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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA
MARINHA GRANDE REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO DE
2019___________________________________________________
Aos dezasseis dias do mês de setembro de dois mil e dezanove no Auditório
do Edifício da Resinagem, sito na Praça Stephens, sob a presidência de Luís
Guerra Marques e secretariada por Susana Paula Ribeiro Domingues, primeira
secretária e, Pedro Nuno Rosa de Oliveira Correia, segundo secretário, reuniu
em sessão ordinária, a Assembleia Municipal da Marinha Grande com a
seguinte ordem de trabalhos:________________________________________

1. APROVAÇÃO DA SUSPENSÃO PARCIAL DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL
DA MARINHA GRANDE E ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
- Bollinghaus, Steel, S.A. - Vieira de Leiria, 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); ______________________________

2. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS NO
DOMÍNIO DA SAÚDE - 2019, nos termos n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º
97/2018, de 27 de novembro, no n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 100/2018,
de 28 de novembro e no n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 101/2018, de 29 de
novembro; _________________________________________________________

3. TRANSFERÊNCIA DE NOVAS COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS
MUNICIPAIS - EXERCÍCIO DESSAS COMPETÊNCIAS NO ANO DE 2020, nos
termos do n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 97/2018, de 27 de novembro, no
n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 100/2018, de 28 de novembro e no n.º 2 do
artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 101/2018, de 29 de novembro; a redação atual.____

4. APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA, nos
termos do disposto na alínea c), nº 2 do artigo 25º, do Regime Jurídico das
Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro. ___________

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

Bancada do Partido Socialista (PS): Aníbal Curto Ribeiro, João Paulo
Féteira Pedrosa, Ana Luísa Cardeira Martins, Francisco Manuel de Jesus
Soares, Frederico Manuel Gomes Barosa, Margarida Cristina Soares de
Carvalho Pereira Henriques.

Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU): Filipe André Cardoso
Andrade, Maria Etelvina Lopes Rosa Ribeiro, Luís António Geria Barreiros,
André Pereira Ruivaco Fernandes.

Bancada do Movimento pela Marinha (MPM): Carlos Wilson da Silva Batista,
Vanessa Andreia Feliciano Rocha, Lisa Manuela Bordalo Barata e Alzira Maria
Ascensão Marques._______________________________________________

Bancada do Movimento Mais Concelho (+C): Luiz Manuel Ferreira Branco e
Maria João dos Santos Roldão Gomes (IND).___________________________
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Bancada do Bloco de Esquerda (BE): Nuno Miguel Lopes Machado. _______

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

e ainda os seguintes Presidentes de Junta de Freguesia: Vieira de Leiria:
Álvaro Pinto Cardoso (PS) 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, o Vereador Carlos Alexandre de Carvalho Caetano e
as Vereadoras Célia Cristina Letra Faustino Guerra, Alexandra Filipa de Araújo
Seara Dengucho, Álvaro Miramar Botas Letra, Aurélio Pedro Monteiro Ferreira,
Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro, cópia da lista de presenças se anexa à
presente ata. ____________________________________________________

De acordo com o disposto no artigo 49º do regimento em vigor, foram ainda
comunicadas e justificadas as ausências e admitidas as respetivas
substituições dos seguintes deputados: Susana Marina Cadete dos Santos
Costa (CDU IND), pelo deputado André Pereira Ruivaco Fernandes, a
deputada Ângela Domingues de Sousa (MPM), pela deputada Lisa Manuela
Bordalo Barata, o deputado Artur Jorge Rosa dos Santos (MPM), pela
deputada Alzira Maria Ascensão Marques e a deputada Ana Margarida Balseiro
de Sousa Lopes (PSD) pelo deputado João Encarnação Cruz.______________

A Sra. Vereadora Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro ausentou-se da reunião
pelas 22h50, por motivos pessoais. A sua ausência foi justificada e aceite pela
Mesa.__________________________________________________________

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 cinquenta minutos, o Presidente da Mesa, Luís Guerra Marques,
declarou aberta a sessão e prestou informações sobre a correspondência
recebida. _______________________________________________________

____________________ ANTES DA ORDEM DO DIA ___________________

O Presidente da Mesa declarou aberto o período antes da ordem do dia pelas
20.55h. _________________________________________________________

Tomou a palavra a deputada Maria João Gomes (IND +C), que abordou a
questão da produção do vidro artesanal poder estar em perigo.

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata.
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Usou da palavra o deputado Carlos Wilson (MPM), que entregou à Mesa,
uma proposta para se criar uma comissão de acompanhamento do PDM e
defendeu que deve ser constituída por pessoas de todas as forças .

A sua proposta encontra-se anexa à presente ata.



Usou da palavra o deputado Frederico Barosa (PS), que esclareceu que não
existe nenhuma comissão de acompanhamento do PDM constituída pela
Assembleia. O que existe é um representante da Assembleia na comissão
consultiva do PDM conforme previsto no artigo 7º da Portaria n.º 1474/2007, de
16 de Novembro.



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

- Qualidade da relva do Parque da Cerca - alertou para o estado dos relvados.
Há dias havia quase que uma inundação, agora grande parte da relva
encontra-se seca ou quase seca.

- Higiene contentores de RSU - Há recipientes de recolha de RSU que o seu
estado degradante é constante. A empresa responsável pela recolha dos RSU
e pela higienização dos contentores estará a cumprir o contrato?! Se estiver,
então a coisa é mais grave. Chamou à atenção para o facto dos contentores
estarem normalmente a transbordar, o que poderá dizer-se que estão mal
dimensionados.

- Segurança cidadãos e bens no município. Começa a ser preocupante a falta
de segurança dos bens pessoais, que têm vindo a ser, vandalizados uns, e
outros roubados. Sabe que ainda vivemos num município seguro. Mas são
estas pequenas inseguranças que quando se avolumam, transformam lugares
seguros, em lugares inóspitos.

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata.
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Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD) que falou sobre as
transferências de competências para os municípios que sempre as desejaram,
mas estes processos revelam-se quase sempre de difícil concretização.

