, com equipamento
desadequado e estragado.



A Presidente da Câmara esclareceu que irão fazer as obras para terem a
certeza de que os serviços vão mesmo para aquele espaço no Atrium. Referiu
que o terminal intermodal vai ser uma mais valia para o acesso aqueles
serviços públicos. Aguardamos a assinatura do protocolo, depois o IRN vai
enviar o projeto e depois decorrem todos os prazos legais para a abertura do
concurso para fazer a obra, seguido da adjudicação.
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A Assembleia Municipal da Marinha Grande, apreciou e autorizou a
celebração do Contrato Interadministrativo de Cooperação entre o
Município da Marinha Grande e o Instituto dos Registos e do Notariado,
nos termos do disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º do Regime Jurídico

das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. _______________________

PONTO 9 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE

COMPROMISSOS PLURIANUAIS para celebração do Protocolo para o

enquadramento de pessoal destinado a integrar as Equipas de Intervenção
Permanente na Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de
Vieira de Leiria

“ Presente certidão de teor nº 21/2019/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião ordinária de 22 de abril 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) 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 celebrar um “Protocolo para o enquadramento de
pessoal destinado a integrar as Equipas de Intervenção Permanente” entre a autarquia,
a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria e a
Autoridade Nacional de Proteção Civil, pelo período de 3 anos, conforme informação
n.º I/684/2019, de 02 de abril do Gabinete Municipal de Proteção Civil, com um valor
global de encargos previstos de 95.771 euros, dos quais 19.493 euros no ano de 2019,
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31.409 euros para cada um dos anos de 2020 e 2021 e 13.460 euros para o ano de
2022, com entrada em vigor prevista a 1 de junho de 2019.

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de
21 de fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de
efetuar pagamentos em mais do que um ano económico, conceito que se aplica ao
procedimento que se pretende iniciar.

Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro,
adiante designada por LCPA, determina a obrigatoriedade da autorização prévia da
Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade da assunção de
compromissos plurianuais.

Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação na classificação
orgânica/económica 0103/040701 e ação do Plano de Atividades Municipais
2019/A/211 com a designação “Equipas de Intervenção Permanente - Protocolo
ANPC/CMMG/AHBVVL”.

Considerando que aquando da aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de
2019, não foi inscrita qualquer ação para a despesa que se pretende assumir, na 2.ª
Revisão aos Documentos Previsionais de 2019 é proposta a inscrição de dotação em
ação específica do PAM, na classificação orgânica/económica 0103/040701, com uma
dotação de 31.409 euros nos anos de 2020, 2021 e 2022, verba suficiente para a
despesa que se perspetiva assumir como encargo plurianual.

Considerando que o Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, que aprova as normas
legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos
Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de
fevereiro, alterado pelas Leis n.º 64/2012, de 20 de dezembro, 66-B/2012, de 31 de
dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 99/2015 de 2 de junho, preceitua no seu art.º12.º que:

“ (…) 1 - Para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.ª da LCPA, a
autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais ou a sua
reprogramação pelo órgão deliberativo competente pode ser conferida aquando da
aprovação das Grandes Opções do Plano.

2 – Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que a reprogramação
dos compromissos plurianuais implique aumento da despesa (…) ” .

Considerando que a celebração do “Protocolo para o enquadramento de pessoal
destinado a integrar as Equipas de Intervenção Permanente” não se enquadra em
nenhum dos números da alínea A) da Deliberação da Assembleia Municipal de
28/12/2018, a autorização genérica prévia concedida na sessão da Assembleia
Municipal de 28 de dezembro de 2018 não se aplica ao presente processo.

Assim, 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 celebração do “Protocolo para o
enquadramento de pessoal destinado a integrar as Equipas de Intervenção
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Permanente”, entre a autarquia, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Vieira de Leiria e a Autoridade Nacional de Proteção Civil, até ao valor máximo de
31.409 euros em cada um dos anos de 2020 e 2021 e 13.460 euros no ano de 2022,
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 2.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 aprovada por unanimidade e em minuta.”

A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autorizou a
assunção de compromissos plurianuais relativos à celebração do
“Protocolo para o enquadramento de pessoal destinado a integrar as
Equipas de Intervenção Permanente”, entre a autarquia, a Associação

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria e a Autoridade

Nacional de Proteção Civil, até ao valor máximo de 31.409 euros em cada um

dos anos de 2020 e 2021 e 13.460 euros no ano de 2022, 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 10 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA O CENTRO ESCOLAR DA
VÁRZEA - REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ATUAL ESCOLA BÁSICA
E JARDIM DE INFÂNCIA DA VÁRZEA

“ Presente certidão de teor nº 22/2019/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião ordinária de 22 de abril 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:

c) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados;

d) 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.
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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 o "Centro Escolar da Várzea - Requalificação e ampliação da atual Escola
Básica e Jardim de Infância da Várzea" – Concurso Público n.º 02/2019, e que o prazo
de execução da empreitada é de 18 meses, tal determina a assunção de encargos
plurianuais nos anos de 2020 e 2021.

