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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA 
GRANDE REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2019___________  

Aos dezasseis dias do mês de dezembro 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 Isabel Maria Gonçalves Rodrigues Pereira de 
Freitas, primeira secretária e, Alzira Maria da Ascensão Marques, segunda 
secretária, reuniu em sessão ordinária, a Assembleia Municipal da Marinha 
Grande com a seguinte ordem de trabalhos:____________________________ 

1. 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 Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro, na redação 
atual; 

2. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE PROTOCOLO DE PARCERIA 
PARA O FUNCIONAMENTO DA ORQUESTRA JUVENIL DA MARINHA GRANDE, 
nos termos do disposto na alínea j), do n.º 1, do artigo 25.º, do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro, na redação 
atual; 

3. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE CONTRATO PROGRAMA PARA 
O ANO DE 2020 RESPEITANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE 
GERAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA TUMG – TRANSPORTES 
URBANOS DA MARINHA GRANDE, para efeitos do disposto no n.º 5, do artigo 
47º, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto conjugado com o disposto na alínea a) do 
nº 2 do artigo 25º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
nº75/2013 de 12 de setembro, na redação atual; 

4. APROVAÇÃO DA ADENDA n.º 1/2019 ao Contrato Interadministrativo de 
Delegação de Competências no âmbito do REGIME JURÍDICO DE SERVIÇO 
PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (Lei 52/2015 de 9 de junho), de 
acordo com o artigo 128.º, para os efeitos do artigo 25.º, n.º1, alínea k),  do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro, na 
redação atual; 

5. DESIGNAÇÃO DO JÚRI DE RECRUTAMENTO DOS PROCEDIMENTOS 
CONCURSAIS PARA CARGOS DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2º GRAU - Chefes 
de divisão - Divisão de desenvolvimento da cidadania e Divisão jurídica e de apoio, 
nos termos do disposto no artigo 25.º, n.º2, alínea k),  do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro, na redação 
atual, conjugado com o artigo13º, nº1 da Lei nº49/2012 de 29 de agosto, na redação 
atual; 

6. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE DOCUMENTOS PREVISIONAIS 
PARA O ANO DE 2020: GRANDES OPÇÕES DO PLANO, MAPA DE PESSOAL E 
ORÇAMENTO, nos termos do disposto na alínea a) do nº 1 do art.º 25º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro, na 
redação atual; 

7. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS, nos termos do disposto no artigo 12º do D.L nº 
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127/2012 de 21 de junho e do artigo 24º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro, na redação atual; 

8. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PERCENTAGEM DE PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL 
NO IRS – RENDIMENTOS DE 2020 A LIQUIDAR EM 2021 nos termos do disposto 
na alínea c) do n.º 1 do art.º 25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual;  

9. FIXAÇÃO DA REDUÇÃO DA TAXA DE IMI PARA O PRÉDIO DESTINADO A 
HABITAÇÃO PRÓPRIA E PERMANENTE, EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE 
DEPENDENTES QUE COMPÕEM O AGREGADO FAMILIAR DO SUJEITO 
PASSIVO nos termos do disposto na alínea d), do n.º 1, do art.º 25º, do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, na 
redação atual e em cumprimento do disposto no nº 2 e nº 9 do art.º 16 da Lei nº 
73/2013 de 3 de setembro, bem como no n.º13 do art.º 112 - A, do Código do IMI, na 
sua redação atual; 

10. AUTORIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DA DERRAMA RELATIVA AO ANO DE 2019 
A COBRAR NO ANO DE 2020, nos termos das alíneas c) e d), do n.º 1, do art.º 25º, 
do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº75/2013 de 12 de 
setembro, na redação atual; 

11. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS relativo ao Espetáculo com o Mestre da Guitarra Portuguesa 
António Chainho no âmbito da Candidatura "Região de Leiria - Rede Cultural"- 
CIMRL, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 
de 21 de fevereiro; 

12. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS relativo ao Espetáculo de música e workshop com Ricardo Silva 
a apresentar no dia 21 de março de 2020 no Teatro Stephens, no âmbito da 
Candidatura "Região de Leiria - Rede Cultural"- CIMRL, nos termos do disposto na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro; 