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata.



O Presidente da Mesa solicitou que cada bancada, indicasse na próxima
sessão, um nome para se formar a comissão de acompanhamento do PDM,
podendo ser uma pessoa fora da assembleia.



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. José Duarte, morador na Rua de Leiria, questionou se a Comissão
de acompanhamento ao orçamento, já reuniu alguma vez. Relembrou que
compete à assembleia fiscalizar o trabalho do executivo.



O Presidente da Mesa confirmou que foi aprovada a criação da Comissão, no
entanto, esta ainda não está constituída, dado que há bancadas que ainda não
indicaram os seus representantes.



2 - O Sr. Carlos Pato Rainho, morador na Rua José Moreira, em Vieira de
Leiria, solicitou explicações sobre a qualidade da água em Vieira de Leiria e os
valores de arsénio da mesma.
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O Sr. Vereador Carlos Caetano informou que as análises feitas à água em
Vieira de Leiria, estão dentro de todos os parâmetros legais, tal como
corroborou a Autoridade de Saúde.



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 - APROVAÇÃO DA SUSPENSÃO PARCIAL DO PLANO DIRETOR
MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE E ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS
PREVENTIVAS - Böllinghaus, Steel, S.A.- Vieira de Leiria

Presente certidão respeitante à deliberação tomada pela Câmara Municipal na sua
reunião de 27-05-2019, 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 referente à deliberação tomada em reunião de 02-09-2019, 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 06-08-2019, com registo E/9210/2019.

Presente informação jurídica, datada de 22-05-2019, sobre o assunto, bem como
planta de localização identificativa da área a suspender.

Considerando que:

- A 27-05-2019 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 47.590,00 m2, localizada na Travessa da Indústria, n.º 6, em Vieira de Leiria,
Concelho da Marinha Grande, de modo a viabilizar a ampliação da unidade industrial,
propriedade daquela sociedade para albergar um novo equipamento industrial.

- 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;
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- 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 02-09-2019 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) que lamentou estar-se a
resolver uma questão pontual quando à falta de enquadramento da actual
proposta e esquecer outras propostas de obras dos particulares que o PDM
cerceia. Devíamos estar a proceder a aprovação da Revisão total do plano 2ª
geração. Contudo a nossa proposta é favorável.

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata.



Tomou a palavra o deputado Luiz Branco (+C) que deu os parabéns à
Câmara por estar a tratar desta questão. Chamou também a atenção para o
estado de degradação da zona industrial de Vieira de Leiria, onde ainda há
muitos lotes por ocupar. Alertou para as acessibilidades e sugeriu a construção
duma rotunda para entrar na zona industrial no local do entroncamento.

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata.



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 22-05-2019, com a qual concorda, que
se dá, igualmente, por integralmente reproduzida e se anexa, de modo a
viabilizar a ampliação da referida unidade industrial.
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Mais deliberou aprovar, ao abrigo do n.º 1 do artigo 137º do RJIGT, as
medidas preventivas - cujo texto normativo consta igualmente da já
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 138.º, sujeita a publicação.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. _______________________



PONTO 2 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS
MUNICIPAIS NO DOMÍNIO DA SAÚDE - 2019

“ Presente certidão de teor nº 61/2019/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 10 de setembro de 2019:

A Senhora Presidente da Câmara Municipal apresentou a seguinte proposta:

A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, que aprova a Lei-quadro da transferência de
competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, dispõe no
seu artigo 4.º que a transferência das novas competências para as autarquias locais e
entidades intermunicipais é efetuada em 2019 e 2020, admitindo-se a sua
concretização gradual, nos termos nele previstos.

Para 2019, os diplomas de âmbito setorial e a Declaração de Retificação n.º 10/2019,
entretanto publicados, vieram determinar que as entidades que não pretendam a
transferência das competências previstas nos referidos diplomas comunicam esse
facto à Direção-Geral das Autarquias Locais, após prévia deliberação dos seus órgãos
deliberativos, até 60 dias corridos após a entrada em vigor dos mesmos.

Na sequência da publicação do Despacho nº 6541-B/2019, de 19 de julho, o prazo
limite para a comunicação referente a 2019 e ao diploma setorial da área da Saúde
encontra-se fixado em 17/9/2019.

Considerando:

- O Decreto-Lei nº 23/2019, de 30/01/2019, em anexo, que concretiza o quadro de
transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da saúde, no
âmbito da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto;

O Despacho 6541-B/2019, de 19 de julho, que publica o mapa dos encargos anuais
com as competências descentralizadas — setor da saúde, como previsto nos nºs 3 e 5
do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro;

A publicação do Mapa dos Imóveis objeto de Transferência de competências – setor
da saúde, em anexo, a que se reporta o n.º 3 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 23/2019,
de 30 de janeiro e o nº 2 do Despacho nº 6541-B/2019, de 19 de julho;
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- A comunicação da DGAL de 22/07/2019 que se dá por integralmente reproduzida na
I/1584/2019 em anexo;

A Presidente da Câmara Municipal propõe que seja remetida à ratificação da
Assembleia Municipal a deliberação de não aceitação das competências no domínio
da saúde para o ano de 2019, previstas no DL 23/2019 de 30 de janeiro por não se
encontrarem reunidas as condições técnicas, financeiras e funcionais necessárias
para o seu pleno e responsável exercício;

Mais se propõe que a deliberação da Assembleia Municipal seja aprovada em minuta
para produzir efeitos imediatos, nos termos e com os fundamentos previstos nos n.ºs 3
e 4 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação
atual.

--Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 votos contra dos
Srs. Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram
declaração de voto.

--Os Srs. Vereadores da CDU, Alexandra Dengucho e Álvaro Letra, proferiram
declaração de voto.

--A Sr.ª Presidente proferiu declaração de voto, sendo a mesma subscrita pelos Srs.
Vereadores Carlos Caetano e Célia Guerra.