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 05/07010305 e ação do Plano Plurianual de
Investimentos 2016/I/33 com a designação “Construção de Centro Escolar da Marinha
Grande”.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais de 2019, foi inscrita
a dotação de 1.498.326,00 euros, no ano de 2020 na referida ação, verba insuficiente
para a despesa que se perspetiva assumir, pelo que é proposto o reforço de dotação
na 2.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2019, a ser presente na próxima
sessão da Assembleia Municipal, para uma dotação corrigida de 2.405.029 euros no
ano de 2020 e de 508.571 euros no ano de 2021.

Considerando que o procedimento de contratação pública para a "Centro Escolar da
Várzea - Requalificação e ampliação da atual Escola Básica e Jardim de Infância da
Várzea" – Concurso Público n.º 02/2019, 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
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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, 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
que se pretende iniciar.

A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na
alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais,
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, que seja
solicitada à Assembleia Municipal da Marinha Grande:

1. Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos ao
"Centro Escolar da Várzea - Requalificação e ampliação da atual Escola Básica e
Jardim de Infância da Várzea" – Concurso Público n.º 02/2019 – até ao valor máximo
de 2.396.984,80 euros, no ano de 2020, e de 507.230,30 euros no ano de 2021,
ambos com IVA incluído à taxa legal em vigor, 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
2.396.984,80 euros e no ano de 2021 de 507.230,30 euros.

A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 2.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 aprovada por unanimidade e em minuta.”



Usou da palavra o deputado Luiz Branco (+C), cuja intervenção foi entregue
por escrito e encontra-se anexa à presente ata.
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Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que disse que o
centro escolar da Várzea é dentro dos limites do local onde está agora. Este
espaço é para acomodar as necessidades da própria escola, não é para
agrupar outras escolas.



Usou da palavra o deputado Frederico Barosa (PS), que disse que hoje em
dia os pais têm outras preocupações para os filhos. O enquadramento
ambiental pode ser uma escolha dos pais em detrimento da escola de
proximidade.



A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autorizou a
assunção de compromissos plurianuais relativos ao Centro Escolar da
Várzea - Requalificação e ampliação da atual Escola Básica e Jardim de
Infância da Várzea – Concurso Público n.º 02/2019 – até ao valor máximo de

2.396.984,80 euros, no ano de 2020, e de 507.230,30 euros no ano de 2021,

ambos com IVA incluído à taxa legal em vigor, 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.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. _______________________

PONTO 11- PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA A REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS
PÚBLICOS NO BAIRRO SOCIAL DE CASAL DE MALTA

“ Presente certidão de teor nº 23/2019/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião ordinária de 22 de abril de 2019:
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Nos termos do disposto no art.º 22º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, a
autorização de despesas que deem lugar a um encargo orçamental em mais de um
ano económico ou em ano que não seja o da sua realização, não pode ser efetivada
sem prévia autorização da Assembleia Municipal, salvo quando estas:

e) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados;

f) 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 "Reabilitação dos Espaços Públicos no Bairro Social de Casal de Malta",
e que o prazo de execução da empreitada é de 9 meses, tal determina a assunção de
encargos plurianuais nos anos 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 05/07030301 e ação do Plano Plurianual de
Investimentos 2016/I/40 com a designação “Reabilitação do espaço público do Bairro
de Casal de Malta e Praceta da Liberdade-PEDU/PAICD”.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais de 2019, não foi
inscrita dotação no ano de 2020 na referida ação, é proposto o reforço de dotação na
2.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2019, a ser presente na próxima sessão
da Assembleia Municipal, no montante de 285.867 euros.

Considerando que o procedimento de contratação pública para a " Reabilitação dos
Espaços Públicos no Bairro Social de Casal de Malta ", 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
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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, 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
que se pretende iniciar.

A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na
alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais,
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, que seja
solicitada à Assembleia Municipal da Marinha Grande:

1. Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos ao "
Reabilitação dos Espaços Públicos no Bairro Social de Casal de Malta " até ao valor
máximo de 285.867 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 285.867
euros.

A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 2.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 aprovada por unanimidade e em minuta.”
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Usou da palavra o deputado Luiz Branco (+C), cuja intervenção foi entregue
por escrito e encontra-se anexa à presente ata.



