
ATA Nº 5
SESSÃO ORDINÁRIA

28.06.2019

MANDATO 2017/2021



(Mandato 2017/2021) ATA NÚMERO CINCO 28.06.2019

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA
MARINHA GRANDE REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2019_____

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e dezanove no Auditório da
Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, sito no Largo dos Combatentes da
Grande Guerra em Vieira de Leiria, sob a presidência de Luís Guerra
Marques e secretariada por Diana Margarida Pinheiro Gregório, primeira
secretária e, Pedro Nuno Rosa de Oliveira Correia, segundo secretário, reuniu
em sessão ordinária, a Assembleia Municipal da Marinha Grande com a
seguinte ordem de trabalhos:________________________________________

1. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS CONSOLIDADAS RELATIVOS AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018,
para cumprimento do preceituado na alínea l), do n.º 2, do artigo 25º, da Lei n.º
75/2013, de 12 de Setembro, e do n.º 2 do artigo 76º da Lei n.º 73/2013 de 3 de
setembro;------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. APROVAÇÃO DA SUSPENSÃO PARCIAL DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DA
MARINHA GRANDE E ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS -
Santos Barosa - Vidros S.A, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo
126.º e do n.º 1 do artigo 137º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão
Territorial (RJIGT); -----------------------------------------------------------------------------------------

3. APROVAÇÃO DA 3.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2019 –
10.ª MODIFICAÇÃO, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigoº 25.º da
Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual; --------------------------------------

4. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS
PLURIANUAIS relativos à confeção e fornecimento de alimentação escolar e
fornecimento de lanches para os 3 agrupamentos de escolas do Concelho da
Marinha Grande para período de setembro de 2019 a julho de 2020 - P.A. n.º
63/2019-AP/DDC, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º
8/2012 de 21 de fevereiro; -------------------------------------------------------------------------------

5. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS
PLURIANUAIS relativos à Revisão do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande
- P.A. n.º 81/2014-AP/DOT - 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; ------------------------------------------------------------------

6. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS
PLURIANUAIS relativos à prestação de serviços para efeitos dos trabalhos de
Delimitação da Reserva Ecológica Nacional, nos termos do disposto na alínea c) do
n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro; ------------------------------------------

7. APRECIAÇÃO DA PROPOSTA PARA A CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE, nos termos
do disposto no artigo 25.º, n.º 2, alínea k) do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
Setembro, na sua redação atual; -----------------------------------------------------------------------

8. 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. -------------------------------------------------



(Mandato 2017/2021) ATA NÚMERO CINCO 28.06.2019

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

Bancada do Partido Socialista (PS): Aníbal Curto Ribeiro, João Paulo
Féteira Pedrosa, Ana Luísa Cardeira Martins, Margarida Cristina Soares de
Carvalho Pereira Henriques, Octávio José Rodrigues Rosa e Cláudia Fabiana
Gaspar Brito Perfeito.

Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU): Filipe André Cardoso
Andrade, Maria Etelvina Lopes Rosa Ribeiro, André Pereira Ruivaco Fernandes
Saúl Féteira Fragata e Orlando Joia dos Santos Costa._________________

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): João da Encarnação Cruz._

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

Estiveram ainda presentes, a Presidente da Câmara Municipal, Cidália Maria
de Oliveira Rosa Ferreira, os Vereadores Carlos Alexandre de Carvalho
Caetano, Aurélio Pedro Monteiro Ferreira e Álvaro Miramar Botas Letra e as
Vereadoras Célia Cristina Letra Faustino Guerra, Alexandra Filipa de Araújo
Seara Dengucho e Mêlina Monteiro Mira Domingues, cuja cópia da lista de
presenças se anexa à presente ata. __________________________________

De acordo com o disposto no artigo 49º do regimento em vigor, foram ainda
comunicadas e justificadas as ausências e admitidas as respetivas
substituições dos seguintes deputados: Susana Paula Ribeiro Domingues
(CDU), pelo deputado André Pereira Ruivaco Fernandes, Luís António Geria
Barreiros (CDU), pelo deputado Saúl Féteira Fragata, Susana Marina Cadete
dos Santos Costa (CDU IND) pelo deputado Orlando Joia dos Santos Costa,
Francisco Manuel de Jesus Soares (PS), pelo deputado Octávio José
Rodrigues Rosa, Frederico Manuel Gomes Barosa (PS) 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
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e a deputada Ana Margarida Balseiro de Sousa Lopes (PSD) pelo deputado
João da Encarnação Cruz. _________________________________________

A Vereadora Lara Marques Lino justificou a sua ausência e fez-se substituir
pelo Vereador Álvaro Miramar Botas Letra. _____________________________

O Presidente da Mesa agradeceu a disponibilidade da Junta de Freguesia de
Vieira de Leiria, na pessoa do Sr. Presidente Álvaro Cardoso, para realizar esta
sessão da Assembleia Municipal no auditório da Junta.___________________

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

Antes de colocar as atas à votação, o Presidente da Mesa esclareceu que as
mesmas estão a ser elaboradas de acordo com o Regimento que está em vigor.



O deputado Luiz Branco (+C), pediu para intervir sobre esta questão e
apresentou a seguinte recomendação:

“ Nas atas da AM lemos com demasiada frequência o seguinte parágrafo:

““Usou da palavra o deputado X, cuja intervenção foi entregue por escrito e encontra-
se anexa à presente ata””

Não tenho a certeza de, no regulamento aprovado, estar determinado que as
intervenções dos Srs. Deputados seriam anexas à ata, mas julgo saber que o principio
terá sido acordado numa reunião de líderes.

Este principio não está a ser aplicado a todos os deputados. Assim tem vindo a
acontecer em atas anteriores e nesta repete-se. Todas as minhas intervenções são
anexas à ata, enquanto que as dos outros Srs. Deputados são transcritas ou referidas
nos pontos em que são proferidas.

Analisando a ultima ata da AM verificamos.

No período de antes da ordem do dia, as intervenções anexas, são a minha e da Sra
Deputada Maria João Gomes, enquanto as restantes, inclusive a longa saudação da
Sra Deputada Etelvina se encontram transcritas no ponto.

Nos pontos 4, 7, 8 e 10 só minha intervenção está em anexo as restantes transcritas
no próprio ponto.

No ponto 13 apenas a minha intervenção e a da Sra deputada Maria João estão em
anexo as restantes transcritas no próprio ponto.



(Mandato 2017/2021) ATA NÚMERO CINCO 28.06.2019

Nesta ata, apenas eu e a Sra Deputada Maria João, fomos anexados juntamente com
as intervenções do publico e só depois de todo o registo fotográfico entregue pelo
publico. Será que sou considerado um elemento do público com privilégios especiais?

Ou estarei a ser considerado o deputado menor desta AM?

Considero este procedimento discriminatório para com o +Concelho.

É de elementar justiça que o tratamento doravante passe a ser igual para todos os Srs.
deputados. Faço a seguinte recomendação a ser votada nesta sessão da AM.

Todas as intervenções oralmente proferidas mesmo que escritas, são alvo de
publicação sob a forma de, resumo ou integral, no ponto em que são apresentadas.

Se a forma escolhida for a de resumo, então deve o seu teor ser publicado
integralmente como anexo à ata.”



O Presidente da Mesa informou que vai marcar uma reunião com os líderes
de bancada para discutir eventuais propostas de alteração ao atual Regimento.

O Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº 2/2019 da sessão ordinária
de 22.02.2019 e como não houve correções a fazer, submeteu a mesma à
votação, tendo esta sido aprovada por maioria com dezoito votos a favor e seis
abstenções ._____________________________________________________

O Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº 3/2019 da sessão
extraordinária de 29.03.2019 e como não houve correções a fazer, submeteu a
mesma à votação, tendo esta sido aprovada por maioria com dezassete votos
a favor e sete abstenções .__________________________________________

O Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº 4/2019 da sessão ordinária
de 30.04.2019 e como não houve correções a fazer, submeteu a mesma à
votação, tendo esta sido aprovada por maioria com dezassete votos a favor e
sete abstenções ._________________________________________________

____________________ ANTES DA ORDEM DO DIA ___________________

O Presidente da Mesa declarou aberto o período antes da ordem do dia pelas
21.00h. _________________________________________________________
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Tomou a palavra o deputado Saúl Fragata (CDU), que apresentou a seguinte
Moção:

“ Moção sobre as possibilidades de captura da sardinha para o ano de 2019

 Tendo em conta que a pesca da sardinha tem um enorme impacto social, cultural
e económico não só na Nazaré, mas em todo o país;

 Sabendo que este tipo de pesca afeta 192 embarcações e cerca de 2000
pescadores em todo o país;

 Percebendo que no ano 2018 foi o ano em que se atingiram os mínimos históricos
de capturas desta espécie, colocando em risco milhares de postos de trabalho e
mais de uma centena de empresas;

 Tendo em conta que a biomassa desta espécie, relativamente a indivíduos com
mais de um ano, aumentou em 2016 e 2017, 55,3%;

 Tendo em conta que a biomassa classe zero, no mesmo período, aumentou
4136%, segundo os dados apresentados pelos cruzeiros científicos - PELAGO
2017 E 2018;

 Constatando a abundância que se verificou por toda a costa continental, logo no
dia da reabertura da pesca à sardinha ( 3 de junho), o que vem comprovar
empiricamente o que a ciência já apontava - há muita sardinha no mar;

 Tendo em conta que a adoção inicial da estimativa da quantidade de biomassa
fixada pelo último parecer do ICES para 2019 se cifra em 154.254 ton., e de um
nível de mortalidade por pesca de F=0,10;

 Partindo destes dados apontados pelo ICES, as organizações ibéricas da Pesca
propõem um total de capturas para Portugal e Espanha de 15.425 ton de sardinha
para 2019, apontando um mínimo de 14.000 ton. para garantir a sobrevivência
das empresas de pesca;

 Partindo do principio que, caso se comprove a franca recuperação do recurso, as
possibilidades de pesca podem ascender às 16 mil toneladas - um cenário
desejado pelas organizações da pesca e admitidas pelo próprio ICES;

Assim e, tentando perseguir os interesses do sector da pesca, designadamente do
segmento da pesca de cerco e da sua importância estratégica a nível económico,
social e cultural, não só no distrito de Leiria, mas em todo o país, esta assembleia
coloca-se ao lado das organizações representativas do sector reforçando as suas
reivindicações por se entender da mais elementar justiça.

Se aprovada esta moção deverá ser enviada ao governo nacional, designadamente ao
Ministério do Mar e Secretaria de Estado das Pescas, à ANMP e à ANOPCERCO.”
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Usou da palavra a deputada Maria João Gomes (IND +C), que disse que
Oliveira de Azeméis vai candidatar a tradição vidreira, a património cultural
imaterial da UNESCO, pela importância identitária que ela assume naquele
concelho e que é necessário preservar, mesmo sem o peso histórico e
patrimonial de uma Fábrica Stephens. Fez uma apreciação crítica às Festas da
Cidade. Referiu ainda a questão do atraso na modernização dos serviços e na
revisão do PDM. Abordou a situação do nosso Pinhal do Rei.

A sua intervenção foi anexa à presente ata.



Tomou a palavra o deputado Luiz Branco (+C), que abordou na sua
intervenção os seguintes assuntos:

“ - Mercado Atrium - prestou um aclaramento relativamente à sua intervenção na
última AM sobre este tema. E nesse sentido consultou as atas da Assembleia
Municipal e da CMMG;

- Festas da Cidade - As nossas festas passaram fugazmente pelos ecrãs duma
qualquer televisão, e tiveram uma boa promoção, nos ecrãs digitais do concelho. Mas
pouco mais.

- Observatório Pinhal do Rei - A Sra Presidente, desde início, dedicou demasiado
tempo e recursos do concelho na defesa da desresponsabilização do governo central.
Era, e É, sua obrigação exigir ao governo e ao ICNF que constitua um quadro de
pessoal conveniente para assumir na plenitude, a manutenção do Pinhal do Rei.”

A sua intervenção foi anexa à presente ata.



Usou da palavra a deputada Margarida Henriques (IND PS), que abordou na

sua intervenção, a constituição de uma nova rede de parceiros no Concelho da

Marinha Grande, desta vez no âmbito da Prevenção da violência ao longo da

vida, em contexto doméstico e familiar.

A sua intervenção foi anexa à presente ata.
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Tomou a palavra o deputado André Fernandes (CDU), que apresentou o

seguinte pedido de esclarecimento sobre o Pinhal do Rei - Que Futuro?:

“Dois anos decorridos desde o incêndio de Outubro de 2017, que devastou 87% do
Pinhal de Leiria, os riscos existentes sobre o que resta do mesmo são enormes. Até à
presente data, o que foi prometido pelo Governo do PS não foi cumprido. A
preservação e limpeza do que resta da mata não foi feita e prova disso mesmo foram
os recentes incêndios, tendo o último acontecido ontem, o que evidencia que a parte
da mata não ardida é um “ barril de pólvora” que pode levar à destruição do que resta
do nosso património florestal.

A falta de limpeza e reflorestação da área ardida, que coloca em risco a contaminação
dos lençóis freáticos e que promove a proliferação de espécies invasoras (que já se
começam a verificar por todo o lado), condiciona a regeneração e reflorestação de
forma a que se mantenham as características do Pinhal do rei, sendo uma delas a
sua biodiversidade.

O facto do observatório do pinhal de Leiria não ter cumprido com as suas funções,
tendo inclusive deixado de funcionar, é a prova do incumprimento de todas as
promessas sonantes que o Governo PS, nomeadamente o Primeiro Ministro e o
Ministro da Agricultura têm feito ao longo destes 2 anos, e tudo isto com o vala e o
silêncio conivente do executivo PS na Câmara Municipal da Marinha Grande, que
contrasta com o seu ativismo na organização de ações e propaganda com
representantes do Governo, prestando uma verdadeira vassalagem aos seus
membros e não tomando uma posição clara e inequívoca ao lado das populações.

Relativamente ao observatório, presidido pela Presidente da Autarquia, a CDU
defende que este não seja esvaziado, pelo contrário seja largado às forças políticas e
sociais, coletividades e outras estruturas populares do concelho.

Entendemos que o caminho não passa pela demissão dos seus membros, nem por
qualquer tipo de estratégia política, mas sim, pelo seu reforço e intervenção em defesa
de uma verdadeiras reflorestação do nosso pinhal.