--Esta deliberação foi aprovada em minuta.”



Usou da palavra o deputado Luiz Branco (+C) que disse que a assunção de
compromissos não prevê despedimentos. Não só não prevê como não abre as
portas a que isso suceda. Aliás por diversas razões, mas essencialmente por
essa, o +Concelho se assumiu a favor desta transferência de competências.
Esta nova recusa, mais não é do que um adiar, mas acima de tudo, o
impossibilitar de resolver no imediato. Sugeriu que a rubrica de arranjos
exteriores inclua a jardinagem.

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata.



Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD) que referiu que todos os
Municípios irão receber estas competências até 2021 e entendem que o poder
local deve acompanhar o “ esforço “ do Governo. A Câmara devia aceitar as
transferências. O argumento da rejeição, não é tanto pela falta pacote
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financeiro, mas por falta de informação da Associação dos Municípios. A nossa
proposta é favorável.

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata.



A Assembleia Municipal da Marinha Grande, em conformidade com o

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

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

artigo 4º da Lei nº 50/2018 de 16 de agosto, deliberou recusar a
transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da
saúde - 2019, por não se encontrarem reunidas as condições técnicas,

financeiras e funcionais necessárias para o seu pleno e responsável exercício.

Esta deliberação foi aprovada por maioria com dezoito votos a favor e
seis votos contra (+C,MPM).



Tomou a palavra a deputada Maria João Gomes (IND +C), que proferiu a

seguinte declaração de voto:

“ O peso do desinvestimento que se tem verificado na qualidade dos serviços públicos
vai ser despejado nesse quarto escuro a que chamam descentralização, onde cabe
tudo o que está por resolver ao nível de uma Reforma da Administração Pública.
Uma manobra hábil de o Governo aligeirar responsabilidades, fazendo dos municípios
meros executores das políticas da administração central, e mantendo, no essencial,
praticamente incólume o seu poder decisório.

Entre as funções que vão ser transferidas é ameaçado o carácter universal de serviços,
como o Serviço Nacional de Saúde, a Escola Pública, a Ação Social. Direitos
constitucionais, que não podem ser fragmentados e entregues, em pacotes, às
Autarquias, contribuindo assim, para acentuar, ainda mais, as desigualdades e
assimetrias regionais.

Uma transferência desta dimensão, tão impositiva e sem prévia avaliação de impacto,
contém lacunas graves na delimitação de poderes e articulação dos mesmos com
outras entidades, na definição e adequação dos meios financeiros e humanos e na
repartição de responsabilidade dos Municípios e do Governo Central.

Trata-se de um pacote legislativo que coloca em risco a própria autonomia do Poder
Local, comprometendo a sua estabilidade financeira e sobrecarregando de forma
inadmissível os seus recursos técnicos e humanos, além de não salvaguardar o
interesse do Estado e dos cidadãos face aos conflitos de interesse a que vai dar azo.”
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Usou da palavra o deputado Luiz Branco (+C), que proferiu a seguinte

declaração de voto:

“ A posição do +Concelho é favorável à transferência de competências que se
encontram nestes Decretos de Lei. Em particular o do âmbito da saúde.

Somos favoráveis porque não tememos, e até achamos desafiante, para uma melhor
qualidade de vida dos munícipes, a aceitação das competências propostas a serem
transferidas.

Na intervenção que proferi durante a discussão do ponto, dei conta de um bom serviço
que podia e devia ser prestado à população. Que poderia ser implementado no
imediato, mas que com esta recusa só poderá ser feito se a ARS, e os outros
responsáveis pelo Centro de Saúde da Marinha Grande, o permitirem.”



PONTO 3 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE NOVAS
COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS - Exercício dessas
competências no ano de 2020

“ Presente certidão de teor nº 62/2019/DMC referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 10 de setembro de 2019:

A Senhora Presidente da Câmara Municipal apresentou a seguinte proposta:

A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, que aprova a Lei-quadro da transferência de
competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, dispõe no
seu artigo 4.º que a transferência das novas competências para as autarquias locais e
entidades intermunicipais é efetuada em 2019 e 2020, admitindo-se a sua
concretização gradual, nos termos nele previstos.

Para 2019, os diplomas de âmbito setorial e a Declaração de Retificação n.º 10/2019,
entretanto publicados, vieram determinar que as entidades que não pretendam a
transferência das competências previstas nos referidos diplomas comunicam esse
facto à Direção-Geral das Autarquias Locais, após prévia deliberação dos seus órgãos
deliberativos, até 60 dias corridos após a entrada em vigor dos mesmos.

A comunicação tem apenas lugar se o órgão deliberativo deliberar que a entidade não
tem condições para aceitar uma ou mais competências, e é feita no formulário para o
efeito disponibilizado, individualmente para 2019 e 2020, no Acesso Reservado do
Portal Autárquico.

Os Prazos de Comunicação 2019-2020 (atualização em 22/07/2019) são os que
constam do quadro em anexo e que se dá por reproduzido. Importa ainda sublinhar
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que a Câmara Municipal aceitou a transferência de competências a partir de 2019 nos
seguintes domínios:

DL 98/2018 de 27/11/2018 - Exploração das modalidades afins de jogos de fortuna ou
azar;

DL 101/2018 de 28/11/2018 – Justiça;

DL 103/2018 - Apoio às Equipas de intervenção permanente das Associações de
Bombeiros;

DL 104/2018 de 29/11/2018 - Instalação e gestão de Lojas do Cidadão e de Espaços
Cidadão; Gestão dos Gabinetes de Apoio aos Emigrantes e aos Centros de Apoio e
Integração de Migrantes;

DL 105/2018 de 29/11/2018 – Habitação;

DL 106/2018 de 29/11/2018 -Gestão do Património imobiliário público sem utilização.

Para 2020, nos termos do Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho, a comunicação,
referente às competências cujo diploma sectorial assim o prevê, pode ocorrer até
30/09/2019, após deliberação dos Órgãos Autárquicos, Câmara e Assembleia
Municipal.