A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autorizou a
assunção de compromissos plurianuais relativos à Reabilitação dos
Espaços Públicos no Bairro Social de Casal de Malta, até ao valor máximo

de 285.867 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.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. _______________________

PONTO 12 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA A CRIAÇÃO DO GABINETE DE
INSERÇÃO PROFISSIONAL

“ Presente certidão de teor nº 24/2019/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião ordinária de 22 de abril 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)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
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respeita às entidades da administração local, a autorização prévia da Assembleia
Municipal.

Considerando que se pretende proceder à criação de um Gabinete de Inserção
Profissional, para o período estimado de 12 meses, atenta informação n.º I/786/2019,
de 15 de abril da Divisão de Modernização e Capacitação, área de Recursos Humanos,
com um valor global de encargos com contratação de pessoal de 17.712 euros, dos
quais 10.332 euros para o ano de 2019 e 7.380 euros para o 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 na classificação
orgânica/económica 0103/010107 e ação do Plano de Atividades Municipais
2019/A/215 com a designação “Gabinete de inserção profissional”.

Considerando que aquando da aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de
2019, não foi inscrita qualquer ação para a despesa que se pretende assumir, na 2.ª
Revisão aos Documentos Previsionais de 2019 é proposta a inscrição de dotação em
ação específica do PAM, na classificação orgânica/económica 0103/010107, com uma
dotação de 7.380 euros no ano de 2020, verba suficiente para a despesa que se
perspetiva assumir.

Considerando que o Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, que aprova as normas
legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos
Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de
fevereiro, alterado pelas Leis n.º 64/2012, de 20 de dezembro, 66-B/2012, de 31 de
dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 99/2015 de 2 de junho, preceitua no seu art.º12.º que:

“ (…) 1 - Para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.ª da LCPA, a
autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais ou a sua
reprogramação pelo órgão deliberativo competente pode ser conferida aquando da
aprovação das Grandes Opções do Plano.

2 – Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que a reprogramação
dos compromissos plurianuais implique aumento da despesa (…) ” .

Considerando que a criação de um “Gabinete de inserção profissional” não se
enquadra em nenhum dos números da alínea A) da Deliberação da Assembleia
Municipal de 28/12/2018, a autorização genérica prévia concedida na sessão da
Assembleia Municipal de 28 de dezembro de 2018 não se aplica ao presente processo.

Assim, 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 criação de um “Gabinete de
inserção profissional”, até ao valor máximo de 7.380 euros 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.
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A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 2.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 aprovada por unanimidade e em minuta.”

A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autorizou a
assunção de compromissos plurianuais relativos à criação de um
“Gabinete de Inserção Profissional”, até ao valor máximo de 7.380 euros 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 13 - APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO
FINANCEIRA

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 13 e colocou-o à discussão.___



Tomou a palavra o deputado Artur Santos (MPM) que apresentou as suas
desculpas a todos os presentes, mas por motivos profissionais não pode
comparecer à sessão solene dos 45 anos do 25 de abril. Questionou para
quando está calendarizado o saneamento e a repavimentação das ruas na
Amieira. Sugeriu a criação de um piquete de intervenção rápida para resolver
situações mais urgentes. Elogiou a intervenção recente em algumas ruas na
Amieira e pediu que se colocasse sinalização nas curvas da Rua do Moinho.
Precisamos de melhorar a sinalética e a sinalização no nosso Concelho.
Sugeriu que se lançasse um concurso de design para “placas” de identificação
nos limites do Concelho e que se fizesse uma geminação com o município
Exeter no sul de Inglaterra de onde é natural o Guilherme Stephens.



Usou da palavra o deputado Luiz Branco (+C), cuja intervenção foi entregue
por escrito e encontra-se anexa à presente ata.
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Usou da palavra a deputada Maria João Gomes (IND +C), cuja intervenção foi
entregue por escrito e encontra-se anexa à presente ata.



Usou da palavra o deputado Octávio Rosa (PS), que louvou a ideia do
deputado Artur Santos relativa à geminação com a cidade natal do Guilherme
Stephens. Solicitou informação relativamente às obras da escola da Moita, do
do saneamento na Rua do Olheirão e pediu esclarecimentos sobre a Rua da
Sapinha.



Usou da palavra a deputada Renata Pereira (CDU), que reclamou sobre o
estado do pavimento da estrada Garcia-Pilado e questionou sobre as obras e o
estudo que está em curso.



Usou da palavra o deputado João Granja (MPM) que agradeceu o facto de o
projeto para a desfibrilhação estar em andamento. Falou sobre a dedicação e o
voluntarismo dos Bombeiros que garantem a segurança de toda a população.
Disse ainda que foi apresentado uma proposta para a criação de um programa
de incentivo aos Bombeiros e que não obtiveram qualquer resposta. Relembrou
que se trata de uma forma de angariação de bombeiros.



Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que felicitou a ideia
de se juntar a 5ª feira da Ascensão (feriado municipal) com as festas da cidade.
Em relação às comemorações dos 250 anos da chegada do Guilherme
Stephens à Marinha Grande, louvou as ideias já expressas pelos deputados e
sugeriu que a Câmara as considere, sugeriu também a colocação de uma
estátua do Mestre Joaquim Correia no Largo Irmãos Stephens, em Lisboa.
Sugeriu também que se reeditasse o livro 100 anos de fotografias do Concelho.

Apresentou também dois requerimentos:

1- “ Na passada sessão da Assembleia Municipal, requeri à Câmara informação sobre
o projeto relativo ao arranjo do largo da capela da Passagem. Tendo em conta que até
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hoje ainda não me foi dada resposta, requeiro novamente o pedido, mais solicitando
que me seja informado o caminho e o despacho que foi feito pelos serviços da Câmara,
para assim poder aquilatar por onde passou, por quantos dias e onde ele se encontra.

2 - “ Requeiro à Câmara Municipal que em informem sobre o andamento do processo
de retirada do muro tardoz do museu Joaquim Correia, objeto de deliberações
sucessivas e unânimes da Assembleia Municipal, no mandato autárquico de
2013/2017.



Usou da palavra a Presidente da Junta de Freguesia da Marinha Grande,
Isabel Freitas (CDU) que percebeu o facto de se juntar o feriado às festas da
cidade, mas relembrou que no próximo ano, isso não vai acontecer. Disse que
as associações para fazerem as montagens das festas, vão privar-se de
festejar o feriado, e que embora concorde com o alargamento dos dias das
festas, juntar este feriado não foi a melhor opção. Referiu também que as
vereadoras da CDU apresentaram na Câmara propostas de incentivo ao
voluntariado para o Concelho e ainda não obtiveram resposta.



Usou da palavra o deputado Frederico Barosa (PS), que disse que a Câmara
tem uma grave falha em termos de planeamento e também ao nível da
comunicação. Colocam-se aqui problemas e questões que não fazem sentido,
pois deveriam estar disponíveis a todos. Reclamou pelo facto de a secretaria
de obras estar aberta apenas de manhã, quando temos Câmaras abertas 24h
por dia (via internet). Sugeriu que os relatórios tenham os dados que importam
às pessoas, como por exemplo, os tempos médios de licenciamento para os
diversos processos e procedimentos administrativos. Questionou sobre o ponto
de situação da revisão do PDM.



Usaram da palavra a Presidente da Câmara e o Vereador Carlos Caetano
que prestaram os seguintes esclarecimentos:

- Amieira, Pedrulheira e Picassinos - no orçamento estão previstas as várias
fases para o saneamento, todos os projetos estão feitos e vão começar a
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lançar os concursos; Faltam apenas dois projetos nas Trutas que estarão
concluídos em Maio;

- Parque TIR - reconhece a necessidade deste parque e há duas entidades
interessadas em fazer esta infraestrutura, estamos a aguardar resposta para a
suspensão do PDM;

- S.Pedro - vão fazer obras no mercado e a obra da rua Aníbal Bettencourt já
foi adjudicada e vai arrancar, caso se prolongue pelo verão, os moradores
serão disso informados;

- Centro de Saúde - informou que a questão da falta de médicos está sanada
em todo Concelho e foram criadas mais duas UCSP.

- Creche - estamos a aguardar o estudo;

- Garcia /Pilado - estamos a fazer o projeto de saneamento para os 4,5km da
estrada da Garcia e Pilado;

- Pinhal - não vai estar todo limpo para o feriado. Infelizmente o Pinhal sofreu
com um incêndio, um vendaval e recentemente com o furacão e os madeireiros
não conseguem retirar toda madeira a tempo.

- Planeamento - acha que a Câmara está a planear cada vez melhor. Estão
elencadas 173 ruas para pavimentar, deram prioridade aos projetos das obras
que são objeto de candidatura. A execução por vezes é que não é a desejada,
porque a Câmara tem falta de pessoal, e por vezes, os concursos ficam
desertos, mas a execução orçamental é a melhor dos últimos anos.

- Moita - uma das fases das obras na escola, teve que ser suspensa para
correção do projeto, todas as fases estão a decorrer. A rua da Sapinha vai ser
melhorada, embora não como gostaríamos.

- Bombeiros - todos temos consciência do trabalho e da dedicação dos
bombeiros e estamos a respeitar o nosso compromisso. O passo seguinte terá
a ver com os incentivos que terão que ser plasmados no Regulamento.

- Conselho municipal da juventude - reuniu 3 vezes o ano passado e foi
constituído um grupo de trabalho para elaborar um regimento e um cronograma
de reuniões.