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

Para além dos membros da Mesa, que contou com a presença da Presidente da 
Junta de Freguesia da Marinha Grande, assinaram também “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 e Octávio José Rodrigues Rosa;____________ 

Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU):  Luís António Geria 
Barreiros, André Pereira Ruivaco Fernandes, Hélder Jorge de Sousa Rodrigues e 
Saúl Féteira Fragata;________________________________________________ 
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Bancada do Movimento pela Marinha (MPM): Carlos Wilson da Silva Batista, 
Artur Jorge Rosa dos Santos, Lisa Manuela Bordalo Barata e João Cravo Nunes 
da Silva Granja. ____________________________________________________ 

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

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

Bancada pelo Partido Social Democrata (PSD): Ana Margarida Balseiro de 
Sousa Lopes.______________________________________________________ 

e ainda os seguintes Presidentes de Junta de Freguesia: Vieira de Leiria: 
Álvaro Pinto Cardoso (PS) e Moita: António Soares André (PS). _____________ 

Estiveram ainda presentes, a Presidente da Câmara Municipal, Cidália Maria de 
Oliveira Rosa Ferreira, os Vereadores Carlos Alexandre de Carvalho Caetano, 
Álvaro Miramar Botas Letra, Aurélio Pedro Monteiro Ferreira, e as Vereadoras 
Célia Cristina Letra Faustino Guerra, Alexandra Filipa de Araújo Seara 
Dengucho, e 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 Paula Ribeiro Domingues (IND CDU), pelo 
deputado André Pereira Ruivaco Fernandes,  Filipe André Cardoso Andrade 
(CDU), pelo deputado Hélder Jorge de Sousa Rodrigues (CDU), Maria Etelvina 
Lopes Rosa Ribeiro (CDU), pelo deputado Saúl Féteira Fragata, a deputada 
Margarida Cristina Soares de Carvalho Pereira Henriques (IND PS), pelo 
deputado Octávio José Rodrigues Rosa, a deputada  Vanessa Andreia Feliciano 
Rocha (MPM), pela deputada Lisa Manuela Bordalo Barata, a deputada Ângela 
Domingues de Sousa (MPM),  pela deputada Alzira Maria Ascensão Marques e o 
deputado Pedro Nuno Rosa de Oliveira Correia (MPM) pelo deputado João Cravo 
Nunes da Silva Granja.______________________________________________ 

A deputada Susana Marina Cadete dos Santos Costa (CDU IND) justificou a sua 
ausência por motivos profissionais e a mesma foi aceite pela 
Mesa.____________________________________________________________ 

Após a verificação da existência de quórum, com a presença de 23 deputados, 
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, prestou informações sobre a 
correspondência recebida e colocou as atas à votação._____________________ 
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O Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº 5/2019 da sessão ordinária 
de 28.06.2019 e como não houve correções a fazer, submeteu a mesma à  
votação, tendo esta sido aprovada por maioria com dezasseis votos a favor e 
sete abstenções.___________________________________________________ 

O Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº 6/2019 da segunda reunião 
da sessão ordinária de 28.06.2019 e como não houve correções a fazer, 
submeteu a mesma à votação, tendo esta sido aprovada por maioria com catorze 
votos a favor e nove abstenções .______________________________________ 

O Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº 7/2019 da sessão ordinária 
de 16.09.2019 e como não houve correções a fazer, submeteu a mesma à 
votação, tendo esta sido aprovada por maioria com dezasseis votos a favor e 
sete abstenções. ___________________________________________________ 

O Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº 8/2019 da sessão 
extraordinária de 24.10.2019 e como não houve correções a fazer, submeteu a 
mesma à votação, tendo esta sido aprovada por maioria com treze votos a favor 
e e dez abstenções .________________________________________________ 

 

____________________ ANTES DA ORDEM DO DIA _____________________ 

O Presidente da Mesa declarou aberto o período antes da ordem do dia pelas 
20.50h. __________________________________________________________ 

 

❖❖❖❖❖ 

Tomou a palavra o deputado Luiz Branco (+C), que fez uma intervenção 
resumida do que se passou na Assembleia Intermunicipal da CIMRL e mostrou o 
seu descontentamento pelas ausências não justificadas de Senhores Deputados 
da Marinha Grande. 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

❖❖❖❖❖ 

 

Usou da palavra o deputado Carlos Wilson (MPM), que falou resumidamente 
das intervenções por si proferidas na reunião da Assembleia Intermunicipal da 
CIMRL.  