Assim, a Presidente da Câmara Municipal, considerando não estarem reunidas todas
as condições e pressupostos necessários para garantir a assunção das competências
previstas no:

DL 97/2018 de 27/11/2018 - Gestão das Praias marítimas, fluviais e lacustres
integradas no domínio público hídrico do Estado;

DL 100/2018 de 28/11/2018 - Vias de Comunicação;

DL 107/2018 de 29/11/2018 - Estacionamento Público;

DL 20/2019 de 30/01/2019 - Protecção e saúde animal e da segurança dos alimentos;

DL 21/2019 de 30/01/2019 - Educação;

DL 22/2019 de 30/01/2019 - Cultura;

DL 23/2019 de 30/01/2019 - Saúde;

Propõe que seja remetida à ratificação da Assembleia Municipal a proposta de NÃO
ACEITAÇÃO do exercício destas competências em 2020.

Mais delibera, que seja remetida à ratificação da Assembleia Municipal a proposta de
NÃO ACEITAÇÃO em 2019 e 2020, das competências previstas no:

DL 58/2019 de 30/04/2019 - Serviço Público de transporte de passageiros regular e do
transporte turístico de passageiros, ambos em vias navegáveis interiores;

DL 72/2019 de 28/05/2019 - Áreas portuário-marítimas e áreas de desenvolvimento
turístico e económico não afetas à atividade portuária.

considerando não estarem reunidas todas as condições e pressupostos necessários
para a sua assunção nos termos da lei.
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Considerando quanto fica exposto acima a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea ccc)
do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua
redação atual, deliberou por maioria, com 5 votos a favor e 2 votos contra dos Srs.
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, propor à Assembleia
Municipal que:

1. Ao abrigo da sua competência prevista no n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º
97/2018, de 27 de novembro, no n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 100/2018, de
28 de novembro e no n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 101/2018, de 29 de
novembro, no ano de 2020, os órgãos municipais do Município da Marinha Grande
não poderão exercer as competências previstas nos seguintes diplomas legais:

DL 97/2018 de 27/11/2018 - Gestão das Praias marítimas, fluviais e lacustres
integradas no domínio público hídrico do Estado;

DL 100/2018 de 28/11/2018 - Vias de Comunicação;

DL 107/2018 de 29/11/2018 - Estacionamento Público;

DL 20/2019 de 30/01/2019 - Protecção e saúde animal e da segurança dos alimentos;

DL 21/2019 de 30/01/2019 - Educação;

DL 22/2019 de 30/01/2019 - Cultura;

DL 23/2019 de 30/01/2019 - Saúde;

DL 58/2019 de 30/04/2019 - Serviço Público de transporte de passageiros regular e do
transporte turístico de passageiros, ambos em vias navegáveis interiores;

DL 72/2019 de 28/05/2019 - Áreas portuário-marítimas e áreas de desenvolvimento
turístico e económico não afetas à atividade portuária.

por não se encontrarem reunidas as condições técnicas, financeiras e funcionais
necessárias para o seu pleno e responsável exercício;

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

Os Srs. Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, proferiram
declaração de voto.

Os Srs. Vereadores da CDU, Alexandra Dengucho e Álvaro Letra, proferiram
declaração de voto.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.”



Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD) que referiu o seguinte: havendo
divergência na argumentação na rejeição de competências. Sugere-nos ainda
concluir que adiar assumir desenvolver o território, não recuperar população,
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ou actividade económica, quando rejeitamos os serviços desconcentrados de
governação, da autonomia da actividade autárquica. Somos favorável.

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata.



A Assembleia Municipal da Marinha Grande, em conformidade com o

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

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

artigo 4º da Lei nº 50/2018 de 16 de agosto, deliberou recusar a transferência

de competências para os órgãos municipais no domínio da gestão das praias
marítimas, fluviais e lacustres integradas no domínio público hídrico do
Estado; no domínio das gestão das vias de comunicação; no domínio das
gestão do estacionamento público; no domínio da proteção e saúde
animal e da segurança dos alimentos; no domínio da Educação; no
domínio da Cultura e no domínio da Saúde, concretizada no Decreto-Lei n.º

97/2018, de 27 de novembro, Decreto-Lei n.º 100/2018, de 28 de novembro,

Decreto-Lei n.º 107/2018, de 29 de novembro, Decreto-Lei n.º 20/2019, de 30

de janeiro, Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, Decreto-Lei n.º 22/2019,

de 30 de janeiro, Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, Decreto-Lei n.º

58/2019, de 30 de abril, por não se encontrarem reunidas as condições

técnicas, financeiras e funcionais necessárias para o seu pleno e responsável

exercício.

Esta deliberação foi aprovada por maioria com dezoito votos a favor e
seis votos contra (+C,MPM).



Tomou a palavra a deputada Maria João Gomes (IND +C), que proferiu a

seguinte declaração de voto:

“ O peso do desinvestimento que se tem verificado na qualidade dos serviços públicos
vai ser despejado nesse quarto escuro a que chamam descentralização, onde cabe
tudo o que está por resolver ao nível de uma Reforma da Administração Pública.
Uma manobra hábil de o Governo aligeirar responsabilidades, fazendo dos municípios
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meros executores das políticas da administração central, e mantendo, no essencial,
praticamente incólume o seu poder decisório.

Entre as funções que vão ser transferidas é ameaçado o carácter universal de serviços,
como o Serviço Nacional de Saúde, a Escola Pública, a Ação Social. Direitos
constitucionais, que não podem ser fragmentados e entregues, em pacotes, às
Autarquias, contribuindo assim, para acentuar, ainda mais, as desigualdades e
assimetrias regionais.

Uma transferência desta dimensão, tão impositiva e sem prévia avaliação de impacto,
contém lacunas graves na delimitação de poderes e articulação dos mesmos com
outras entidades, na definição e adequação dos meios financeiros e humanos e na
repartição de responsabilidade dos Municípios e do Governo Central.