Como a CDU sublinhou em várias visitas e encontros realizados ao longo destes
quase dois anos, é também necessário e urgente dotar o ICNF de meios financeiros,
humanos e técnicos para que esta estrutura do Estado possa cumprir a sua função de
ordenamento, gestão e proteção e conservação das matas nacionais e, no caso
concreto do pinhal do rei, acompanhar e gerir o processo de reflorestação.

Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande e primeira
responsável pelo Observatório do Pinhal de Leiria:

- O que foi feito, até à presente data, para que o ordenamento gestão proteção e
conservação do Pinhal de Leiria estejam garantidos?
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- Quais os prazos definidos para a desobstrução de todas as estradas da Mata
interditas e quais as intervenções programadas para a limpeza das áreas não
ardidas, com particular destaque para aquelas atingidas pela tempestade Leslie?

- Em que situação se encontra o corte e venda da madeira ardida no incêndio de
há dois anos, e a que fins se destinam as verbas daí resultantes?

- Que futuro pode esperar o nosso Pinhal em termos estratégicos?

- Passados quase dois anos, tem conhecimento das medidas que o Governo está
a adotar para o ICNF, em meios financeiros, humanos e técnicos para que se
possa dar resposta eficaz ao nosso Pinhal no presente e no futuro?

A CDU sublinha que a atual situação resulta de opções políticas do Governo PS e não
da incapacidade do estado em gerir as Matas Nacionais, por isso volta a sublinhar de
forma inequívoca que a resposta não passa pela privatização, municipalização ou
concessão do pinhal a privados, mas sim, por um sério investimento público, no
quadro da propriedade e gestão pública deste importante recurso e património que
gerações de Marinhenses preservaram, defenderam e querem continuar a defender.”



Tomou a palavra a deputada Etelvina Ribeiro (CDU), que fez uma
intervenção sobre a extensão do centro de saúde da Moita que está encerrada
há mais de duas semanas e tal é inaceitável.

A sua intervenção foi anexa à presente ata.



Tomou a palavra o Presidente da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria,
Álvaro Cardoso (PS), que agradeceu a iniciativa de receber a sessão da
Assembleia Municipal em Vieira de Leiria e endereçou um convite a todos para
as comemorações de 34º aniversário de elevação a Vila que ocorre a 9 de
julho, mas cuja celebração tem lugar no próximo dia 14 de Julho.



Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD), que falou sobre as diversas
normas e planos que existem sobre o combate aos incêndios florestais e sobre
a defesa da Mata. A sua intervenção foi anexa à presente ata.

Apresentou ainda a seguinte recomendação:
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“ Tendo em conta as competências da câmara municipal e agora as juntas de
freguesia, sobre a Mata/floresta no Concelho, propõe na AM, recomendar à Câmara
Municipal que reúna e promova uma conferência junto da comunidade: reunindo
engenheiros florestais agrónomos, silvicultores, outros técnicos especialistas, que
discutam os temas, o estudo da reflorestação, concebam, preparem e orientem a
execução de trabalhos que visem a utilização múltipla e sustentada dos recursos da
Mata e a protecção das florestas.

Estes técnicos conhecem empresas e também as dirigem, podem dar-nos soluções
para revitalizar a mata e contribuir para o desenvolvimento económico do concelho.
Nas actividades que desenvolvem, sabem como potenciar e tornar produtivas das
Matas/floresta. Eles sabem como potenciar com especificidade da indústria, bem como
a gestão dos recursos faunísticos, as influências da floresta no ambiente, o
desenvolvimento rural o ordenamento e o planeamento do território. Eles sabem como
gerir a exploração das florestas e responsabilizam-se pelo seu crescimento,
rentabilização e renovação.

Que tenha ainda como objectivo intermediar o diálogo entre cidadãos, instituições,
iniciativa privada e governo, para aprofundar a discussão sobre pilares da
sustentabilidade: ambiental, económico e social, além de propor políticas públicas e
legislações de carácter mais objectivo e resolutivo. Esse evento é promovido pela
Câmara Municipal e Juntas de freguesia, sendo a câmara proponente e presidente da
Conferência.

O Executivo da CM da Marinha Grande propõe-se a colaborar com o Estado no
sentido de reactivar a Comissão Cientifica da Mata, promovendo o convite a todas as
personalidades antes referenciadas; técnico/Cientifica, perante a população com uma:

CONFERÊNCIA MUNICIPAL SOBRE A MATA NACIONAL

Temas:

1)Estratégia para viabilizar a reabilitação da Mata, Ordenamento, Reflorestação
Desenvolvimento, Novos investimentos, Economia, Educação publica, Treinamento,
Vigilância, Ambiente, Segurança dunar e Futuro de riscos.

A proposta visa reflectirmos juntos sobre como superar retrocessos de diálogo e
avançar novamente na trilha de tornar o Concelho da Marinha Grande a cidade do
centro do País que contém a Maior Mata Nacional muito mais humana e sustentável.”



Usou da palavra o deputado Nuno Machado (BE), que enalteceu o trabalho
do músico Marinhense André Barros e parabenizou a Câmara Municipal pelas
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Festas da Cidade. Criticou a falta de informação sobre a ação do Observatório
do Pinhal do Rei.



Usou da palavra o deputado Carlos Wilson (MPM), que pediu informações
sobre a obra do estuarino, sobre a poluição do Rio Liz e a falta de areia nas
nossas praias. Sugeriu que seja criada uma comissão da assembleia para
acompanhar o PDM e que fossem realizadas sessões temáticas da
assembleia municipal.



Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que apresentou o
seguinte voto de pesar que foi votado por unanimidade:

VOTO DE PESAR

Faleceu na passada semana, com quase 100 anos de idade, Henrique Filipe
Simãozinho (Henrique Canasteiro), foi um Vieirense ilustre, um dos homens mais
empreendedores e inovadores que esta terra alguma vez conheceu. Foi o primeiro
padeiro, foi o primeiro a ter carro (queima-ramos) e bicicleta que nela transportava
todas as crianças que frequentaram a escola primária da Vieira, para a Praia.

Foi dos primeiros a ter campanhas de pesca e foi o grande impulsionador da
construção do campo de futebol do grupo desportivo da Praia e foi ainda um dinâmico
Presidente da Biblioteca de Instrução e Recreio da Praia da Vieira. No momento da
sua partida, a Assembleia Municipal expressa o seu pesar e propõe à Câmara
Municipal que atribua o seu nome a uma rua na freguesia de Vieira de Leiria.”



Lembrou ainda que a Assembleia tem uma comissão que acompanha de perto
as questões do Pinhal do Rei e relembrou que já se fizeram alguns trabalhos e
todos devemos fazer de tudo o que está ao nosso alcance para que a situação
melhore.

Apresentou ainda a seguinte recomendação:
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“ No âmbito da reunião da Comissão da Assembleia Municipal de acompanhamento
dos assuntos do Pinhal do Rei, presidida pelo Sr. Dr. Luís Marques, Presidente da
Assembleia Municipal, foi decidido, na sequência das ultimas notícias da comunicação
social, louvar o relatório cientifico elaborado pelo Observatório do Pinhal e apoiar as
suas conclusões.

