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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA
GRANDE INICIADA EM 28 DE JUNHO DE 2019 E CONCLUÍDA EM
1 DE JULHO DE 2019_____________________________________

Ao primeiro dia do mês de julho 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, teve lugar a segunda reunião da sessão
ordinária de vinte e oito de junho, a Assembleia Municipal da Marinha Grande
com a continuação da ordem do dia:___________________________________

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. -------------------------------------------------------

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.
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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): 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 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 e a deputada
Ana Margarida Balseiro de Sousa Lopes (PSD) pelo deputado João da
Encarnação Cruz._________________________________________________

Os deputados Carlos Wilson da Silva Batista (MPM) e Nuno Miguel Lopes
Machado (BE) justificaram a sua falta, por motivos profissionais._____________

Após a verificação da existência de quórum (22 deputados) 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 segunda reunião da sessão ordinária
de vinte oito de junho de dois mil e dezanove.___________________________
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__________________CONTINUAÇÃO DA ORDEM DO DIA ______________

De seguida, o Presidente da Mesa apresentou e colocou à apreciação e
discussão os pontos da ordem de trabalhos em falta referentes à ordem do dia,
conforme previsto no artigo 19º do Regimento.

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.”



A Presidente da Câmara prestou esclarecimentos sobre o ponto em discussão.
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A pedido do Sr. Presidente da Assembleia, o Vereador Aurélio Ferreira
informou que o documento foi corrigido e já está em condições de ser votado,
dado que já foi retirada a rubrica da “fábrica de talentos” da revisão e não
apenas a verba. A Sra. Vereadora Mêlina corroborou a sua intervenção.

A Vereadora Alexandra Dengucho, confirmou que a rubrica prevista para o
património da FEIS, já foi retirada da revisão e reafirmou que o que quer que se
queira fazer com o nosso Património deve ser sempre antecedido de discussão
pública. O Sr. Vereador Álvaro Letra acompanhou a sua intervenção.



A Assembleia Municipal da Marinha Grande, apreciou e aprovou 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, 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 unanimidade dos presentes (22). _______

PONTO 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.

“ Presente certidão de teor nº 56/2019/DMC referente à seguinte deliberação camarária
da reunião ordinária de 24 de junho 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.
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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, nos termos da Requisição Interna n.º 26963 datada de 07/06/2019
da Divisão de Desenvolvimento e Cidadania, pretende-se proceder à abertura de
procedimento de concurso público internacional para a aquisição de serviços de P.A.
N.º 63/2019-AP/DDC - 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, com um valor global de encargos de
368.912,64 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz o montante de
416.871,28 euros.

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

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

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

Considerando que na sessão da Assembleia Municipal de 20/12/2018 foi concedida
autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos
aos encargos decorrentes da adjudicação de contratos administrativos de empreitadas
de obras públicas, de aquisição de bens e de aquisição de serviços, até ao limite do
valor que determina a sua sujeição a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, 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 supra
indicada.
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Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação inscrita na
classificação orgânica/económica 06/020105 e ações do Plano de Atividades
Municipais 2017/A/70 e 2017/A/76 com a designação “Promoção e Desenvolvimento de
Atividades de Animação e Apoio à Família no ano letivo 2019/2020 - Alimentação” e
“Alimentação nas cantinas escolares - Ano Letivo 2019/2020”.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2019,
foi inscrita dotação, no ano de 2020, de 221.152,00 euros na ação 2017/A/76,
classificação orgânica/económica 06/020105, verba insuficiente para a despesa que se
perspetiva assumir, pelo que é proposto o reforço de dotação no ano de 2020, para
uma dotação total corrigida de 256.151,00 euros na 3.ª Revisão aos Documentos
Previsionais de 2019, a ser presente na próxima sessão da Assembleia Municipal.

Considerando que o procedimento de contratação pública para a prestação de serviços
de P.A. N.º 63/2019-AP/DDC - 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, ultrapassa o valor que
determina a fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas.

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, solicitar à Assembleia
Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de compromissos
plurianuais relativos à prestação de serviços para o P.A. N.º 63/2019-AP/DDC -
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, até ao valor máximo de 256.151,00 euros, IVA incluído à taxa
legal em vigor, no ano de 2020, para efeitos do cumprimento do disposto na alínea c)
do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual;

A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 3.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2019, na sessão ordinária da Assembleia Municipal de
junho de 2019, podendo posteriormente ser tomada a deliberação na sessão da
Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe.