Trata-se de um pacote legislativo que coloca em risco a própria autonomia do Poder
Local, comprometendo a sua estabilidade financeira e sobrecarregando de forma
inadmissível os seus recursos técnicos e humanos, além de não salvaguardar o
interesse do Estado e dos cidadãos face aos conflitos de interesse a que vai dar azo.”



Usou da palavra o deputado Luiz Branco (+C), que proferiu a seguinte

declaração de voto:
“ A posição do +Concelho é favorável à transferência de competências que se
encontram nestes Decretos de Lei.

Somos favoráveis porque não tememos, e até achamos desafiante para uma melhor
qualidade de vida dos munícipes, a aceitação das competências propostas a serem
transferidas.

Assim o nosso voto só poderia ser, votar contra a não aceitação de competências já
no ano de 2020.”

PONTO 4 - APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO
FINANCEIRA.

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 4 e colocou-o à discussão.___

Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD) que abordou vários assuntos:
obras, gabinete da comunicação, o arquivo municipal, as geminações e
candidatura à Unesco da tradição do vidro artesanal.

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata.
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Usou da palavra o deputado Pedro Correia (MPM), que reiterou o pedido de
informação que endereçou à Sra. Presidente da Câmara, sobre o que pretende
o executivo fazer a um documento original de 1804 relativo à Real Fábrica de
Vidros da Marinha Grande. Abordou também um assunto relacionado com o
“Projeto de recuperação do Parque do Engenho”.

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata.



Usou da palavra a deputada Maria João Gomes (IND +C), que abordou temas
como as obras da creche da Ivima, a casa do pessoal dos trabalhadores da
Câmara e a APA.
A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata.



Tomou a palavra o deputado Luiz Branco (+C), que deu os parabéns pelas
novas linhas da TUMG, no entanto chamou a atenção para os horários
existentes:quem é da sede do concelho e trabalha na Vieira pode usar a TUMG.
Mas, a quem é da Vieira de Leiria, está-lhe vedado. Não há qualquer
compatibilidade de horários.

Referiu ainda que o documento da atividade municipal está mal feito e que a
digitalização feita, não tem a qualidade.

Muito é o dinheiro que existe. Mas como a lista de obras em execução também
é vasta admitimos que o dinheiro ainda exista, não por uma baixa taxa de
execução, mas por ainda não serem devidas as grandes tranches de
pagamento das obras em curso.

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata.



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. __________________________
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Dando cumprimento à alínea c) do nº1 do artº 30º do RJAL, aprovado pela Lei

nº75/2013 de 12 de setembro, na redação atual, o Presidente da Mesa deu

por encerrada a sessão, pelas zero horas, 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 de áudio e vídeo da presente sessão encontra-se disponível ao público na página de Internet do Município, em cumprimento do disposto no nº 4 do

artigo 38º do Regimento da Assembleia Municipal da Marinha Grande
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AM 16-09-2019
Intervenções Maria João Gomes

Período AOD

Há dias, no JMG, li um artigo em que o mestre Alfredo Poeiras manifestava a sua
preocupação quanto ao futuro do Vidro Artesanal.
Uma preocupação que nos diz respeito, porque não podemos assistir impassíveis ao
agonizar de uma atividade que faz parte integrante da nossa origem, da nossa história e
da nossa identidade.
Curiosamente, e por coincidência, tive conhecimento, através da Confraria da Sopa do
Vidreiro, que o Professor António Pires de Matos, Director da unidade de investigação
"Vidro e Cerâmica para as Artes" da Universidade Nova de Lisboa, se encontrava em
Veneza com uma exposição e sugeria a realização de uma reunião aqui, para discutir o
futuro do vidro soprado na Marinha Grande e em Portugal.
Acrescentava que em todos os países que conhecia, em idêntica situação, estavam a ser
criados pequenos estúdios.
No ano em que se comemoram 250 anos da chegada de Guilherme Stephens à Marinha
Grande, deixo o repto à Senhora Presidente, para que continue a promover a colaboração
com o Professor Pires de Matos, uma referência a nível nacional e internacional e um
grande amigo e colaborador do nosso Museu do Vidro, único em Portugal.
Verificamos que cada vez mais, os museus mais visitados são os que deixaram de ser
apenas repositórios de obras de arte, para se transformarem em polos de atividades
culturais a eles associadas.
Temos um espaço privilegiado nas antigas instalações da Stephens.
Assim haja vontade política e uma divulgação e promoção turística verdadeiramente
profissional e eficaz que nos coloque nos roteiros de eleição.

Maria João Gomes
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Antes da Ordem do dia

Qualidade da Relva do Parque da Cerca

Na Marinha Grande durante este mandato já várias vezes se falou dos relvados,

quer sejam os dos campos desportivos, quer sejam os dos parques da cidade.

Há um ano atrás foram os campos relvados da zona desportiva, que foram alvo

dum vírus, (de 3 meses de falta de rega), que os ditaram impróprios para a prática

desportiva.

Recentemente, por data de inicio das festa da cidade, os relvados do Parque da

Cerca foram falados, não por estarem bem, mas pelo seu estado lastimoso. Foi-lhe

atribuído o problema duma deficiência técnica do sistema de rega. Deficiência que

já teria um ano de existência.

Há dias havia quase que uma inundação, agora grande parte da relva encontra-

se seca ou quase.

Qual é o vírus desta vez?

Falta do cuidado de observância, de quem gere o pelouro, diria eu. E a Sra

presidente o que me diz?

Higiene contentores de RSU, felizmente o assunto que agora vou referir não é

transversal a todo o território, mas nem por isso deve deixar de merecer a nossa

melhor atenção.

Há recipientes de recolha de RSU que o seu estado degradante é constante,

outros há, que quando há noite, nas nossas caminhadas, com eles nos cruzamos,

até nos fazem apressar o passo, e experimentar as nossas capacidades máximas de

apneia, tal é o nauseabundo cheiro que libertam.

Fico com a sensação de não estar a ser feito tudo quanto devia.