Em face disso, a Comissão da Assembleia Municipal recomenda à Câmara que
contrate um apoio técnico para assessorar o Observatório na concretização das ações
nele vertidas. Mais recomenda que se sensibilize o Governo, na pessoa do Sr. Ministro
da Agricultura e do Sr. Secretário de Estado das Florestas que se empenhem na
concretização das propostas do relatório do Observatório, se possível calendarizadas
e que, no plano de gestão que venha a ser definido para o Pinhal do Rei, venha a ser
considerado um reforço de meios técnicos e humanos da delegação do ICNF da
Marinha Grande e a concretização do Museu da Floresta.”



Foi colocada à votação a “ Moção sobre as possibilidades de captura da
sardinha para o ano de 2019”, tendo a mesma sido aprovada por
unanimidade.



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

_____________ PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ___________

1 - O Sr. João Miguel Almeida Carriço, morador em Casal d’Anja, em Vieira
de Leiria, que denunciou a desigualdade no tratamento das crianças do ensino
pré escolar em equipamentos municipais.

2 - O Sr. Leonel Mendes Sousa e Silva, morador na Amieirinha, na Marinha
Grande que abordou as condições de mobilidade e a segurança no lugar da
Amieirinha. Entregou um documento onde identifica as situações e o mesmo se
anexa à presente ata.
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3 - O Sr. Jorge Brígido, morador na Passagem, em Vieira de Leiria que falou
sobre as obras do Largo da Nª Sra da Ajuda, na Passagem e criticou a
ineficiência da Câmara.

4 - O Sr. Júlio Rodrigues Babel, morador na Urbanização do Barqueiro, em
Vieira de Leiria que falou sobre a ausência de saneamento na urbanização
onde vive, um problema que está por resolver, desde 2004.

5 - O Sr. José Manuel da Cruz Soares, morador na Rua de Casal de Lobos,
em Vieira de Leiria que abordou diversos problemas da freguesia de Vieira de
Leiria: o centro escolar, a ineficiência energética dos edifícios escolares, os
incêndios, o furação Leslie, a captação de água e a sua qualidade, estação de
tratamento de águas de residuais, falta de estacionamento e o fundo ambiental.

6 - O Sr. Virgílio de Sousa Gregório, morador em Albergaria, na Marinha
Grande que falou do melhor e do pior que existe no Concelho.



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 E APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS RELATIVOS AO EXERCÍCIO
ECONÓMICO DE 2018

“ Presente certidão de teor nº 44/2019/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião ordinária de 17 de junho de 2019:

Presentes os Documentos de Prestação de Contas Consolidadas relativos ao
exercício económico de 2018, constituídos por:

- Balanço Consolidado

- Demonstração de Resultados Consolidada

- Mapa de fluxos de caixa consolidados de operações orçamentais

- Relatório de Gestão que integra o anexo às demonstrações financeiras consolidadas

- Certificação Legal das Contas
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conforme o preconizado no n.º 7 do art.º 75.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, na
redação dada pela Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, os quais se encontram
integralmente elaborados, estão presentes nesta reunião camarária e serão
posteriormente 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 Consolidadas
do exercício económico de 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 e no n.º 2 do art.º 76º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, na
redação dada pela Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto.

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

Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD), que não colocou em dúvida as
demonstrações financeiras das contas apresentadas.

A sua intervenção foi anexa à presente ata.



Usou da palavra o deputado Carlos Wilson (MPM), que voltou a chamar a
atenção para que a Câmara identifique o mais depressa possível todo o seu
seu Património.



A Assembleia Municipal da Marinha Grande, apreciou e aprovou os
Documentos de Prestação de Contas Consolidadas do exercício
económico de 2018 para efeitos do cumprimento do disposto na alínea l), do

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

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e no n.º 2 do art.º 76º da Lei n.º 73/2013 de

3 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. _______________________

PONTO 2 - APROVAÇÃO DA SUSPENSÃO PARCIAL DO PLANO DIRETOR
MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE E ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS
PREVENTIVAS - Santos Barosa - Vidros S.A
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“ Presente certidão nº 13/2019/DMC respeitante à deliberação tomada pela Câmara
Municipal na sua reunião de 08-04-2019, no sentido de propor à Assembleia Municipal
a suspensão parcial do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande e o
estabelecimento de medidas preventivas.

Presente certidão nº 43/2019/DMC referente à deliberação tomada em reunião de 27-
05-2019, em que a Câmara Municipal tomou conhecimento do parecer favorável da
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro à referida
suspensão e estabelecimento de medidas preventivas.

Presente parecer favorável da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro à suspensão parcial do Plano Diretor Municipal e estabelecimento
de medidas preventivas, datado de 15-05-2019.

Presente informação jurídica, datada de 03-04-2019, sobre o assunto, bem como
planta de localização identificativa da área a suspender.

Considerando que:

- A 08-04-2019 a Câmara Municipal deliberou, ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo
126.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que estabelece o Regime Jurídico
dos Instrumentos de Gestão territorial (RJIGT), propor a esta Assembleia Municipal, a
suspensão parcial do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande (PDMMG), numa
área de 54.395,4 m2, localizada na Rua dos Cortiços, Picassinos, freguesia e
Concelho da Marinha Grande, a sul da via férrea da linha do Oeste, de modo a
viabilizar a construção de um edifício de armazenamento do produto final, proveniente
da unidade industrial propriedade da sociedade Santos Barosa, S.A., bem como as
infraestruturas que lhe andam associadas;

- Nessa mesma reunião, deliberou, ainda, propor a este órgão deliberativo o
estabelecimento de medidas preventivas, em consequência da suspensão parcial do
PDMMG, tal como preceitua o n.º 7 do já citado artigo 126.º;

- Pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC),
consultada nos termos do n.º 3 do referido artigo 126.º e n.º 1 do artigo 138.º do RJIGT,
foi emitido parecer favorável à proposta de suspensão parcial do PDMMG e ao
estabelecimento de medidas preventivas;

- A 27-05-2019 a Câmara Municipal deliberou remeter a esta Assembleia a referida
proposta de suspensão e estabelecimento de medidas preventivas, acompanhada, tal
como preceitua o n.º 6 do artigo 126.º, do referido parecer;”



Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD) e a sua intervenção foi anexa à
presente ata.
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Tomou a palavra o deputado Luiz Branco (+C), que disse que finalmente se
encontrou uma solução. Espera que agora a tal “via verde”, já anunciada,
funcione mesmo e haja na câmara alguém com disponibilidade total para
acautelar o cumprimento dos prazos. Isto para que os longos tempos que ainda
nos separam da solução, não fiquem ainda maiores.

Agradeceu à Bollignhaus, o maior empregador da Vieira de Leiria, por em boa
hora terem adquirido a velha fábrica de aços e terem nela implementado esta
importante unidade fabril e mencionou que sobre esta empresa, leu
recentemente que, não só novos investimentos, como toda a sua atividade,
estariam em causa, porque a Câmara da Marinha Grande não permite elevar a
sua construção. Questionou se não seria possível também aplicar uma
suspensão parcial do PDM a este caso especifico?

A sua intervenção foi anexa à presente ata.



Usou da palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que questionou sobre as
soluções para o tráfego em Picassinos devido à atividade do Santos Barosa,
dado que nem tudo ficará resolvido, uma vez que a solução encontrada pelo
lado da estrada dos Guilhermes é para escoamento do produto acabado.