- Festas da Cidade - avançamos com os 4 dias e depois no final, faremos uma
avaliação, para decidir se mantemos ou não o modelo;
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O Presidente da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, Álvaro Cardoso,

aceitou o desafio feito pelo Presidente da Mesa e a próxima sessão ordinária

da assembleia vai ter lugar em Vieira de Leiria.

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

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

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

O Presidente da Assembleia Municipal

Luís Guerra Marques

O Gabinete de apoio à Assembleia Municipal

Paula Cristina Ascenso Moreira
( Técnica superior nº 278)

A gravação de áudio (com falhas) e vídeo da presente sessão encontra-se disponível ao público na página de Internet do Município, em cumprimento do

disposto no nº 4 do artigo 38º do Regimento da Assembleia Municipal da Marinha Grande



ATA Nº 4
SESSÃO ORDINÁRIA

30.04.2019
ANEXOS

MANDATO 2017/2021



AM 30.04.2019
Antes da Ordem do dia

Informação aos senhores deputados

Já informámos o Sr. Presidente e secretariado da Assembleia Municipal da Marinha
Grande. Cabe-me agora informar todos os senhores deputados.

A Sra Deputada Maria João Gomes, eleita nas listas do +Concelho, deixa de nos
representar em atividades ou intervenções, que exerça.

O voto da Sra Deputada Maria João Gomes, seja ele consonante ou divergente do voto
do +Concelho, será o voto da Sra deputada e não pode ser conotado com o +Concelho.

Democraticamente reconhecemos o direito, que decorre da lei, de continuar a exercer o
cargo de Deputada, para que foi eleita. Legitimamente, apenas a ela caberia a decisão de
pedir a renuncia, ou manter a permanência. Optou pela permanência.

Assim informo que a bancada do +Concelho, passa a ser constituída apenas por um
elemento, que sou eu ou quem da lista me substitua, segundo indicação do movimento.

Por ultimo, quero, em nome do +Concelho, agradecer-lhe os muitos anos que entregou à
causa. Obrigado Maria João.

Luiz Branco
+Concelho



AM 30-04-2019

Período Antes da Ordem do Dia

Foi há 250 anos que o espírito empreendedor de Guilherme Stephens e a visão estratégica do
Marquês de Pombal se conjugaram, dando origem à instalação da Real Fábrica de Vidros da
Marinha Grande, que retomava a atividade iniciada em 1748 por João Beare.

Todos nos podemos orgulhar da tradição industrial e operária que, a partir daí, assumiu a nossa
terra, fruto de um trabalho empenhado e que hoje continua a afirmar-se pela sua capacidade
inovadora.

Citando a investigadora e antropóloga Emília Margarida Marques:
“A quem quer que se debruce sobre a Marinha Grande dos últimos 250 anos, será impossível
ignorar a relevante presença da atividade vidreira. A demografia, as modalidades de ocupação do
espaço, a estrutura económica e social, o desenho administrativo e político, as atitudes face à
cultura ou ao associativismo, as práticas de identidade local evoluíram durante larguíssimas
décadas sob forte influência daquela atividade.
Sob muitos aspectos, pode dizer-se, com propriedade que a presença do vidro criou a Marinha
Grande tal como ela hoje se apresenta”.

É, pois, muito estranho que, face a estas evidências de uma tradição industrial que marcou a
nossa história e a nossa identidade, da parte do executivo da Câmara Municipal, não se fale de
celebração ou de comemoração desta efeméride.

Procurei na página web do Município e não encontrei nenhuma alusão ou evento comemorativo.
Fiquei perplexa!

Será que não vi bem ? Será que uma fábrica que foi outrora o principal recurso económico da
nossa terra e gerou o seu desenvolvimento, não constitui hoje o seu mais valioso património
simbólico?

Será que na preparação das próximas festas da cidade não teria sido possível enriquecê-las com
qualquer atividade sobre esta data, conferindo-lhes um mínimo de caráter temático?

As demonstrações públicas de afeto por esta terra não podem ignorar ou apagar a sua identidade
e a sua história. Porque é sobre ela que se constrói o futuro.

E, a propósito de identidade e tradição, considero que é totalmente contrário ao respeito pelas
mesmas que as festas da cidade incluam a quinta feira da ascensão.
Aumentem os dias de festa, mas de forma a que não colidam com este feriado que envolve uma
tradição de confraternização e partilha das famílias e dos amigos.
Cresci com a tradição do pique-nique no pinhal, que continuo a cumprir, sempre com alegria e
aprendi o significado da comunhão e da partilha dos farnéis e da conversa e da sensação de
liberdade que esse dia nos traz.
Impor às coletividades que abdiquem de tudo isso, como condição, para poderem estar presentes
nas festas, é uma forma arrogante de lidar com parceiros que desempenham um papel importante
nas atividades do concelho e merecem ser tratados com mais consideração.