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



Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD), que lamentou não conhecer o
contrato, o protocolo e o caderno de encargos referente a esta prestação de
serviços.

A sua intervenção foi anexa à presente ata.
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Usou da palavra a deputada Maria João Gomes (IND +C), que disse ser
urgente fazer a reestruturação dos serviços da Câmara e agilizar a
modernização administrativa.



A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autorizou a
assunção de compromissos plurianuais relativos à prestação de serviços
para o P.A. N.º 63/2019-AP/DDC - 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, até ao valor máximo de 256.151,00 euros, IVA incluído à taxa legal em

vigor, no ano de 2020, para efeitos do cumprimento do disposto na alínea c) do

n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade dos presentes (22). _______

PONTO 5 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS RELATIVOS À REVISÃO DO PLANO
DIRETOR MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE.

“ Presente certidão de teor nº 57/2019/DMC referente à seguinte deliberação camarária
da reunião ordinária de 24 de junho 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. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de
fevereiro, na sua redação atual, que aprova as regras aplicáveis à assunção de
compromissos e aos pagamentos em atraso, é disposto 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.
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Considerando que no âmbito do P.A. n.º 81/2014-AP/DOT – "Revisão do Plano Director
Municipal da Marinha Grande", e conforme deliberação da Assembleia Municipal de
18/09/2017, foi aprovada a assunção de compromissos plurianuais para os anos de
2018 e 2019, no montante de 35.424,00 euros e 44.280,00 euros, respetivamente.

Considerando que, de acordo com a informação n.º SS/04/2019 de 18/06/2019, dos
serviços da Divisão de Gestão do Território, é necessário proceder à reprogramação
dos trabalhos, estimando-se a assunção de compromissos para o ano de 2020 no
montante de 61.992,00 euros, valor com IVA incluído à taxa legal em vigor.

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de
21 de fevereiro, na sua redação atual, são compromissos plurianuais aqueles que
constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico ou
em anos económicos distintos do ano em que o compromisso é assumido.

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

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

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

Considerando que na sessão da Assembleia Municipal de 20/12/2018 foi concedida
autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos
aos encargos decorrentes da adjudicação de contratos administrativos de empreitadas
de obras públicas, de aquisição de bens e de aquisição de serviços, até ao limite do
valor que determina a sua sujeição a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, 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 supra
indicada.

Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação na classificação
orgânica/económica 05/070113 e ação do Plano Plurianual de Investimentos 2012/I/20,
com a designação “Revisão do Plano Director Municipal”.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2019,
não foi inscrita dotação no ano de 2020 na ação referida anteriormente, pelo que é
proposto o reforço de dotação para esse ano, na ação 2012/I/20, para um dotação total
corrigida de 64.400,00 euros na 3.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2019, a
ser presente na próxima sessão da Assembleia Municipal.

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,
solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a
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assunção de compromissos plurianuais relativos à prestação de serviços P.A. n.º
81/2014-AP/DOT – "Revisão do Plano Director Municipal da Marinha Grande”, até ao
valor de 61.992,00 euros, para o ano de 2020, para efeitos do cumprimento do disposto
na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação
atual.

A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 3.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2019, na sessão ordinária da Assembleia Municipal de
junho de 2019, podendo posteriormente ser tomada a deliberação na sessão da
Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe.

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



Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD), que disse que se pretende
manter fundos disponíveis e registo de compromissos nos termos da norma
citada, e para a execução dos Serviços devem manter-se garantidos os
compromissos orçamentais já assumidos e registados até á data da sua
calendarização. As entidades veem assim forma prévio à submissão
competente, como organismo responsável, antes de iniciar a execução
financeira, tem que proceder à atualização da informação no sistema, no
sentido do encargo passar ao estado “em execução”. A execução financeira dos
encargos deve ser reportada com uma periodicidade trimestral. A assunção de
compromissos plurianuais com enquadramento orçamental em projetos,
incluindo as candidaturas a fundos europeus, não dispensa a obtenção de
autorização e o registo dos respetivos encargos.