Decorridos os devidos trâmites legais e procedimentais e verificando-se
circunstâncias excecionais, resultantes da alteração significativa das
perspetivas de desenvolvimento económico e social local, a Assembleia
Municipal da Marinha Grande deliberou, ao abrigo da referida alínea b) do
n.º 1 do artigo 126.º, suspender parcialmente o Plano Diretor Municipal da
Marinha Grande - na área devidamente identificada em planta de localização
que se dá aqui por integralmente reproduzida e se anexa - nos termos e
fundamentos da informação jurídica de 03-04-2019, com a qual concorda, que
se dá, igualmente, por integralmente reproduzida e se anexa, de modo a
viabilizar a construção do mencionado edifício de armazenamento.

Mais deliberou aprovar, ao abrigo do n.º 1 do artigo 137º do RGIT, as
medidas preventivas - cujo texto normativo consta igualmente da já
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mencionada informação jurídica - em consequência da suspensão parcial do
PDMMG, tal como preceitua o n.º 7 do já citado artigo 126º.

Esta deliberação que adota medidas preventivas está, nos termos do n.º 6 do
mencionado artigo 126.º, sujeita a publicação.

Esta deliberação foi tomada por maioria com vinte e três votos (23) a
favor e uma (1) abstenção (PSD).___________________________________

PONTO 3 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 10.ª MODIFICAÇÃO AOS
DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2019 – 3.ª REVISÃO

“ Presente certidão de teor nº 55/2019/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião ordinária de 24 de junho de 2019:

“ Presente proposta da 10.ª Modificação, 3.ª Revisão aos Documentos Previsionais de
2019, acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações:

3.ª Revisão ao Orçamento da Receita para 2019, no valor de 400.000,00 euros nos
reforços;

3.ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2019, no valor de 614.670,00 euros nos
reforços e 214.670,00 euros nas anulações;

3.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2019, no valor de 525.000,00
euros nos reforços e 125.000,00 euros nas anulações, e com reforço de dotação em
2020 no valor de 64.400,00 euros;

2.ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais para 2019, no valor de 121.747,00
euros nos reforços e 121.747,00 euros nas anulações e com anulação de dotação em
2020 no valor de 64.400,00 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 10.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019,
constituída pela 3.ª Revisão ao Orçamento da Receita, 3.ª Revisão ao Orçamento da
Despesa, 3ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos, 2.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 unanimidade e aprovada em minuta.”
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Tomou a palavra o deputado Artur Santos (MPM) que mostrou preocupação
sobre a existência da rubrica cc) na página 8, designada por ” aquisição do
estudo para programa funcional de fábrica de talentos inserida na recuperação
e reabilitação do edifício industrial desativado da FEIS.” Questionou ainda que
fábrica é esta, quem são os autores do projeto, se se trata de uma empresa,ou
se é para ser feito por técnicos da câmara. Relembrou que, quando a FEIS foi
adquirida, a Câmara prometeu na Assembleia que iria haver uma discussão
pública sobre o que lá poderia ser feito.

Tomou a palavra o deputado Pedro Correia (MPM) que disse estar contra a
instalação na FEIS de uma fábrica de talentos. Pois há uma discussão a fazer
sobre o que se vai ou não lá fazer.



Usou da palavra o deputado Saúl Fragata (CDU) que disse que o ponto está
ferido de ilegalidade logo tem que ser retirado, e isso vai pôr em causa a
aprovação dos pontos seguintes.



Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD) que perguntou se nesta actual
revisão, está contemplado para o Programa Equipamentos - Novas
candidaturas apoiadas para financiamento dos prejuízos causados pelo
Furacão Leslie em entidades associativas e singulares. Se para o Fundo de
Emergência Municipal. Para candidaturas, para os municípios, para apoio
financeiro a danos causado pelo furacão Leslie. Estratégia Integrada para a
Promoção da Alimentação Saudável.

Disse ainda que gostariam de ver a tabela de correspondências das contas
POCAL com o Plano de Contas em SNC-AP, agora atualizado. E advertiu que
a tabela embora indicativa, pretendendo ser uma correspondência do plano de
contas, cabendo, no entanto, a cada entidade a responsabilidade de assegurar
a mais correcta correspondência atendendo aos saldos efectivamente
registados nas contas e à especificidade das suas operações e relato
(orçamental e financeiro)



http://www.portalautarquico.dgal.gov.pt/pt-PT/destaques/programa-equipamentos--novas-candidaturas-apoiadas--1---trimestre-2019-/
http://www.portalautarquico.dgal.gov.pt/pt-PT/destaques/programa-equipamentos--novas-candidaturas-apoiadas--1---trimestre-2019-/
http://www.portalautarquico.dgal.gov.pt/pt-PT/destaques/programa-equipamentos--candidaturas-para-financiamento-dos-prejuizos-causados-pelo-furacao-leslie-em-entidades-associativas/
http://www.portalautarquico.dgal.gov.pt/pt-PT/destaques/programa-equipamentos--candidaturas-para-financiamento-dos-prejuizos-causados-pelo-furacao-leslie-em-entidades-associativas/
http://www.portalautarquico.dgal.gov.pt/pt-PT/destaques/fundo-de-emergencia-municipal--despacho-de-abertura-de-candidaturas-para-os-municipios-para-apoio-financeiro-a-danos-causado-pelo-furacao-leslie-/
http://www.portalautarquico.dgal.gov.pt/pt-PT/destaques/fundo-de-emergencia-municipal--despacho-de-abertura-de-candidaturas-para-os-municipios-para-apoio-financeiro-a-danos-causado-pelo-furacao-leslie-/
http://www.portalautarquico.dgal.gov.pt/pt-PT/destaques/fundo-de-emergencia-municipal--despacho-de-abertura-de-candidaturas-para-os-municipios-para-apoio-financeiro-a-danos-causado-pelo-furacao-leslie-/
http://www.portalautarquico.dgal.gov.pt/pt-PT/destaques/estrategia-integrada-para-a-promocao-da-alimentacao-saudavel/
http://www.portalautarquico.dgal.gov.pt/pt-PT/destaques/estrategia-integrada-para-a-promocao-da-alimentacao-saudavel/
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Usou da palavra o deputado Luiz Branco (+C) que sugeriu a retirada do ponto,
dado que não podemos alterar a redação do documento proposto pela Câmara
e sugeriu a marcação de uma sessão extraordinária.



A Presidente da Câmara esclareceu que efetivamente tinha ficado combinado
em reunião de câmara a retirada da rubrica que estava inscrita com o valor de
60 mil euros e cuja designação “ fábrica de talentos” gerou na altura alguma
confusão. Ficou também acordado em reunião de câmara que a verba inscrita
passaria para a rubrica “pavimentações”, tal como é aqui apresentado, tendo
ficado apenas inscrito o valor de 5,00€. O documento tem que ser corrigido.



Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU) que questionou se é legal
a assembleia alterar este documento. E acrescentou que o que está em causa
também, é que se trabalha em cima dos prazos, e temos urgência em aprovar
o ponto 4.



Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que disse estar igualmente
preocupado com necessidade de ultrapassar esta questão, para se poder
aprovar os pontos que se seguem. Sugeriu que se suspenda a sessão e se dê
continuidade à mesma numa segunda reunião, já com a correção do
documento do ponto em discussão.