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 
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Usou da palavra a deputada Maria João Gomes (IND), que falou sobre as 
consequências que a transferência de competências  vai implicar, entre outras, 
na área da saúde, pondo em causa o carácter universal do SNS. 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

❖❖❖❖❖ 

 

Tomou a palavra o deputado Luiz Branco (+C), para dar os parabéns ao 
executivo por ter colocado ao serviço a APP Município Marinha Grande e deu 
como sugestão a criação duma “Bilhética municipal” também integrada nesta 
aplicação. 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 

❖❖❖❖❖ 
 

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 o munícipe inscrito.  

 

_____________  PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO   _____________ 
 

1 - O Sr. Pedro Roberto Santos, morador na Ordem, que solicitou 
esclarecimentos sobre o funcionamento do SIG, da secretaria de obras 
particulares e apresentou também algumas sugestões. 

 

 ❖❖❖❖❖ 

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 _________________________ 
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PONTO 1 - APRECIAÇÃO DA PROPOSTA PARA A CONSTITUIÇÃO DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DA MARINHA 
GRANDE 

“ Presente email datado de 21 de junho de 2019 enviado pelo deputado Nuno Machado, 
do Bloco de Esquerda, a solicitar a inclusão do assunto “ Constituição do Conselho 
Municipal de Segurança” ao abrigo do nº1 do artigo 53º da Lei 75/2013 de 12 de 
setembro, conjugado com o nº 4º do artigo 14º do Regimento da Assembleia Municipal 
da Marinha Grande, com o seguinte teor: 
 

As questões de segurança têm assumido importância crescente no que diz respeito à 
qualidade de vida dos cidadãos. 
Se pensarmos que a Marinha Grande é uma cidade segura, o que é uma preocupação 
de qualquer cidadão, não podemos ignorar situações como furtos a residências, 
estabelecimentos comerciais e industriais, em veículos motorizados, assaltos na via 
pública, inclusivamente junto ao centro da cidade, ocorrência de burlas de formas 
diversas, e casos de violência doméstica, referidas até nos meios de comunicação social 
local e regional, que pela sua gravidade contribuem para que se instale um sentimento 
de insegurança, por parte da população, particularmente a mais idosa e vulnerável. 
 
De acordo com a Direção Geral da Política de Justiça (DGPJ/MJ), no município da 
Marinha Grande, durante os anos 2013 e 2017, foram registados pelas forças de 
segurança, em média, 1.200 crimes anualmente, dos quais cerca de 117 crimes de furto 
e cerca de 100 crimes de violência doméstica. Em 2018, de acordo com o Relatório 
Anual de Segurança Interna (RASI) registaram-se cerca de 1090 ocorrências. Já em 
2019 ocorreram e foram noticiados, pelos meios de comunicação social, casos de furtos, 
assaltos na via pública e casos de violência doméstica, tendo também ocorrido 
intervenções policiais de desmantelamento de redes de tráfico de estupefacientes. 
 
Relativamente à sinistralidade rodoviária, são recorrentes os acidentes, onde resultam 
feridos, nalguns casos de grande gravidade e até, bem recentemente, acidentes mortais, 
resultados de despistes e atropelamentos. 
Considerando as ocorrências registadas e a sua diversidade, é fundamental efetuar o 
levantamento dos fatores que as podem potenciar e tomar medidas adequadas para a 
sua redução e possível eliminação, sendo necessário adequar os organismos municipais 
a esta realidade, através da articulação entre todas as entidades que têm intervenção ou 
que estão envolvidas na prevenção da segurança e tranquilidade da população. 
 
Reconhecendo que as ações concertadas entre as várias entidades envolvidas nesta 
matéria atingem os seus objetivos com mais eficácia, a Lei n.º 33/98, de 18 de Julho 
criou os Conselhos Municipais de Segurança, com o intuito de contribuir para o 
aprofundamento do conhecimento da situação de segurança nos municípios, através da 
consulta entre todas as entidades que os constituem e as que se achar de interesse; 
formular propostas de solução para os problemas de marginalidade e segurança dos 
cidadãos e participar em ações de prevenção; promover a discussão sobre medidas de 
combate à criminalidade e à exclusão social e aprovar pareceres e solicitações a remeter 
a todas as entidades diretamente relacionadas com questões de segurança e inserção 
social. 
 