Tomou a palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que disse que é
lamentável que a revisão do PDM esteja bloqueada. A empresa que foi
contratada nunca passou da 1ª fase e alega falta de elementos do ICNF para
avançar com o trabalho.



Usou da palavra o deputado João Granja (MPM), que disse como é possível
adjudicar um serviço por 20 meses e ao fim de 5 anos, os trabalhos não estão
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concluídos, e ninguém exigiu cumprimentos dos prazos, nem denunciou do
contrato.



Tomou a palavra o deputado Luiz Branco (+C), que salientou que todos estes
anos se traduzem em avultadas perdas para o Concelho e não são só as
financeiras. A situação mais grave da falta dum PDM atual, é o investimento.
Não há condições para a Marinha Grande, enquanto concelho industrial, se
desenvolver.

A sua intervenção foi anexa à presente ata.



Usou da palavra o deputado Pedro Correia (MPM), que apelou a que se
constitua uma comissão da assembleia para acompanhamento do PDM e
questionou porque é que a existente não reporta o que se passa sobre o
assunto.



O Presidente da Assembleia, e dado que o representante da Assembleia na
Comissão de acompanhamento do PDM, o deputado Frederico Barosa não se
encontra, não é correto estar a falar sobre este assunto, pelo que se irá voltar
ao tema quando o deputado estiver presente.



A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autorizou a para a
assunção de compromissos plurianuais relativos à prestação de serviços
P.A. n.º 81/2014-AP/DOT – Revisão do Plano Director Municipal da Marinha
Grande, até ao valor de 61.992,00 euros, para o 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 dos presentes (22). _______
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PONTO 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.

“ Presente certidão de teor nº 58/2019/DMC referente à seguinte deliberação camarária
da reunião ordinária de 24 de junho 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. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de
fevereiro, na sua redação atual, que aprova as regras aplicáveis à assunção de
compromissos e aos pagamentos em atraso, é disposto 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 no âmbito da informação interna n.º SS/06/2019 de 14/06/2019, da
Divisão de Gestão do Território, se pretende a abertura de procedimento de
contratação pública para a Aquisição de serviços para efeitos dos trabalhos de
Delimitação da Reserva Ecológica Nacional, e que o prazo de execução dos serviços é
de 6 meses, e que tal determina a assunção de encargos plurianuais no ano de 2020.

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de
21 de fevereiro, na sua redação atual, são compromissos plurianuais aqueles que
constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico ou
em anos económicos distintos do ano em que o compromisso é assumido.

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 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.
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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 supra
indicada.

Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação na classificação
orgânica/económica 05/070113 e ação do Plano Plurianual de Investimentos 2012/I/20,
com a designação “Revisão do Plano Director Municipal”.

Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2019,
não foi inscrita dotação no ano de 2020 na ação referida anteriormente, pelo que é
proposto o reforço de dotação para esse ano, na ação 2012/I/20, para um dotação total
corrigida de 64.400,00 euros na 3.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2019, a
ser presente na próxima sessão da Assembleia Municipal.

Considerando que o procedimento de contratação pública para a Aquisição de serviços
para efeitos dos trabalhos de Delimitação da Reserva Ecológica Nacional não
ultrapassa o valor que determina a fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas.

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,
solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a
assunção de compromissos plurianuais relativos à Aquisição de serviços para efeitos
dos trabalhos de Delimitação da Reserva Ecológica Nacional, até ao valor de 2.398,50
euros, para o ano de 2020, para efeitos do cumprimento do disposto na alínea c) do n.º
1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual.

A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 3.ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2019, na sessão ordinária da Assembleia Municipal de
junho de 2019, podendo posteriormente ser tomada a deliberação na sessão da
Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe.

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



Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD), que disse que a REN precisa
de ser alterada na sua delimitação em algumas zonas do concelho.

A sua intervenção foi anexa à presente ata.
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Usou da palavra a deputada Maria João Gomes (IND +C), que chamou à
atenção para o elevado risco de erosão eólica do cordão dunar frontal do nosso
pinhal, após os trágicos incêndios de 2017.

A sua intervenção foi anexa à presente ata.