Acho que a empresa responsável pela recolha dos RSU, e higienização dos

contentores não estará a cumprir o contrato. Se estiver, então a coisa é mais

grave, e haverá da parte dos serviços camarários o desprezo pelos munícipes,

porque é de saúde publica que falamos.



Além de que, dos contentores que normalmente estão a transbordar, se pode

dizer estarem mal dimensionados. E isto é problema nosso, mas causado pelos

serviços que deveriam detetar e resolver estas situações, atempadamente não as

deixando arrastar ao longo de sucessivos anos.

Segurança cidadãos e bens no município.

Já aqui falei dum tema que como tantos outros, terá, ou não, caído em “saco

roto”, a videovigilância.

Falamos dela, para implementar em espaços públicos, vigiando o nosso património,

que bastas vezes é vandalizado, causando prejuízos não só materiais como

ambientais, como seja o caso das aberturas de comportas, da Ribeira das Bernardas

no Parque da Cerca. Ou no mesmo parque a destruição de bebedouros,

mecanismos de rega, e até das instalações sanitárias existentes.

Como está o tema videovigilancia, é para fazer, ou não está nos vossos horizontes?

Mas hoje a minha intenção de vos falar em segurança, é por outras razões.

Por um lado, se além das situações de contentores que atrás referi, é recorrente

encontrar outros esvaziados na via publica. Isto não se coaduna com com uma

população civilizada. O que se passa?

Por outro lado, começa a ser preocupante a falta de segurança dos bens

pessoais, que têm vindo a ser, vandalizados uns, e outros roubados.

Desde vidros de carros partidos, em que o aparente móbil do crime, é apenas, e só,

o vandalizar a coisa alheia, até à desmontagem de sistemas de energia solar

enquanto o dono goza o período de férias.

Sei que ainda vivemos num município seguro. Mas são estas pequenas

inseguranças que quando se avolumam, transformam lugares seguros em

lugares inóspitos.

Não quero que nos deem qualquer resposta que possa comprometer ou denunciar

o que está a ser feito, mas está, ou não, a ser feita alguma coisa para precaver esta

situação?

Luiz Branco

Deputado municipal eleito pelo +Concelho
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ANTES DA ORDEM DO DIA:

TRANSFERENCIAS COMPETENCIAS PARA OS MUNICIPIOS

Os municípios sempre desejaram competências e atribuições, mas estes processos revelam-se
quase sempre de difícil concretização.

Há presidentes de Autarquias, que consideram que o poder local democrático pressupõe
competências e actividades próprias que exigem autonomia financeira e espaço para a livre de
decisão dos municípios. Até aqui tudo bem e lógico.

Há muito tempo que se elaboram estudos de diferente cenários do possível desenvolvimentos da
descentralização e facilitar debate e informar e permitir o delinear de caminhos a seguir.

Têm havido dificuldades por parte dos diversos atores locais, nomeadamente autarcas, que
têm contribuído para prolongar a indefinição política sobre os processos em causa.

Também é verdade que os municípios portugueses têm vindo a revelar uma crescente
capacidade de intervenção em alguns domínios, desenvolvendo know how e massa crítica local,
de molde a ter intervenções cada vez mais qualificadas na resolução de importantes problemas
escolares que vão para alem da tradicional disponibilização de transportes.

Por outro lado, o reforço da capacidade de decisão, a responsabilização das comunidades
locais e o estabelecimento de parcerias para a resolução de problemas, abrem novos horizontes
na vida das populações, permitindo a sua integração nas dinâmicas promotoras de
desenvolvimento local.

No entanto, podemos concluir, se em relação aos princípios não tem sido difícil gerar
consensos, já no que respeita à concretização de medidas
descentralizadoras e de garantia de autonomia, as dificuldades têm sido dominantes.

João E. Cruz

Bancada do PSD
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ORDEM DO DIA

Ponto 1 -APROVAÇÃO DA SUSPENSÃO PARCIAL DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DA
MARINHA GRANDE E ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS - Bollinghaus, Steel, S.A.
- Vieira de Leiria

Dado que a câmara argumenta que a área não está vocacionada para a ampliação e
legalização da unidade industrial, propõe que o PDM seja alterado para a devida adequação; a
exemplo do que aconteceu para Galo vidro e S. Barosa. Para a acção referida não põe em
causa os princípios e as opções estratégicas do PDM ao equacionar no procedimento de revisão
em curso. Lamentamos estar-mos a resolver uma opção autónoma, quando devia-mos proceder
a Revisão total da 2ª geração, resolver situações de indeferimento de legalizações e inibições de
concessão de licenças de outros prédios, devido também á falta de enquadramento dessas
propostas impostas pelo PDM que devia ser de 2ª geração. Contudo a nossa proposta é
favorável.

Ponto 2- TRANSFERENCIAS DE COMPETENCIAS 2019

Todos os Municípios irão receber estas competências até 2021, A nossa proposta sendo
favorável, entendemos que o poder local deve acompanhar o “ esforço “ do Governo. Estas
coisas tem que ser conjugadas com a legislação em vigor e a autarquia tem condições para
aceitar as competências. Existem questões financeiras e administrativas por esclarecer? A
Associação dos Municípios tem as constas feitas e a Câmara não a questionou, e assim,
concluímos que a rejeição «não é tanto pelo pacote financeiro, mas por falta de
informação»..

Ponto 3 – TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO ANO 2020.

Há divergência na argumentação na rejeição de competências e porque sugere-nos concluir
que não queremos assumir desenvolver o território, não queremos recuperar população ou
actividade económica que rejeitamos os serviços desconcentrados de governação, da
autonomia da actividade autárquica. É verdade que as autarquias sempre salientaram que os
municípios portugueses tem revelado uma crescente capacidade de intervenção no domínio
do desenvolvendo know how e massa crítica local, de molde a ter intervenções cada vez mais
qualificadas.