A Lei n.º 106/2015 de 25 de agosto procede à primeira alteração à Lei n.º 33/98, de 18 
de julho, passando a integrar a violência doméstica e a sinistralidade rodoviária nos seus 
objetivos e competências e nesse âmbito proceder também à avaliação dos dados 
relativos ao crime de violência doméstica e apresentar propostas de ações que 
contribuam para a prevenção e diminuição deste crime; avaliar os números da 
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sinistralidade rodoviária e formular propostas para a realização de ações que possam 
contribuir para a redução dos números de acidentes rodoviários nos municípios. 
 
Desta forma, e considerando o facto de, apesar desta lei datar de 1998 com algumas 
alterações em 2015, este Conselho ainda não se encontrar constituído no Município da 
Marinha Grande, o Bloco de Esquerda acha de extrema importância que a Câmara 
Municipal avance com a sua implementação, de modo a que se tomem as medidas mais 
adequadas com vista à proteção de todos os munícipes.” 
 
 

 ❖❖❖❖❖ 

 
Tomou a palavra o deputado Luiz Branco (+C), que fez a seguinte intervenção: 

“ Sendo um assunto que merece a nossa maior atenção, só pode colher o nosso voto 
favorável. Com a segurança dos cidadãos não se brinca e tudo ou todos os mecanismos 
que possam existir para a garantir, merecerão sempre o nosso apoio. Mas na vida nem 
tudo é tão óbvio. 

E apetece-me citar “vá de retro Satanás”. Então este assunto que em parte até é 
integrado nas competências que o governo da nação quer por imposição transferir para 
as autarquias, causa que o Bloco de Esquerda nesta Assembleia assim como na 
Assembleia da Republica vota contra, é-nos agora apresentado precisamente por quem 
não quer mais competências autárquicas. 

Mas tudo bem, contem com a nossa aprovação.” 

 

 ❖❖❖❖❖ 

 
A Assembleia Municipal da Marinha Grande, ao abrigo do artigo 25.º, n.º 2, 

alínea k) do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na redação atual, 

deliberou recomendar à Câmara Municipal a adoção das seguintes 

medidas:  

 

1. Que a Câmara Municipal tome as devidas diligências para a constituição do 

Conselho Municipal de Segurança da Marinha Grande; 

2. Enviar a presente deliberação às Juntas de Freguesia da Marinha Grande, da 

Moita e de Vieira de Leiria, assim como às Forças de Segurança e Proteção 

Civil que atuam no território do Município. 

3. Enviar a presente deliberação às Forças de Segurança, Proteção Civil e 

Bombeiros que atuam no território do Município; 
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4. Enviar a presente deliberação a todas as Entidades e Organizações que 

intervenham no âmbito da violência domestica e segurança rodoviária, na 

área do Município. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade dos presentes (23 deputados). 

 

❖❖❖❖❖ 

PONTO 2 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE PROTOCOLO DE 
PARCERIA PARA O FUNCIONAMENTO DA ORQUESTRA JUVENIL DA 
MARINHA GRANDE 

“ Presente certidão de teor nº 102/2019/DMC referente à seguinte deliberação camarária 
da reunião ordinária de 25 de novembro de 2019: 

Considerando a Informação Interna da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania com 
registo I/2324/2019, de 12 de novembro, resultante do cumprimento de determinações 
superiores, onde é proposta a apreciação e aprovação de Protocolo de Parceria para o 
Funcionamento da Orquestra Juvenil da Marinha Grande, a celebrar entre a Câmara 
Municipal e a Junta de Freguesia da Marinha Grande, dado que se reconhece que a 
Orquestra Juvenil desempenha uma função de natureza educativa e cultural de interesse 
público local e dado que a sua criação é um projeto comum, do Município e da Freguesia 
da Marinha Grande, que deve continuar a ser apoiado para manutenção do seu 
funcionamento; 