A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autorizou a
assunção de compromissos plurianuais relativos à aquisição de serviços
para efeitos dos trabalhos de Delimitação da Reserva Ecológica Nacional,
até ao valor de 2.398,50 euros, para o 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 dos presentes (22). _______

PONTO 7 - APRECIAÇÃO DA PROPOSTA PARA A CONSTITUIÇÃO DO
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DA MARINHA
GRANDE.

O Presidente da Mesa propôs à Assembleia que o ponto 7 agendado a pedido

do deputado Nuno Machado, fosse retirado da ordem do dia, uma vez que o

deputado não pode comparecer a esta segunda reunião da sessão ordinária de

Junho. A Assembleia deu a sua anuência ao solicitado e o ponto será agendado

para outra sessão.



PONTO 8 - APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO
FINANCEIRA

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 8 e colocou-o à discussão.____

Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD), que fez um balanço sobre a
ação do executivo camarário.
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A sua intervenção foi anexa à presente ata.



Tomou a palavra o deputado Artur Santos (MPM) que lamentou que a
freguesia de Vieira de Leiria, tenha ainda por resolver o circuito interno da
TUMG, o estuarino e a abertura do posto de turismo. Disse que há assuntos
prioritários e que deveriam estar resolvidos antes do início da época balnear.

Parabenizou a Câmara pelo sucesso das Festas da Cidade. Chamou a atenção
para uma próxima edição para o estado da relva e do pó levantado pelo tout-
venant. Sugeriu que seja dado ao Parque Municipal de Exposições,outra
dinâmica, através da realização de concertos para o grande público, onde
também poderiam participar os artistas locais.

Disse compreender o tempo que a Câmara investe em ações e reuniões
relativamente à questão do nosso Pinhal, mas em relação ao dinheiro gasto
com o Pinhal, discorda que a Câmara o faça. Foi a incúria da parte do Estado e
do ICNF, ao longo de décadas, que levaram à tragédia, por isso devem ser
estes a recuperar o Pinhal e é isso que devemos exigir.



Usou da palavra o deputado Luiz Branco (+C), que disse que os outdoors
digitais, são um importante equipamento, e neles gostava de ser informado do
que está a acontecer no Concelho. Quais os eventos, culturais, recreativos,
desportivos, ou outros. Vasta é a programação de atividades das coletividades
do Concelho, a maior parte delas subsidiada pela CMMG, porque não tem lugar
a sua divulgação nestes ecrãs?

Do que tem produzido o gabinete de apoio ao empresário e ao
empreendedorismo para o concelho, apenas realçou como verdadeiramente
positivo e eventualmente inovador o encontro com a Altice. Falou ainda sobre o
balcão de atendimento ao munícipe, a divisão de gestão do território e sobre o
furacão Leslie.

A sua intervenção foi anexa à presente ata.
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Usou da palavra o deputado Saul Fragata (CDU), que disse que o pavilhão da
Vieira ainda está à espera da placa com o nome que lhe foi atribuído, Albino
Reis Paulo bem como outros que estão também a aguardar: Acácio Pedrosa,
Jorge Grácio e António Garrido. Outros problemas urgentes para resolver: a
obra embargada no centro da Vieira, o saneamento no Casal d’Anja, o trânsito
na Praia, memorial para os náufragos do Salsinha, casas de banho publicas da
Praia e o estuarino.



Usou da palavra a deputada Maria João Gomes (IND +C), que a pedido de
moradores das imediações da Rua Dr. Pedro Viana, já há muitos meses
encerrada ao trânsito por perigo de derrocada de um prédio aí situado,
questionou o que se passa com a mesma, pois segundo informação que ouviu
em reunião de Câmara, da parte da pessoa responsável por esse prédio, o
perigo de ruína já não se verifica. Então o que se passa?

Já lá vão muitos meses e é preciso informar e respeitar quem tem mesmo que
circular naquela área. Deixou ainda uma recomendação relativamente ao que é
publicitado nos placards electrónicos da Câmara Municipal: em vez de servirem
para apresentar a lista das obras em curso, seria mais útil utilizá-los para a
promoção de eventos.



Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que disse que há
sempre problemas e necessidades na atividade uma Câmara. Elogiou as Festas
da Cidade e a chegada da TUMG a Vieira de Leiria. Disse que ainda poucos
intervenientes na política do Concelho se pronunciaram sobre o futuro da FEIS
e concorda que se discuta publicamente o futuro daquele Património. Disse que
é importante não descurar a intervenção que a Câmara tem vindo a ter, em
assuntos que são da competência do Estado. Apelou ao apoio financeiro da
Câmara para o funcionamento do espaço do cidadão na junta de freguesia de
Vieira de Leiria.



Usou da palavra o deputado André Fernandes (CDU), que falou sobre a falta
de apoio da Câmara ao Clube Dinamite Warriors Factory Team que desenvolve
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as artes marciais. Pediu esclarecimentos sobre o facto de o campeão de Muay
Thai Joel não ter conseguido levar a bandeira do município para uma prova
internacional.



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 c) do nº1 do artº 30º do RJAL, o Presidente da
Mesa deu por encerrada esta segunda reunião da sessão ordinária de

28.06.2019, pelas zero horas e dez 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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Assembleia Municipal 28 de junho 2019
Continuação em 2ª reunião no dia 01 de Julho 2019
Vieira de Leiria - Marinha Grande

INTERVENÇÕES DO DEPUTADO JOÃO CRUZ DA BANCADA DO PSD
PONTO 4 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS
PLURIANUAIS
No Sistema destes compromissos da alimentação e quanto aos procedimentos e boas práticas de
controle relacionados à prestação de serviços de preparo e distribuição da alimentação escolar
nas unidades escolares:
Sentiríamos mais confortáveis se conhecêssemos o contrato e protocolo para sabermos; como
se condicionam os alimentos, que tipo de descartáveis, armazenamento, preparo e distribuição
nos locais de consumo, logística, supervisão.
A prestação de serviços de manutenção preventiva e correctiva, provisão e reposição pela
depreciação dos equipamentos, utensílios e móveis utilizados, limpeza e conservação das
áreas abrangidas, bem como ações de educação alimentar e nutricional”, em conformidade
com o Edital de Concorrência. Porque os Pais e encarregados de educação desconhecem o
protocolo e o caderno de encargos. Tem pago pacificamente a agua que seus filhos ali bebem e o
relatório da técnica recentemente integrada no sector omite a anexação do relatório e a Câmara
desconhece a idade da infra-estruturas .
PONTO 6 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS
PLURIANUAIS
Sendo a Reserva Ecológica Nacional (REN) uma restrição de utilidade pública, com usos e
acções interditos, face ao seu regime jurídico. O enquadramento das delimitação da Reserva
Ecológica Nacional (REN) e seus procedimentos associados nem sempre tem sido
consentâneos com a realidade local. Há propostas de alteração que urge impor-se no caso do
núcleo da Galiota na Freguesia da Vieira. As propostas eleitorais dos partidos podem e devem
fundamentar pela evolução das condições económicas, sociais, culturais e ambientais
decorrentes de projectos implementados; públicos e projectos urbanísticos privados ali existente,
sem excluir a área onde incidem hoje valores naturais ecológicos a preservação. Hoje de acordo
com o disposto no artigo 16.º-A do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na sua redacção
actual (RJREN), pode ser revisto com base do citado regime procedi- mental simplificado as
alterações da delimitação da REN naquele local de Galiota.

PONTO 8 - APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA

Estamos no segundo mandato com novos grupos de forças políticas de oposição a compor a
maioria no colectivo câmara. Dois mandatos passados e mais 2 anos passados do segundo
mandato, era expectável que a população em geral se regozijasse, e o concelho reflorescesse
com uma liderança e equipa a exercer com grande orgulho e uma grande honra com uma
oposição de políticos a envolverem-se numa estratégia a construir e merecer a confiança do nosso
concelho.

Os homens e mulheres e jovens do nosso concelho que, desde o primeiro momento do surgimento
dos novos grupos, políticos que apoiaram e deram a sua força e a sua confiança para ajudar levar
por diante, o que a autarquia implementasse projectos de desenvolvimento, focado no bem-estar
dos cidadãos, sem terem percebido as atribuições do município a contribuir para promoção e
salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, articulando com as freguesias o
espaço rural que caracteriza a diversidade da paisagem.