Ponto 4 – APRECIAÇÃO DA ACTIVIDADE DA CAMARA E SITUAÇÃO FINANCEIRA

Sra Presidente. Peço que nos informe: - Sei que o seu programa eleitoral era o melhor de todos.
Tem uma boa situação económica e financeira.
É um dos concelhos mais sólidos do País e o primeiro em receita gerado da região. Cremos
que até participa para o fundo de apoio municipal;

sendo assim, pergunto: -

Quantas obras pensa inaugurar até ao fim deste mandato?

Pode informar quantas candidaturas tem ou já preparou?

Sabemos que tem um planeamento de investimento até 2027 para rejuvenescer o concelho: -

Com a reabilitação do edifício na zona industrial em execução, por acaso já tem alguma agenda
para a ciência e tecnologia para fomento da capacidade de iniciativa empresarial local e
possamos ver valorizar as qualificações dos recursos humanos existentes?



- O Gabinete de Coordenação e do pacto territorial para o emprego e desenvolvimento,
tem por finalidade de: -

Promove a imagem do concelho, e isso pode ter o sentido de atrair o investimento externo: -

Pergunto se tem preparado Recursos Humanos locais?

Se assumiu compromissos com os parceiros?

Se há perspectiva de criação de uma, Sociedade de Investimento Local

e consequentemente uma Agência de Desenvolvimento Regional.

E se aqui, vamos apostar para o concelho na Mobilidade, Cultura e Turismo.

 PORTAGEM - Pergunta: O caudal de transito automóvel cada vez aumenta mais na EN
242 Já pediu abolição da portagem da A8 M.ª Grande até á entrada de Leiria?

 VIDRO CLASSIFICAÇÃO – A história da Marinha Grande encontra-se intimamente
ligada ao desenvolvimento da indústria do vidro em Portugal.

 A Câmara da Marinha Grande vai candidatar a tradição vidreira e a evolução industrial
no município a património cultural imaterial da UNESCO, para salvaguardar o passado
de uma indústria?.

 GEMINAÇÃO - As cidades, quer de forma directa, através dos protocolos de amizade e
de geminação, quer indirectamente, através das instituições em que está representada,
põe exemplo; ANMP e outras, tem procurado estabelecer relações de cooperação
profícuas envolvendo, de cada vez, os agentes económicos, sociais, culturais,
contribuindo, de forma decisiva, para o desenvolvimento da nossa comunidade e para o
exercício da cidadania. - Sabe informar onde se localiza a placa ou marco memorial
com referencia ás cidades, com quem tem acordo de geminação? ( foi lido)

 ARQUIVO MUNICIPAL E SUA FUNÇÃO O Arquivo Municipal da Marinha Grande “tem
como missão recolher, guardar, tratar e preservar a documentação relativa à memória
da cidade; promover a gestão integrada dos documentos produzidos pela Câmara
Municipal, desenvolvendo produtos e serviços de informação com o objectivo de
satisfazer as necessidades das partes interessadas” e “é um organismo de excelência
na promoção e implementação de boas práticas de gestão documental integrada”

 A Senhor Presidenta tem acompanhado o evolução do Arquivo e sua importância no
contesto da prestação á cultura?

João E. Cruz - deputado PSD
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Ponto 1 – Bollinghaus

Dizia eu em Assembleia anterior - “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 ...”
Hoje vejo, que foi ou está a ser tratado, e bem o assunto, os parabéns são-vos
devidos, aqui ficam.
Já agora, “a talho de foice”, como se dizia na minha aldeia, ainda acerca da Vieira de
Leiria, caso concreto a zona industrial, gostaria de referir 3 aspetos.

1º - O estado de degradação podia e devia ser menor.

2º - Há muitos lotes por preencher! O que anda a fazer o município para os ocupar?

3º - Acessibilidades. Quem segue na direção mercado da Vieira, para Leiria, com o
objetivo de entrar na zona industrial, tem de cruzar uma faixa contrária que até é
delimitada por um separador central, para o conseguir.
Isto além de perigoso, é de fácil e relativamente económica resolução.
Gostaria que colocassem como possibilidade a construção duma rotunda, no local
onde se encontra o entroncamento de acesso.
Dignificava a ZI, controlava a velocidade, e acima de tudo garantia segurança a quem
entra e sai daquele importante espaço.

PONTO 2. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS
NO DOMÍNIO DA SAÚDE - 2019

As declarações de voto dos Srs Vereadores da CDU e do MPM não nos surpreendem,
vêm em linha com anteriores posições tomadas.
Já o mesmo não me apraz dizer relativamente à declaração de voto da Sra Presidente,
subscrita pelos restantes veradores do PS. Não porque venha em contra-ciclo com
posição anteriormente assumida pelo executivo mas pela justificação dada de
recrutamento de pessoal.

A assunção de compromissos não prevê despedimentos. Não só não prevê como
não abre as portas a que isso suceda. Aliás por diversas razões mas essencialmente
por essa o +Concelho se assumiu a favor desta transferência de competências.
O pessoal necessário para a transferência de competências na área da saúde já
trabalha no centro e extensões de saúde do concelho.
Dito isto se os serviços de saúde do concelho podem, devem, e se é possível serem
melhorados, não temos dúvidas.
Também não temos dúvidas, que esta nova recusa, mais não é do que um adiar, mas
acima de tudo, o impossibilitar de resolver no imediato, um problema já por mim e
outros srs deputados abordado nesta assembleia.
Problema esse que me levou a fazer uma proposta, bem acolhida, mais tarde assumida
a mesma intenção pelo Sr deputado João Paulo Pedrosa.
Esse problema, é descrito na alinea c), do mapa VI, do presente diploma de
descentralização na área da saúde, e designasse por “Arranjos exteriores incluindo
jardinagem”.



Não nos parece que, o quadro de pessoal que está em alteração, seja no sentido de
garantir algum jardineiro. Até porque, como todos sabemos, esses serviços, no nosso
concelho, são feitos com recurso a contratação exterior.