Considerando a apreciação feita à minuta do Protocolo de Parceria, a celebrar entre a 
Câmara Municipal e a Junta de Freguesia da Marinha Grande, cujo objeto é o 
funcionamento da Orquestra Juvenil e da Big Band da Marinha Grande; 

Considerando que a criação e o funcionamento da Orquestra Juvenil é um projeto 
comum de parceria, estabelecida entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia da 
Marinha Grande, no quadro das respetivas atribuições, ao abrigo do disposto nos artigos 
7.º, n.º 1 e n.º 2, alínea d) e 23.º, n.º 1 e n.º 2, alíneas e) e f), do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

Considerando que a celebração do Protocolo de Parceria implica um encargo para o 
Município de 29.985,00 euros, a transferir para a Junta de Freguesia da Marinha Grande 
até 31 de dezembro de 2019, correspondente à comparticipação em 75% dos custos 
com os monitores e outras despesas de funcionamento (despesas correntes) e que 
existe dotação financeira na ação 2018/A/207 do Plano de Atividades Municipais; 

A Câmara Municipal ao abrigo da competência conferida pela alínea j), do n.º 1, do 
artigo.º 25.º e alínea ccc), do n.º 1, do art.º 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, delibera 
aprovar a minuta de Protocolo de Parceria a celebrar entre a Câmara Municipal e a Junta 
de Freguesia da Marinha Grande, que fica anexa e se dá por integralmente reproduzida, 
e submete-lo a apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta.” 
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A Assembleia Municipal da Marinha Grande,  deliberou aprovar a proposta 

de Protocolo de Parceria para o funcionamento da Orquestra Juvenil da 

Marinha Grande a celebrar entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia da 

Marinha Grande, em cumprimento do disposto no artigo 25.º, n.º 1, alínea j) do 

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

Setembro, na redação atual. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade dos presentes (23 deputados). 

 

PONTO 3_- APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE CONTRATO 
PROGRAMA PARA O ANO DE 2020 RESPEITANTE A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE INTERESSE GERAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 
DA TUMG – TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE 

“ Presente certidão de teor nº 98/2019/DMC referente à seguinte deliberação camarária 
da reunião ordinária de 28 de outubro de 2019: 

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

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

Presente proposta apresentada pela empresa municipal TUMG Transportes Urbanos da 
Marinha Grande, EM Unipessoal SA. 

Presente Parecer do Fiscal único, da empresa municipal, que se dá por integralmente 
reproduzido. 

Presente minuta de contrato-programa que tem por objeto a prestação de serviços de 
interesse geral de transporte de passageiros pela empresa municipal TUMG -
Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM Unipessoal SA. 

Considerando que integra o objeto social da empresa municipal TUMG a prestação do 
serviço público de transporte coletivo de passageiros, de acordo com a alínea a), do 
artigo 4.°, dos respetivos estatutos; 

Considerando que constitui atribuição dos municípios o planeamento, a gestão e a 
realização de investimento em rede de transportes regulares urbanos que se 
desenvolvem exclusivamente na área do município, de acordo com a alínea c) do nº 2 do 
artº 23º do RJAL (Regime Jurídico das Autarquias Locais) aprovado pela Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro;  

Considerando que quando seja atribuída a uma empresa municipal a gestão de um 
serviço de interesse geral é necessária a celebração de um contrato programa, nos 
termos da artº 47º, nº 1 da Lei 50/2012, de 31 de agosto que estabelece o regime 
jurídico da atividade empresarial local : 
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A Câmara Municipal, para efeitos do disposto no nº 5 do artº 47º da Lei 50/2012, de 31 
de agosto, e ao abrigo do disposto da alínea ccc) do nº 1 do artº 33º do RJAL, aprovado 
pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, delibera aprovar e propor à Assembleia 
Municipal a aprovação do contrato-programa, e respetiva minuta, a celebrar com a 
empresa TUMG Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM Unipessoal SA., que se 
dá por integralmente reprodutivo, cujo objeto é a prestação de serviço de interesse geral 
de transportes de passageiros, a vigorar no ano de 2020. 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 2 votos contra dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro. 

Os Srs. Vereadores do MpM proferiram uma declaração de voto.” 