As carências do concelho quanto a equipamentos é conhecido dos partidos e grupos associativos.
Consta dos seus programas eleitorais. Assim meus amigos, com uma oposição como nunca
existiu.

Nada pode justificar que, no desenvolvimento da ação política, sejam postos de parte os valores
da moralidade, da verdade, da justiça, da boa-fé e da honestidade intelectual que tanto se tem
apregoado, e, com isto a população tem vindo a constatar gravemente que se sente ludibriada e
se espalhe a confusão nas pessoas, e se caia no total descrédito de toda a classe política.

https://www.ccdr-alg.pt/site/info/faq/04-sendo-reserva-ecologica-nacional-ren-uma-restricao-de-utilidade-publica-que-usos-e-acoes
https://www.ccdr-alg.pt/site/info/faq/04-sendo-reserva-ecologica-nacional-ren-uma-restricao-de-utilidade-publica-que-usos-e-acoes
https://www.ccdr-alg.pt/site/info/faq/14-qual-o-enquadramento-das-alteracoes-da-delimitacao-da-reserva-ecologica-nacional-ren-e
https://www.ccdr-alg.pt/site/info/faq/14-qual-o-enquadramento-das-alteracoes-da-delimitacao-da-reserva-ecologica-nacional-ren-e


AM 28-06-2019
Segunda reunião 01-07.2019

Maria João Gomes

Ponto 6 – Delimitação REN

Pelo que li nos documentos recebidos relativamente às orientações genéricas para
delimitação da REN, incluem-se as dunas costeiras e as dunas fósseis e tomo a liberdade
de chamar aqui a atenção para o elevado risco de erosão eólica do cordão dunar frontal
do nosso pinhal, após os trágicos incêndios de 2017.
Porque a plantação de pinheiros servia de barreira de proteção para a vegetação que
estava atrás dos mesmos.
Portanto, com o seu desaparecimento, temos que pensar que a médio e longo prazo, se
não é feita uma intervenção naquela área, a paisagem se vai modificar, pois os ventos
marítimos continuam a soprar fortes.
Aliás, no Parecer produzido pelo Observatório do Pinhal do Rei, é chamada a atenção
para este problema. Caso nada seja feito, vai-se modificar a paisagem, vai-se modificar a
vegetação e vão-se modificar as condições ambientais.

Ponto 8 – Actividade da Câmara

A pedido de moradores das imediações da Rua Dr. Pedro Viana, já há muitos meses
encerrada ao trânsito por perigo de derrocada de um prédio aí situado, questiono o que se
passa com a mesma, pois segundo informação que ouvi em reunião de Câmara, da parte
da pessoa responsável por esse prédio, o perigo de ruína já não se verifica.
Então o que se passa?
Já lá vão muitos meses e é preciso informar e respeitar quem tem mesmo que circular
naquela área.

Deixo aqui uma recomendação relativamente ao que é publicitado nos placards
electrónicos da Câmara Municipal: em vez de servirem para apresentar a lista das obras
em curso, seria mais útil utilizá-los para a promoção de eventos.



AM 28.06.2019 SEGUNDA REUNIÃO EM 01.07.2019
Ponto 5 – Revisão do PDM

Provavelmente já a Sra Arquiteta Joana Rosa, constituiu família teve filhos e os mandou
para a escola, e nós com a revisão do PDM emperrada.
Na anterior vereação, “esperneamos e quase, quase, quase, que chegava-mos à fase 3.
Mas não passamos dali.

Agora sem que, se possam apontar culpas à Sra Arquiteta, estamos finalmente a retomar
o processo. Já estamos na fase 1.
Espero que os entraves anteriormente encontrados, nas fases 1 e 2, em delimitações da
REN, definições do ICNF e outros, que já estavam resolvidos, não voltem a servir de
justificação, para que o PDM não seja revisto e aprovado nos prazos agora apontados.

De salientar, todos estes anos se traduzem em avultadas perdas para o Concelho.

Não só as financeiras, que saem diretamente dos cofres da câmara sempre que se
mexe no assunto, e se fazem ou renegoceiam contratos, como também os técnicos que
enquanto ocupados a não fazer isto, não lhes sobra tempo para outras tarefas.
Mas a situação mais grave da falta dum PDM atual, é o investimento. Não há
condições para a Marinha Grande enquanto concelho industrial se desenvolver. Não
é possível criar unidades industriais porque as garantias não existem. Veja-se a
quantidade de empresas que nos últimos 20 a 30 anos, saíram do concelho por causa
disto.