Considerando que de acordo com o nº3 do artigo 25º do RJAL aprovado pela

Lei nº75/2013 de 12 de setembro, na redação atual, a Assembleia não tem

competência para alterar as propostas apresentadas pela Câmara Municipal

respeitantes às opções do plano, proposta de orçamento, bem como as

respetivas revisões, e havendo necessidade do órgão executivo clarificar os

documentos entregues relativos à discussão do Ponto 3, o Presidente da
Assembleia suspendeu os trabalhos da presente sessão e informou que
continuariam em segunda reunião no dia 1 de julho, pelas 20h30 no
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mesmo local, nos termos do previsto no nº 1 do artigo 11º do Regimento, dado

que já passava da meia noite.

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, na redação atual, a Assembleia
Municipal deliberou por unanimidade aprovar em minuta, todas as
deliberações tomadas na presente reunião. __________________________

Dando cumprimento à alínea f) do nº1 do artº 30º do RJAL, o Presidente da
Mesa suspendeu a sessão, pelas zero horas e quarenta 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,

na redação atual.

O Presidente da Assembleia Municipal

Luís Guerra Marques

O Gabinete de apoio à Assembleia Municipal

Paula Cristina Ascenso Moreira
(Técnica superior nº 278)

A gravação da presente sessão encontra-se disponível ao público na página de Internet do Município, em cumprimento do disposto no nº 4 do artigo 38º do

Regimento da Assembleia Municipal da Marinha Grande
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Maria João Gomes

Intervenção no período AOD

A Câmara de Oliveira de Azeméis vai candidatar a tradição vidreira a património cultural
imaterial da UNESCO, pela importância identitária que ela assume no concelho e que é
necessário preservar.
Pois é, mesmo sem o peso histórico e patrimonial de uma Fábrica Stephens, Oliveira de
Azeméis procura honrar as suas origens e preservar a sua identidade.
Nós, por aqui, atiramos para as calendas uma celebração condigna dos 250 anos da
chegada de Stephens à Marinha Grande e mudamos o nosso símbolo para uma imagem
que nada tem a ver com a nossa história ou nossa identidade.

Nós aqui celebramos a grandeza das festas da cidade.
Sendo eu partidária da realização das festas, não me revejo nestas, sem tema, sem
nenhuma ligação ao nosso património, sem marca identitária, iguais a tantas outras por
esse país fora.
Reconheço que exigem trabalho e empenho, como também reconheço que atraem muita
gente e não esqueço a importância que para o seu sucesso tem a participação das
coletividades.
Mas podemos e devemos fazer melhor.
Basta inspirar-nos nas festas temáticas, construídas com recurso à sua história, que
muitos municípios realizam, com igual sucesso e muito mais substância. Aqui bem perto,
temos Leiria, Óbidos ou Aljubarrota. E, felizmente, história não nos falta.

Mas não são as festas, nem as boas intenções que vão determinar o nosso futuro.
Aquilo que o pode mudar é uma revisão do PDM que se arrasta há anos, é uma carta
educativa que continua por fazer, é planear e agendar atempadamente concursos
públicos, é uma reestruturação e modernização dos serviços da autarquia, anunciados
desde o início deste mandato e do qual ainda não vimos nenhum resultado.
Porque não é limitando o tempo de atendimento do serviços de obras ao período da
manhã, ou obrigando os munícipes a terem que se deslocar ao GAM para comprar meia
dúzia de senhas de almoço, que se presta um bom serviço público.

Marcado pela tragédia dos incêndios, o início deste mandato não foi fácil, reconheço-o.
Mas já se passaram quase dois anos e muito continua muito por fazer. E não por falta de
orçamento, porque todos têm sido aprovados.
A dificuldade de entendimento entre as forças presentes no executivo da Câmara já é
exasperante, face a tantas necessidades do concelho.
Não é admissível que os vereadores da CDU e do MPM nunca tenham resposta aos
requerimentos como também não se compreende porque é que eles continuam a
lamentar-se pelo facto e não assumem as consequências do que dizem, recorrendo às
instâncias devidas.

Estamos cansados de discursos de lamentação, de parte a parte. É hora de passar das
palavras aos actos.
Ninguém é dono da verdade e a Srª Presidente não pode continuar a ignorar que o
trabalho pode ser mais eficaz com todas as forças políticas presentes na governação,
com base num programa onde todos se ponham de acordo, para o bem do concelho e da



sua população. Foi para isso que todos foram eleitos

E, para terminar tenho que falar novamente sobre a situação do nosso pinhal. O que eu
não imaginava, depois de ter ouvido a Srª Presidente assegurar na última reunião de
executivo que tudo corria perfeitamente bem relativamente aos trabalhos do Observatório
do Pinhal do Rei, do qual é Coordenadora.
Notícias vindas a público, na comunicação social nacional, sobre a situação no dito
Observatório, notícias graves e preocupantes, transmitidas por um dos seus membros,
desmentem as afirmações da Srª Presidente.
O que estas notícias transmitem, é que a última reunião do Observatório teve lugar a 11
de Dezembro de 2018, quando o nº 7 do Despacho da sua criação estipula que elas
sejam mensais.
Mais transmitem que não existe verdadeira vontade política do Governo, do ICNF e da
Câmara para a recuperação da Mata Nacional de Leiria.
Além de alertarem para o aumento descontrolado de espécies invasoras e para a
presença de material combustível, criando sério risco de incêndio, face ao previsível
aumento das temperaturas para este verão.
Datado de Janeiro de 2019, o Parecer elaborado pelos membros do Observatório, ao
qual tive acesso, não porque a Srª Presidente o tenha facultado aos deputados desta
Assembleia, conforme prometeu, mas porque me dei os meios de o encontrar; do que li,
transparece um trabalho de muita qualidade técnica e um sentido de responsabilidade de
quem se preocupa, genuinamente, com o Plano de Recuperação do Pinhal do Rei.
Um trabalho louvável, com propostas sérias, elaborado pro bono e que acabou esquecido
numa gaveta.
Espanta-me que a Srª Coordenadora, com um parecer destes, não o tenha utilizado para
exigir ao ICNF e ao Governo que assumam as suas responsabilidades, em vez de se
preocupar com a cor partidária do elemento demissionário.
Recomendo, vivamente, aos senhores deputados que o leiam e tirem as devidas

conclusões.
Entre outras propostas aí feitas, refiro a da realização de uma conferência com o objetivo
de apresentar à população local as propostas de ação nele contidas, promovendo a
participação cívica da população nos processos de planeamento para o futuro do Pinhal
do Rei.
Face à sua importância, proponho que as forças políticas representadas nesta
Assembleia, assumam a responsabilidade da realização desta conferência.
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AM 28.06.2019

Antes da Ordem do dia

Mercado Atrium

Quero fazer um aclaramento relativamente à minha intervenção na última AM

onde acerca do edifício Atrium disse:

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

porque em conjunto se decidiram pela sua construção.”

Esta afirmação levou a uma intervenção do Sr Presidente na qualidade de deputado

afirmando “querer esclarecer que a CDU não aprovou o mercado no Atrium e não

foi responsável pela sua construção”.

Sem qualquer intenção de confronto, apenas para esclarecer, refiro as atas da

Assembleia Municipal e CMMG, que consultei:

ATA nº6 de 30 de junho de 1994, ponto 2, aquisição da Cerâmica da Abrigada -

aprovada por maioria com abstenção da CDU

ATA nº7 de 14 de Setembro de 1994, ponto 2, aquisição da Cerâmica da Abrigada

para futuro mercado - Aprovada por unanimidade.

A CDU proferiu uma declaração de voto com muitas perguntas, que por não

estarem respondias justificariam o voto contra, mas votou favoravelmente.