❖❖❖❖❖ 

 

Tomou a palavra o deputado Luiz Branco (+C), que alertou para o fosso entre 
os custos de operação de 639 mil euros e o valor de rendimentos de 167 mil 
euros. A TUMG presta um serviço que é, e sempre terá de ser, deficitário. Para 
evitar possíveis constrangimentos legais o serviço deveria ser prestado 
diretamente pelo município. 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 

❖❖❖❖❖ 

 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande, deliberou aprovar o contrato-

programa, e respetiva minuta,  cujo objeto é a prestação de serviço de 

interesse geral de transportes de passageiros, a vigorar no ano de 2020, a 

celebrar com a empresa TUMG Transportes Urbanos da Marinha Grande, 

EM Unipessoal SA., que se dá por integralmente reproduzida, para efeitos do 

disposto no n.º 5, do artigo 47º, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto conjugado 

com o disposto na alínea a) do nº 2 do artigo 25º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro, na redação 

atual. 

Esta deliberação foi tomada por maioria com 16 votos a favor e 7 votos 

contra.( +C, MPM, IND+C) 

❖❖❖❖❖ 
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Tomou a palavra o deputado Artur Santos (MPM), que proferiu a seguinte 

declaração de voto: 

“ O MPM vota contra esta proposta pois nada de novo se projeta para 2020. De facto, os 
números são uma vez mais arrasadores.  
 
Por exemplo: 

- Das despesas totais com transportes urbanos (639 mil euros) a câmara subsidia (472 
mil euros), o que corresponde a 74 % do total das despesas. 

 
Registamos que para além dos bilhetes e passes pagos, não se vislumbra qualquer 
esforço para aumentar as receitas. O valor pouco mais que residual que se prevê 
receber em publicidade (5.200€) é disso exemplo paradigmático. 
 
Defendemos que para além do cumprimento da importantíssima função social prestada 
pelos transportes urbanos, sobretudo junto dos mais carenciados, dos estudantes e dos 
seniores, o que se espera também de uma empresa deste tipo é que tenha uma gestão 
eficiente que crie condições e incentivos para que, também os outros munícipes se 
desloquem nos transportes públicos, de modo a que desta forma também se contribua 
para a melhoria do ambiente assim como das condições de mobilidade e 
desanuviamento de tráfego. 
 
Sublinhe-se que em todo o distrito de Leiria, a Marinha Grande é o único município que 
tem uma empresa de transportes municipais, todas as outras têm transportes municipais 
geridos diretamente pela Câmara. 
 
O MPM afirma e repete as vezes que foram necessárias: 

• defendemos a existência e relevamos a importância dos transportes públicos, desde 
que geridos pela Câmara. 
• Rejeitamos liminarmente a existência e a ineficiência de uma empresa municipal de 
transportes.” 

 

❖❖❖❖❖ 

Usou da palavra a deputada Maria João Gomes (IND), que proferiu a seguinte 

declaração de voto: 

“Nunca pondo em causa  a indispensável componente social que os transportes urbanos 
contêm e que defendo, verifica-se que actividade da empresa TUMG continua a estar 
limitada à subsidiaridade que recebe da Câmara. 

Continuamos a não verificar qualquer proactividade na captação de novos clientes.As 
receitas de publicidade são praticamente irrisórias. 

Isto só vem comprovar aquilo que sempre tenho defendido: 

Não se verificam ganhos de eficiência ou eficácia com a existência de uma empresa 
municipal para cumprir a função da TUMG. 

Os serviços da Câmara Municipal poderiam perfeitamente fazê-lo, com, seguramente, 
menos custos e cumprindo a sua indispensável função social. 

Pelas razões expostas voto contra.” 
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❖❖❖❖❖ 

 

PONTO 4 - APROVAÇÃO DA ADENDA n.º 1/2019 ao Contrato 
Interadministrativo de Delegação de Competências no âmbito do REGIME 
JURÍDICO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (Lei 
52/2015 de 9 de junho) 

“ Presente certidão de teor nº 99/2019/DMC referente à seguinte deliberação camarária 
da reunião ordinária de 11 de novembro de 2019: 