Maria João Gomes (independente +C)
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AM 30.04.2019 - Ponto 7 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 6.ª

MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS

Para gáudio da Sra Presidente e restante executivo permanente quero dar-vos os parabéns.

Pela primeira vez, na historia recente deste município, as coisas estão a ser feitas a tempo e

horas.

Acederam a nosso pedido aqui explanado em assembleias anteriores e atempadamente

estão a incorporar o saldo de gerência.

Também verifico que já estando no fim do mês Abril, ou seja um terço do ano passado, e

apenas vamos na 6ª modificação, e 2ª revisão do orçamento. Isto só pode ser bom para a

Marinha Grande.

Mas nem tudo são rosas.

Duma maneira geral, aquilo que todos os dias e há muitos anos, se ouve como

necessidades absolutas do Concelho, continuam a não ser consideradas.

Continuam a aparecer verbas, que apenas são refletidas para diluir o dinheiro disponível

para investimento.

Há noutras rubricas em que não há como fugir

Por exemplo nas receitas, muito bem explicadas no documento alvo do ponto 6

anteriormente apreciado, verificamos que em matéria de participação comunitária os

resultados são desastrosos. Transferências de capital não chega aos 150,000 euros,

enquanto que as transferências de capital não passam de zero.

Mais triste ficamos quando no mesmo documento vemos as comparações desde 2015, em

que nesta matéria temos vindo sempre a baixar.

Logo agora que temos as melhores condições de sempre para garantir a aprovação de

fundos, porque, com o capital próprio existente, não seria problema.

E se analisarmos os projetos deste tipo em execução. São apenas 8, destes 4 são no âmbito

da CIMRL, pelo que apenas 4 são de iniciativa da Câmara. Isto é muito pouco, demasiado

pouco.

Apenas 2,3 milhões é o total das nossas candidaturas.

Em Bragança estão em execução cerca de 18 milhões. Sim eu sei é uma capital de distrito,

se a quiser comparar devo compará-la com Leiria. E se falar em Concelhos do interior de

Portugal, com muito maiores dificuldades que nós que estão a executar 10, 12 e mais

milhões de euros. Alguns destes concelhos foram recentemente representar Portugal, pela

excelência das suas execuções, na cimeira que, sobre fundos europeus atribuídos a

municípios, ocorreu na Europa.

A analise foi prolongada, não vimos tudo, com o que vimos não ficamos agradados, mas

vamos votar em consciência.



Encontramos algumas rubricas em que registamos com agrado as verbas atribuídas. Vai ser

possível fazer obra.

Outras há que não.

Não compreendemos como é possível entre 2015 e 2018 e agora 2019, haver aquela

décalage de valores relativamente aos subsídios atribuídos a Instituições sem fins lucrativos.

Não queremos com isto dizer que 618 mil em 2016, 1.315 mil em 2018 e uma previsão de

850 mil para 2019 seja muito ou pouco dinheiro. Se calhar é muito, se formos analisar os

critérios usados na atribuição. Se calhar é pouco, se a análise recair sobre os proveitos para

a população.

Digo eu, se calhar uma “bagunça”, se a análise feita fosse criteriosa.

Não teria muito receio da acusação de estar a mentir, se afirmasse que não houve critério

igual, e muito menos equidade, aquando das atribuições feitas no passado.

Assim como não irá haver nas atribuições deste ano. É impossível.

O critério não pode ser – ok, tu mereces, levas x, tu não mereces, não devias levar nada,

mas como és bom rapaz levas y.

Não pode ser assim tão ligeiro.

Tem de haver regulamento. Reparem que disse regulamento não regulamentos.

Um regulamento que tem de ser simples, mas justo e equitativo, de fácil compreensão,

atualizável, mas que contemple todas as derivas e conforme a sua importância. Todas as

atividades, lúdicas, culturais, desportivas ou outras, que as instituições prestem aos

munícipes. Atividades prestadas muitas vezes em substituição do próprio município.

Mas mais que tudo, tem que ser unânime.

Ou seja tem de ser, de e para os marinhenses.

Portanto senhores vereadores entendam-se, façam propostas, marquem reuniões e

assumam compromissos, vocês foram eleitos para isso, não para fazerem de contam que

representam, quem em vós votou.

Nós aqui estaremos para o votar.

Luiz Branco

+Concelho



AM 30.04.2019

Ponto 8 – Registos e Notariado

O Atrium é o péssimo exemplo, do que é fazer a Marinha Grande.

É um “nado morto” que muito deveria pesar na consciência, do PS e da CDU,

porque em conjunto se decidiram pela sua construção.

Que devia de pesar, ao PS porque o fez e não foi capaz de o colocar em uso. Mas

também à CDU porque no exercício da mais negra e elementar politiquice, fez o

necessário e suficiente para que fosse inviabilizado.