ATA nº 1, de 2 de Fevereiro de 1996, a CDU apresentou uma recomendação para

um estudo de mercado com 3 locais, a saber Feira dos porcos, Vergieiras e

Abrigada. Esta recomendação foi aprovada por maioria absoluta. 13 favor, 6 contra,

4 abstenções.

Donde se deduz que a CDU tinha força suficiente para garantir o não esbanjamento

de dinheiro na construção do mercado do Atrium.

ATA nº 35 da reunião de câmara de 30 de Novembro de 1999, a aprovação da

construção do mercado na Abrigada, foi votada favoravelmente com a abstenção

da CDU

Festas da Cidade

São devidos os parabéns à câmara pelas festas do concelho de 2019.

Erros de outrora serviram de aprendizagem e não os repetiram.

Bons exemplos desta edição, a tenda gigante e o aumento de dias de festa.
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Mas ainda estamos longe do desejável.

É inadmissível que a poucos dias da festa se ande às voltas com a empresa

contratada. Erro crasso, não pode acontecer em eventos desta dimensão, poderia

ter comprometido, o êxito das festas.

Há que começar agora a preparar as festas de 2020.

- Para que não volte a haver problemas com empresas.

- Para que seja possível escolher o elenco de artistas em vez de levar com o que

sobra.

- Para que não sobrem desaguisados com as coletividades como este ano.

- Ou para que, entre outras coisas, a negociação com as cervejeiras, e outros

patrocinadores, seja vantajoso para a CMMG e coletividades.

Coisas a melhorar para o ano:

- Retirar ecrã gigante do interior da tenda. As coletividades agradecem.

- Aumento do numero de dias com as bandas locais a fazerem os serões em palco

intimista.

- Diversidade de estilos musicais, assumir que o gosto musical é diverso, logo a

oferta também o deve ser.

- E sim, a PROMOÇÃO.

O mês passado aconteceram as festas da cidade de Leiria, em Torres Novas vi um

outdoor a anunciá-la. Há 2 semanas tinha aqui na caixa do correio, este tríptico

com o programa das festas de Porto de Mós.

As nossas festas passaram fugazmente pelos ecrãs duma qualquer televisão, e

tiveram uma boa promoção, nos ecrãs digitais do concelho. Mas pouco mais.

Há que ir “pescar” nos concelhos vizinhos. Tivemos muita gente. Mas queremos

mais, e que sejam visitantes.

São eles que trazem vantagens económicas ao concelho. Os residentes usufruem

da festa, mas economicamente apenas transferem valores da Marinha para a

Marinha. Quem vem de fora, transfere valor dos concelhos de origem para a

Marinha. Estas receitas são contrapeso para a saída de divisas para pagamento às

empresas que fornecem o evento.

Mas sim as festas foram positivas.

Observatório Pinhal do Rei
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Por vezes detesto ter razão e esta era uma das vezes que gostaria não ter.

Não gosto de ver publicidade negativa a este maravilhoso concelho.

Mas, quando as pessoas se põem a jeito, o que se pode, esperar?

A Sra presidente, desde inicio, dedicou demasiado tempo e recursos do

concelho na defesa da desresponsabilização do governo central.

Era sua responsabilidade exigir, exigir, exigir.

Mas não, em vez disso, foi dar, dar, dar.

Foi dar cobertura ao primeiro ministro, demais ministros e secretários de estado

que, para limpar “a agua do capote”, nos visitaram com vãs promessas.

Foi aliar-se a ações de plantação de árvores, perfeitamente descabidas.

Foi, e é, aceitar que a mata que não ardeu, continue à espera duma qualquer

ignição, sem que seja convenientemente desmatada, a tempo de se salvar.

Foi defender ICNF e madeireiros desculpabilizando-os pela incapacidade de

desobstruirem vias de circulação. Ou, com as celebres paredes de betão.

Por fim foi o assumir da presidência do Observatório, colocando-se a jeito de lhe

poderem ser imputadas responsabilidades por coisas, que seria sua obrigação

fiscalizar e exigir, nunca executá-las.

Era, e É, sua responsabilidade exigir ao proprietário da maior parcela de terreno do

concelho que assuma responsabilidades.

Era, e É, sua obrigação garantir que esse proprietário usa o nosso território no

estrito respeito pelas leis nacionais. Leis que ele próprio emana e que não cumpre.

Era, e É, sua responsabilidade exigir ao governo, cumprir o que se comprometeu e

que transfira a totalidade das verbas conseguidas na venda de salvados, na

reabilitação do Pinhal, aliás como ele próprio se assumiu.

Era, e É, sua obrigação exigir ao governo e ao ICNF que constitua um quadro de

pessoal conveniente para assumir na plenitude, a manutenção do Pinhal do Rei.

Se tivesse feito isso, talvez não fosse noticia dos média, mas se o fosse seria por

reivindicar o que é devido ao Concelho. Nunca nos termos em que está a ser.

Luiz Branco

Deputado municipal eleito pelo +Concelho







Antes da Ordem do Dia - AM 28.06.2019

A extensão do centro de saúde da Moita mais de 2 semanas fechado!

É inaceitável!

A população da Moita viu-se confrontada com a insólita e inadmissível situação do encerramento
da sua extensão de saúde não por falta de médico, mas por falta de funcionário administrativo.

Com manifesta ausência de responsabilidade e respeito pelos Moitenses, as entidades
competentes demoraram na resolução da grave e desnecessária situação, o ACES´s e a ARS, nada
fizeram, para evitar o encerramento não se dando sequer ao trabalho de informar a população
sobre quando o regresso à normalidade da sua extensão de saúde, tendo apenas a alternativa o
recurso ao Centro de Saúde da Marinha Grande, com todos os inconvenientes, especialmente a
deslocação de idosos sem transporte.

A Sra Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, em Abril informou a Comissão de
utentes que estava atenta ao problema e que o mesmo se resolveria atempadamente, assim não
foi.

Terá sido uma tentativa para encerrar a extensão de saúde da Moita?

A ARS, uma vez mais, não resolveu antecipadamente, é algo a que já nos habituou. Mas os órgãos
do poder local da freguesia da Moita e do concelho assistam aparentemente pouco preocupados,
é algo que não se pode aceitar

A população da freguesia da Moita merece e tem direito a ser tratada com respeito e dignidade.

A Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande deve, diligenciar junto da ARS para que a
extensão de saúde da Moita se mantenha em funcionamento, sem estes sobressaltos.

Expressamos a nossa solidariedade e apoio aos moitenses.

Sendo as obras uma necessidade pela qual sempre nos batemos, a CDU tem recebido queixas de
sectores diversos e especialmente das enfermeiras, as obras provocam poeiras, são utilizados
produtos químicos que libertam odores impossíveis de suportar, sendo num dos dias necessário
sair dos serviços, Médicos, Enfermeiros, Administrativos e utentes.

Os trabalhadores estão insatisfeitos, porque o que lhes foi dito é que iriam ficar completamente
isolados das obras, contrariamente estão sujeitos a barulho, poeiras, sem privacidade e grave
atentado á saúde pública, estando a tratar feridas com o pó a entrar há perigo iminente de
infecção.

As Enfermeiras dizem que informaram o ACES e deram conhecimento à Senhora Presidente de
Câmara, a qual nunca lhes respondeu como ultrapassar a situação.