Considerando que o Município da Marinha Grande celebrou com a Comunidade 
Intermunicipal da Região de Leiria o Contrato Interadministrativo de Delegação de 
Competências no âmbito do REGIME JURÍDICO DE SERVIÇO PÚBLICO DE 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (Lei 52/2015 de 9 de junho), que se anexa e se dá 
por integralmente reproduzido (anexo 1), em execução da deliberação da Câmara 
Municipal de 22/05/2017 e da deliberação da Assembleia Municipal de 29/05/2017, que 
se anexam e se dão por integralmente reproduzidas (anexo 2 e 3 respetivamente); 

Considerando que na sequência das questões suscitadas por diversos membros do 
Conselho Intermunicipal, para dar continuidade aos trabalhos relativos ao procedimento 
de seleção de operadores de serviço público de transportes na Região de Leiria, se torna 
necessário a celebração da 1ª adenda ao CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 
DELEGAÇÃO E PARTILHA DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DO RJSPTP, cujos 
termos enquadram a possibilidade de intervenção da CIMRL no âmbito do previsto no n.º 
3 do artigo 18º do RJSPTP para preparar e aprovar o procedimento de seleção de 
operadores de serviço público, designadamente o programa de procedimento e respetivo 
caderno de encargos, bem assim no domínio do previsto no artigo 19º do RJSPTP, para 
proceder a adjudicação da exploração do serviço público de transporte de passageiros 
por ajuste direto, nos casos legalmente previstos, ou prorrogação do prazo de um 
determinado contrato de serviço público, mediante acordo com o operador de serviço 
público; 

Considerando que a CIMRL remeteu no dia 05/11 pp. a minuta supracitada, devidamente 
aprovada pelo Conselho Intermunicipal, que se anexa e se dá por integralmente 
reproduzida (anexo 4), reiterando a necessidade de a mesma ser aprovada pelos 
Órgãos Municipais competentes (Câmara e Assembleia Municipal); 

Considerando que no texto da adenda ora remetida e enquadrada nas recomendações 
da AMT, salvaguarda-se a possibilidade de subdelegação de competências noutra 
autoridade de transportes ou entidade pública (cláusula 2), o que protege as explorações 
municipais, bem assim prevê-se o mecanismo automático de regresso da competência 
aos municípios no caso de impasse na implementação das competências partilhadas 
quanto aos serviços públicos de transportes de passageiros municipais consagrada no 
RJSPTP (n.º 2, da cláusula 8); 

Considerando que, em suma, pretende-se que tal decisão garanta o pressuposto de 
coesão territorial aprovado pelo CI e salvaguarde a especificidades dos municípios que 
pretendem manter um serviço urbano por gestão direta, como é o caso do Município da 
Marinha Grande; 

Presente minuta de Adenda n.º 1/2019 ao Contrato Interadministrativo de delegação de 
competências no âmbito do Regime Jurídico de Serviço Público de Transporte de 
Passageiros (RJSPTP), elaborada pela Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria 



(Mandato 2017/2021)
   ATA NÚMERO NOVE 16.12.2019 

 13 

(CIMRL), a Câmara Municipal, depois de apreciar a proposta e considerando quanto fica 
exposto, no uso da sua competência, de acordo com o artigo 128.º, para os efeitos do 
artigo 25.º, n.º1, alínea k), ambos do RJAL e de acordo com o artigo 10.º, do Regime 
Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros, aprova e delibera submeter a 
apreciação e deliberação da Assembleia Municipal, a minuta da Adenda n.º 1/2019 ao 
contrato interadministrativo de delegação de competências no âmbito do Regime 
Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros, que se anexa e se dá por 
integralmente reproduzida (anexo 4). 

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

 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande,  deliberou aprovar a minuta da 

Adenda n.º 1/2019 ao Contrato Interadministrativo de delegação de 

competências no âmbito do Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte 

de Passageiros, que se anexa e se dá por integralmente reproduzida, para 

efeitos do disposto no artigo 128.º e artigo 25.º, n.º1, alínea k), do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro, 

na redação atual, conjugado com o artigo 10.º, do Regime Jurídico do Serviço 

Público de Transporte de Passageiros. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade dos presentes (23 deputados). 