Ambos ajudaram a que há 16 anos estejamos sem poder usar um mercado digno

desse nome e à procura de tapar feridas com novas hipóteses de um novo.

Mas não nos esqueçamos que foram estas forças políticas que enterraram 2

milhões de euros do erário publico na construção de um absurdo.

No +Concelho temos conhecimento profundo do edifício e do estado em que se

encontra. Fizemos uma visita, na qual nos foi possível aferir das suas fragilidades e

potencialidades.

É o uso deste conhecimento, e também o conhecimento da planta proposta para a

instalação dos serviços de Registo e Notariado, que nos confere autoridade moral,

para consideramos inadmissível, que a troco de uma renda por um espaço de 400

m2 e 3 lugares de estacionamento, se inviabilize um espaço de 1200 m2 e de mais

uma razoável quantidade de lugares.

Por outro lado o edifício foi projetado construido para uma função, assim não foi

dotado de entrada de luz natural que se aconselhe este tipo de atividade.

A solução só é minimamente viável com a tal planta, porque da totalidade de

portas de vidro existentes apenas fica disponível uma para uso do restante edifício,

ficando as restantes adstritas ao tal serviço.

Mas não dizemos não, só porque sim. Para chatear, ou para obstaculizar a gestão

camarária.

Como sempre apresentamos soluções, boas ou más, mas apresentamos.



No edifício onde nos encontramos cerca de metade está aos ratos, como se diz na

gíria popular.

A Resinagem encontra-se no centro histórico, ou tradicional, como uns ou outros

lhe chamam, seria o local ideal para colocar esses serviços.

Ajudava a revitalizar a zona.

Por se tratar de piso térreo em zona servida de transportes e estacionamento, junto

de outros serviços de utilidade publica, seria uma boa localização.

Além de que ficávamos com um edifico integralmente ocupado.

Luiz Branco

+Concelho
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Ponto 10- Plurianualidade Centro Escolar da Várzea

A Várzea é um dos lugares limítrofes da urbe.

Confina com o primeiro aceiro da mata nacional.

Este facto no imediato e em próximas décadas, impede o crescimento da cidade

naquela direção.

A Marinha Grande não pode crescer para ali ponto.

Portanto construir um centro escolar naquele local é obrigar!

É obrigar ao encerramento de escolas de proximidade, que atualmente se

encontram inseridas em áreas urbanas habitadas.

É obrigar ao aumento de tráfego automóvel nas ruas estreitas daquela zona. É

obrigar ao aumento da despesa dos pais no transporte dos seus filhos para a

frequência da escola.

É obrigar ao consequente aumento de dióxido de carbono na atmosfera.

A pegada ecológica não vos importa?

Como sabem, somos adeptos da escola de proximidade.

Isto não quer dizer que somos contra a centros escolares. Mas somos contra mega

centros escolares (que não parece ser o caso deste).

Mas, não pode ou não devia ser apenas, porque há fundos a candidatar e porque

agora não há tempo para pensar mais.

Que a decisão é tomada para este local.

A Carta Educativa tem de ser atualizada.

É ela que permite saber quais são as necessidades educativas.

Uma das suas premissas é ter a noção dos previsíveis de crianças em idade escolar

com base nos movimentos de população.

O executivo camarário é eleito pelos cidadãos. Existe para gerir a Câmara. Isto

implica gerir crises, resolver problemas, garantir a melhor qualidade de vida, mas

não para criar obstáculos.

Deixem que apresente outro exemplo. O alargamento, em 3 salas, da Escola da

Moita.

Pergunto à Sra Presidente. Este executivo assume, o garante do numero de alunos

para a total ocupação de salas?



A escola não são os edifícios. Os edifícios, acima de tudo condignos, são parte

importante, também importante são os professores, mas o que é realmente

importante são os alunos, sem estes não há escola.

Pelo que, no futuro, corremos o risco de ter mais edifícios, como os das escolas do

Pero Neto, Passagem e Outeiros, a encerrar.

Para terminar e por falar em encerrar, gostaria que o executivo nos informasse de

quais são as escolas que prevê fechar quando o Centro Escolar da Várzea estiver a

laborar a 100%? As do Ordem? As duas ou só uma? Qual? Ou, em busca de alunos,

vai mais longe e encerra a da Fonte Santa?

Qual o estudo que serviu de base, para avançar com este Centro Escolar e não

outro qualquer?

Onde foram aferir as necessidades deste e das salas de aula da Moita?

Mas, para que questões como estas não se coloquem a pergunta que quero, ou

que gostaria mesmo de ouvir, aqui hoje respondida é:

Quando é que o Concelho da Marinha Grande vai ter a nova Carta Educativa?