É uma questão grave de saúde pública, é urgente ter alternativa, por exemplo um contentor ou
outra, mas creio para alterar a situação de imediato será o contentor.

A Bancada CDU
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Vieira de Leiria - Marinha Grande

INTERVENÇÕES DO DEPUTADO JOÃO CRUZ DA BANCADA DO PSD

ANTES DA ORDEM DO DIA
DEFESA DA MATA

O actual governo tem feito surgir novas normas legislativas que regula as políticas de prevenção e
combate aos incêndios florestal. São conhecidos várias planos que normalmente servem de base
aos comandos territorial, os quais podemos designar:

1 – Plano nacional de emergência de protecção civil

2 - O Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, (PNDFCI).

3 - Plano municipal defesa da floresta contra incêndios, define objectivos, e política das medidas.

4 - plano de emergência municipal de protecção civil. Está ao dispor da Presidente da câmara.

Entidades coordenadoras - Estruturas de comando:

a- De direcção politica: b- coordenação politica: c- Coordenação Institucional: .d- Estrutura de
comando.

Estrutura de Apoio - nacional, distrital e municipal.

- O Instituto Superior de Agronomia.
- Duas corporações de bombeiros Voluntários local.
- Centro de Coordenação Operacional ( CCO )
- Comunidades Intermunicipais ( CIM )
- Comissão Municipal de Protecção Civil – Com juntas de freguesia que tem o dever de
colaboração.
Esta unidade determina as competências do comandante operacional municipal
- Os amigos do pinhal de Leiria com o staff em Leiria
- Observatório local pinhal do rei.
- Comissão cientifica a desintegrar-se e com pareceres técnico/científicos negligenciados.
- ICNF que assegura os apoios financeiros e técnicos e logísticos. Da detecção e fiscalização:
- Vigilância fixa através da Rede Nacional de Postos de Vigia (RNPV).
- Grupo pessoal técnico para garantir o funcionamento dos postos de vigilância.
- A cooperação da GNR, garante início do funcionamento da rede nacional de postos de vigia
(RNPV).
- A vigilância móvel efectuada a partir de patrulhamentos auto; moto e a cavalo.
- Os Sapadores florestais e militares das Forças Armadas.
- A vídeo vigilância através de sistemas vídeo que permitem a recolha e tratamento de imagens.
- Utilização de Drones que tem hoje grande capacidade para fazer a vigilância das matas.
- Conselho de segurança municipal. Em constituição.
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28 de Junho 2019
Vieira de Leiria - Marinha Grande

INTERVENÇÕES DO DEPUTADO JOÃO CRUZ DA BANCADA DO PSD

ORDEM DO DIA

PONTO 1- APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONSOLIDADAS RELATIVOS AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

Admitimos terem sido auditadas as demonstrações financeiras consolidadas. Não sabemos por
qual sistema e demais normas e orientações técnicas, e ética da Ordem dos revisores oficiais de
contas ou (grupo de sociedade). Não pomos em duvida os números da demonstração
consolidadas, do rendimento integral, a demonstração consolidada das alterações no capital
próprio e a demonstração consolidada dos fluxos de caixa relativas ao ano findo, assim como as
eventuais notas anexas às demonstrações financeiras consolidadas que incluem um resumo das
políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas, admitimos terem ser verdadeiras e
apropriadas, em todos os aspectos materiais. Nós, o PSD somos independentes dessa Ordem de
Auditores e dessa responsabilidade.
Porém, é certo que a Câmara municipal adoptou um sistema de controle das finanças fiável que
demonstra bem que não gastaram dinheiro nos equipamentos estruturantes de que a população
do concelho anseia.

PONTO 2 - APROVAÇÃO DA SUSPENSÃO PARCIAL DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DA
MARINHA GRANDE E ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

Tratando-se de uma proposta da “aprovação suspensão parcial do plano director municipal”, não
por causa do plano municipal em si, porque ele está caduco, mas por se ter verificado uma
circunstancia excepcional resultante de práticas urbanísticas que em nada teve a ver com o
desenvolvimento sustentável da cidade, mas tão somente, uma alteração significativa
argumentada de âmbito de perspectivas de desenvolvimento económico e social local, mas de
alguma fragilidade ambiental incompatíveis com a concretização da opção estabelecida do plano.
As respectivas medidas preventivas apresentadas em planta com a delimitação de área destinada
à concretização da Área Empresarial não pormenoriza soluções ou se apresenta o protocolo de
assunção do compromisso. Perguntamos se fica suspenso o artigo 5º do regulamento do PDM
que define e caracteriza os aglomerados. Dado que se destina a viabilizar a concretização da Área
Empresarial. Conhecendo as medidas preventivas envolvem a sujeição a pareceres vinculativos
do concelho intermunicipal uma vez associados. Da comissão de coordenação e desenvolvimento
regional competente, que atesta a conformidade com as disposições legais e regulamentares
aplicáveis e que acompanha a proposta. Do parecer do inspector do mar e do ambiente. Se está
demonstrado a respectiva necessidade, bem como esclarecer as vantagens e os inconvenientes
de ordem económica, técnica e social e ambiental decorrentes da sua adopção. Além disso
desconhecemos o prazo que vai vigorar as normas provisórias.



AM 28.06.2019

ORDEM DO DIA

Ponto 2 – Santos Barosa

Finalmente a solução, já poderia e deveria ter sido encontrada há muitos anos mas como

se costuma dizer “mais vale tarde que nunca”.

Espero que agora a tal “via verde”, aqui anunciada para este assunto, funcione

mesmo e haja na câmara alguém da direção de obras, com este processo atribuído. Com

disponibilidade total para que, tanto na fase de projeto como na de obras, não se

venham a verificar atrasos por não acautelar, qualquer das recomendações da CCDR, para

a suspensão parcial do PDM, que agora votamos.

Isto para que os longos tempos que ainda nos separam da solução, não fiquem ainda

maiores.

Os moradores dos lugares de Albergaria, Moinho de Cima, Tojeira de Picassinos, Picassinos

e Comeira, têm direito a um rápido restabelecimento da calma, ordem e segurança nas

suas vidas.

Apenas a titulo de informação gostava que a Sra presidente da CMMG nos esclareça nas

seguintes questões:

Já deu entrada algum projeto de obra na CMMG?

Se sim, em que fase se encontra?

Por ultimo, se é possível apresentar uma data, para a resolução definitiva do transito

causado pela Santos Barosa, nos lugares que enumerei?

Olhando para a Vieira de Leiria, há uma preocupação que me assalta.

A Bollignhaus é o maior empregador da Vieira de Leiria, a eles um obrigado especial

por em boa hora terem adquirido a velha fábrica de aços e terem nela implementado

esta importante unidade fabril.

Ao longo dos anos, muito foi o investimento que aqui fizeram. Investimento que se

traduziu em dezenas de novos postos de trabalho e riqueza para o Concelho.

Recentemente li que não só novos investimentos, como toda a atividade, estariam em

causa porque a Câmara da Marinha Grande não permite elevar uma construção

existente em alguns metros de altura.

Julgo tratar-se duma impossibilidade causada pelo PDM.

Pergunto como está este assunto? Já está resolvido?

Não será de aplicar também uma suspensão parcial do PDM a este caso especifico?

Luiz Branco

Deputado Municipal eleito pelo +Concelho