Ponto 8 – Atividade municipal

Verifico que o Gabinete de Comunicação e Relações Publicas, andou muito atarefado.
Sendo entre enumeras atividades responsável pela programação dos Outdoor Digitais.

Nunca tive oportunidade de agradecer ao executivo, ter colocado os ecrãs digitais.
Proposta que fazia parte do nosso programa eleitoral, sobre o nome de “roteiro digital”.
Aqui fica o nosso agradecimento público.
Sobre este tenho a dizer, não que me preocupe demasiado, mas a CNE se estivesse
informada, ou se o vier a ser, é capaz de não achar muita graça à publicidade intensiva de
obras da CMMG.
Este equipamento deve ser usado na promoção do Concelho, não das forças políticas
que o gerem.
Neste importante equipamento, gostava de ser informado do que está a acontecer
no Concelho. Quais os eventos, culturais, recreativos, desportivos, ou outros. Por
exemplo onde são as festas no concelho? Ou como diz um amigo onde podemos ir comer
um “frangainho” nas festas deste fim de semana? Ou qual o evento de promoção do eleito
nas 7 Maravilhas da Gastronomia.
Vasta é a programação de atividades das coletividades do Concelho, a maior parte
delas subsidiada pela CMMG, porque não tem lugar a sua divulgação nestes ecrãs?

Por favor melhorem a programação.

O gabinete de apoio ao empresário e ao empreendedorismo
O concelho necessita urgentemente de alternativas às industrias existentes. É imperativo
fazer rapidamente a captação de novas áreas de atividade para o concelho.



Temos de fazer algo, temos de estancar a saída de empresas por falta de condições.
Mas muito mais importante, temos de concorrer à captação de novos setores de atividade,
preferencialmente na industria tecnológica.
Se nas décadas de 80 e 90 do século passado tivemos as industrias de moldes e
plásticos, para absorver os desempregados do vidro.
Hoje não temos dimensão, em qualquer área de atividade empresarial, que possa servir
de tampão para um eventual descalabro nas industrias que acabo de referir. E
sinceramente julgo que hoje ninguém arrisca dizer que está tudo bem e controlado e que
não se avizinha qualquer crise para este setores.

Tudo isto para dizer que do produzido pelo GAEE para o concelho, apenas realço
como verdadeiramente positivo e eventualmente inovador o encontro com a Altice.
Tenho pena é que de tudo o que havia porventura terão escolhido a empresa mais
duvidosa, veja-se como exemplo o SIRESP tantas vezes badalado desde Junho de 2017.

Mas é melhor que nada.

O Balcão de atendimento ao munícipe, com os seus 4232 atendimentos, deu um
prejuízo à Marinha Grande de cerca de 10.000,00€. Dava melhorar o sistema de
pagamentos eletrónicos do município, ou para contratar mais um funcionário.

A Divisão Gestão do Território, eis uma divisão a quem de momento não haverá muito
mais que se lhes possa pedir, mas ainda bem que assim é.
Parece que algo mudou no domínio da contratação pública, vamos ver se é para continuar,
ou se é “sol de pouca dura”.

Ainda o Leslie
Meses depois deste, foi degradante ver, nas redes sociais, imagens de venda de peixe
na lota da Praia da Vieira de Leiria. Um espaço cheio de clientes e vendedores num
pretenso edifício mas que de telhado apenas tinha ruína.

O que esperar de quem deixou a GNR de S. Pedro sem as mínimas condições de
trabalho e habitabilidade, no seu local de trabalho e pernoita, que por acaso também é
património municipal.

A lei prevê o uso do ajuste direto.
Por vezes não o deviam usar e abusam.
Outras há como as relatadas, em que o seu uso é aconselhável, quase obrigatório, mas
retraem-se.
Há coisas que por mais explicadas que sejam nunca se entenderão.

São estas pequenas coisas que fazem, ou não, um CONCELHO GRANDE.

Luiz Branco
Deputado municipal eleito pelo +Concelho