Luiz Branco

+Concelho
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Ponto 11- Plurianualidade Espaço Público Casal Malta

Claro que o +Concelho, em termos de votação se posiciona em unanimidade com a

votação ocorrida em reunião de câmara, estamos totalmente de acordo com estas obras

de requalificação, são imprescindíveis e há muito que estão atrasadas.

Mas falta, ou pelo menos não é visível algo que diga respeito à requalificação da Ribeira

das Bernardas, na extensão que ocorre entre os campos de jogos, do parque com o mesmo

nome, e o edifício onde se encontra a PSP.

Na Assembleia de 29 setembro de 2018, na minha intervenção de antes da ordem do dia, e

na sequencia da limpeza do matagal, feita por cidadãos, nos terrenos envolventes do

centro de saúde. Em que propusemos que o espaço passasse a ser ajardinado, sobre

responsabilidade municipal, ponto que reuniu consensos mas que não foi aceite como

proposta.

Dizia eu que nessa mesma intervenção, era minha intenção incluir este espaço que agora

refiro, tal era o estado de abandono em que se encontrava, e encontra. Não o fiz para não

estar a misturar as coisas.

Nós, os cidadãos que fazemos caminhadas pelos parques, ruas,caminhos e demais aceiros

da Marinha Grande, encontramos naquele espaço esse estado de desmazelo.

Desde ervas com crescimento desordenado e desadequado a um espaço habitacional no

centro duma cidade, excelente veiculo para a transmissão de animais como carraças ou

pulgas, aos dejetos dos cães, entre outros, é impossível percorrer as vias pedonais ou

ciclovias ali existentes sem ouvir o constante Ai! Ui! na boca de quem por ali anda, isto

para não referir os outros adjetivos, impróprios de referir no digno espaço em que nos

encontramos.

A pergunta que gostaria de deixar clara é:

Na obra está prevista a intervenção que refiro? Se não estiver, acham ser possível ainda ir a

tempo a sua inclusão?

Já agora lanço o repto ao Sr deputado João Paulo Pedrosa, que prossiga com a proposta,

que na ultima Assembleia afirmou ir fazer em seu nome, e da bancada do seu partido, para

os espaços envolventes do centro de saúde. Mas faça-a em seu nome, em nome do PS, do

+Concelho e demais subscritores que possam existir nesta Assembleia. Atrever-me-ia a

sugerir-lhe que a faça em nome de todos os deputados, julgo que reunirá consensos para

a aprovar por unanimidade.



Quanto ao pedir autorização para poder fazer este tipo de obra, situação que sugeri,

quando me referi ao assunto, e que o Sr. deputado também aludiu, devo lembrar que, à

data de hoje, o mesmo seria escusado, se o Executivo municipal e esta Assembleia

tivessem optado, por assumir a transferência de competências prevista no Decreto de lei

23/2019.

Como estamos no coração da habitação social da Marinha Grande, era para questionar,

quantas estão a necessitar de obras? ou das que estão bom estado, quantas por atribuir?

As que necessitam de obras, quando vão ser feitas? E mais uma quantidade de perguntas,

mas vou deixar para outra “maré”.

Luiz Branco

+Concelho
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Ponto 13 – Atividade da Câmara

Centro Saúde – Depois de inúmeros atrasos, iniciaram-se, finalmente, as tão
necessárias obras, o que é positivo.
Esperamos que não se verifiquem mais problemas e que a sua conclusão seja célere.

No âmbito do património cultural, verifique, com agrado, que estão em fase de
preparação as propostas para a conservação e restauro de estátuas e esculturas no
espaço público, nomeadamente, a estátua do Orfeu, no Jardim Luís de Camões.

Relativamente à Creche da Ivima, cujas obras já vão sendo anunciadas há anos, gostaria
que a Srª Presidente informasse qual o ponto da situação.
Se o problema que se verificou nas vigas de suporte já foi resolvido e para quando estão
previstos os trabalhos.

Cumprindo a tradição do nosso feriado municipal, a população do concelho vai querer
festejar a quinta feira de ascensão com o tradicional pic-nic no pinhal.
A Srª Presidente pode garantir que foram tomadas as providências para que a mata esteja
limpa e em condições?

Concursos públicos:

 Jardim Luís de Camões – inclui a plantação das árvores, para substituição das que
foram arrancadas pelo furacão Leslie e que tanta falta vão fazer no próximo verão?

 Manutenção e construção de estuturas de madeira das praias – inclui passadiços?

 Requalificação Rua Aníbal Bettencourt – mais uma vez pergunto se a obra não
está sub-orçamentada.

Já verificámos que não estará pronta para esta época balner. Qual é a previsão para a
sua execução?

Por fim, gostaria de ser informada sobre o que se passa com o Conselho Municipal da
Juventude.
No portal do Município, a última informação a respeito da sua atividade é de 2015.

Maria João Gomes (independente +C)