PONTO 4 - ATIVIDADE MUNICIPAL

Parabéns pelas novas linhas da TUMG. Mas quando se faz algo no sector de serviços
deve ter-se em conta a quem servem ou vão servir. Aqui está o “busílis” da questão.
No que à TUMG diz respeito, já aqui falei do desajuste de horários versus função.

A TUMG sobrevive dos subsídios camarários. Logo, embora sendo uma empresa
municipal, deveria atender aos superiores interesses do seu principal financiador. Que
somos nós os munícipes em geral.

Ora bem se dantes o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, como aqui afirmou à pouco,
andava à boleia para a sede do concelho, hoje os seus filhos ou netos assim terão de
continuar.
Tomemos então os horários existentes:
- O 1º autocarro sai daqui, Marinha Grande, às 7 horas, o lógico seria, assim que
chegasse, descarregar e regressar à Marinha com novos passageiros, e assim
proporcionar a quem vive na Vieira de Leiria, poder vir trabalhar para cá por 15€ Mês.

À tarde a coisa é a mesma, ou seja, quem é da sede do concelho e trabalha na Vieira
pode usar a TUMG. Mas, a quem é da Vieira de Leiria, está-lhe vedado.
Não há qualquer compatibilidade de horários.

Se recentemente dei os parabéns pela qualidade do documento da atividade municipal,
agora tenho de destacar o péssimo trabalho produzido que nos foi enviado.
Este documento está mal feito, não quero assumir que seja de forma intencional, mas
está mal feito. No advento do 5G, não me parece admissível.
A digitalização feita não tem a qualidade que, merecemos e nos é devida.

Por exemplo entre as paginas 22 e 24, onde se descrevem as verbas pagas, não há
aumento de resolução que permita, de forma clara e transparente, saber a quem foram
pagas, e quais as quantias.
Ou na pagina 26, onde só fazendo uma grande ampliação se consegue decifrar quais as
obras em execução.

Com estas deficiências, e com o tempo que nos foi dado, não me foi possível preparar
melhor o tema mas mesmo assim, dá para perceber que muito é o dinheiro que existe.
Mas como a lista de obras em execução também é vasta admitimos que o dinheiro
ainda exista, não por uma baixa taxa de execução, mas por ainda não serem
devidas as grandes tranches de pagamento das obras em curso.

Até ao final do ano vamos estar atentos e votar em conformidade quando o orçamento
municipal descer à Assembleia Municipal.

Luiz Branco
Deputado municipal eleito pelo +Concelho











AM 16-09-2019
Intervenções Maria João Gomes

Ponto 2 e Ponto 3
Declaração de voto

O peso do desinvestimento que se tem verificado na qualidade dos serviços públicos vai
ser despejado nesse quarto escuro a que chamam descentralização, onde cabe tudo o
que está por resolver ao nível de uma Reforma da Administração Pública.
Uma manobra hábil de o Governo aligeirar responsabilidades, fazendo dos municípios
meros executores das políticas da administração central, e mantendo, no essencial,
praticamente incólume o seu poder decisório.

Entre as funções que vão ser transferidas é ameaçado o carácter universal de serviços,
como o Serviço Nacional de Saúde, a Escola Pública, a Ação Social. Direitos
constitucionais, que não podem ser fragmentados e entregues, em pacotes, às Autarquias,
contribuindo assim, para acentuar, ainda mais, as desigualdades e assimetrias regionais.

Uma transferência desta dimensão, tão impositiva e sem prévia avaliação de impacto,
contém lacunas graves na delimitação de poderes e articulação dos mesmos com outras
entidades, na definição e adequação dos meios financeiros e humanos e na repartição de
responsabilidade dos Municípios e do Governo Central.

Trata-se de um pacote legislativo que coloca em risco a própria autonomia do Poder Local,
comprometendo a sua estabilidade financeira e sobrecarregando de forma inadmissível
os seus recursos técnicos e humanos, além de não salvaguardar o interesse do Estado e
dos cidadãos face aos conflitos de interesse a que vai dar azo.

Ponto 4 - Actividade da Câmara

Mais uma vez, volto a perguntar qual a situação das obras na Creche da Ivima. Muitas
famílias têm uma fragilidade social por serem formadas por trabalhadores a trabalhar por
turnos e é importante a existência desta creche.

Fico contente por saber que, este ano, a festa de Natal se realizará no Parque da Cerca.
Livramos a Praça Stephens do mamarracho da tenda da patinagem e no parque temos
espaço e um enquadramento mais adequado.

Fiquei perplexa pelo facto dos trabalhadores da Câmara deixarem encerrar a sua Casa de
Pessoal, uma conquista para todos. Custa-me a acreditar que isto esteja a acontecer e
não sei, Srª Presidente, se foram feitos todos os esforços para a manter a funcionar.
Pelo que li e pelo que me contaram, os trabalhadores ficaram sem um local para tomar as
suas refeições.
Só posso pensar que houve um desajuste, porque não quero acreditar que, uma vez
encerrada a casa de Pessoal, cada um tenha que se arranjar como puder.
Em nenhuma empresa ou organização existe uma tal ausência de preocupação quanto ao
espaço social dos seus trabalhadores. E tomar as refeições debaixo da escada, é, no
mínimo, degradante.



Portanto, Srª Presidente, mesmo que não se chegue, para já a um acordo quanto à Casa
de Pessoal, certamente que a Srª Presidente e os Srs. Vereadores irão tomar as
providências para que os funcionários possam tomar as refeições em boas condições.

Para finalizar, ouvi, em reunião de Cãmara que a APA ou a RH Centro propunham que se
fosse buscar areia para pôr nas praias.
Penso que isto só pode ser uma proposta virtual, de tão insensata.
É preciso que o governo central e as diversas entidades deixem de para a Marinha
Grande só do ponto de vista económico.
Ficámos sem o pinhal e o dinheiro da venda dos pinheiros não tem sido aqui investido.
Srª Presidente, se não fôr suficiente a sua voz junto destas entidades, pode sempre
contar com a população, porque ela estará pronta a fazer-se ouvir na defesa dos seus
direitos.