❖❖❖❖❖ 

 

PONTO 5 - DESIGNAÇÃO DO JÚRI DE RECRUTAMENTO DOS 
PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA CARGOS DE DIREÇÃO 
INTERMÉDIA DE 2º GRAU - Chefes de divisão - Divisão de desenvolvimento 
da cidadania e Divisão jurídica e de apoio 

“ Presente certidão de teor nº 110/2019/DMC referente à seguinte deliberação camarária 
da reunião ordinária de 11 de novembro de 2019: 

“ Presente informação dos serviços de Recursos Humanos, que se anexa e faz parte 
integrante, intitulada “Autorização de abertura de procedimentos concursais de 
recrutamento para cargos de direção intermédia de 2.º grau (Chefe de Divisão) da 
Divisão de Desenvolvimento da Cidadania e da Divisão Jurídica e de Apoio. Designação 
de Júri de Recrutamento. Proposta.” 

Considerando que os lugares de dirigente intermédio de 2.º grau – Chefe da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania e Chefe da Divisão Jurídica e de Apoio, encontram-se 
atualmente providos em regime de substituição, nos termos do artigo 27.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual (Estatuto do Pessoal Dirigente dos 
Serviços e Organismos da Administração Pública),conjugado com o artigo 19.º da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, na sua redação atual (Estatuto do Pessoal Dirigente das 
Câmaras Municipais). 
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Considerando que urge proceder à imediata abertura dos correspondentes 
procedimentos concursais para efeitos de recrutamento, seleção e provimento, nos 
termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, 
conjugado com o artigo 12.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua redação atual. 

Considerando que conforme previsto no artigo 4.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 
3 de setembro, na sua redação atual, o recrutamento dos postos de trabalho necessários 
é precedido de aprovação do órgão executivo. 

Considerando que a tramitação destes procedimentos concursais é assegurada, nos 
termos do artigo 13.º, n.ºs 2 e 3 da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua redação 
atual, por um presidente designado de entre personalidades de reconhecidos mérito 
profissional, credibilidade e integridade pessoal, e por vogais designados de entre 
personalidades de reconhecidos mérito profissional, credibilidade e integridade pessoal, 
cuja atividade seja ou tenha sido exercida preferencialmente na área dos recursos 
humanos ou da administração local autárquica. 

Considerando que para cumprir este desiderato, foi solicitada a colaboração do Instituto 
Politécnico de Leiria, Câmara Municipal de Leiria e Câmara Municipal da Batalha. 

Considerando que o júri de recrutamento é designado por deliberação da assembleia 
municipal, sob proposta da câmara municipal, e é composto por um presidente e dois 
vogais, em estrita observância ao artigo 13.º, n.ºs 1 e 2 da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, na sua redação atual. 

Considerando a previsão orçamental e a afetação, a despesas com pessoal, de verbas 
destinadas a suportar os encargos com os recrutamentos em causa. 

A Câmara Municipal, depois de apreciado o assunto, e no uso da competência prevista 
no artigo 4.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua redação atual, 
conjugado com os artigos 6.º, n.º 3 alínea c), 9.º n.º 1 alínea a) e 30.º, n.º 1, todos da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, na sua redação atual, delibera aprovar a abertura dos procedimentos concursais 
tendentes ao provimento dos seguintes cargos de direção intermédia, tendo em atenção 
os requisitos formais de provimento e o perfil exigido, tal e qual se encontra caraterizado 
no mapa de pessoal, nos termos do artigo 12.º, n.º1 da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto 
na sua redação atual, e os artigos 20.º, n.º 1 e 21.º, n.º 1, 2 e 9 da Lei n.º 2/2004, de 2 de 
janeiro, na sua redação atual: 

- Cargo de direção intermédia de 2.º grau (Chefe de Divisão), para a Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania; 

- Cargo de direção intermédia de 2.º grau (Chefe de Divisão), para a Divisão Jurídica e 
de Apoio. 

A Câmara Municipal delibera ainda, ao abrigo das competências previstas no artigo 25.º, 
n.º 2 alínea k), e do artigo 33.º, n.º 1 alínea ccc), ambos do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, conjugados com o artigo 13.º, n.º 1 da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, 
na sua redação atual, apresentar à Assembleia Municipal, para designação, o júri de 
recrutamento dos procedimentos concursais: 

- Cargo de direção intermédia de 2.º grau (Chefe de Divisão), para a Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania 

Presidente: Doutor Miguel Júlio Teixeira Guerreiro Jerónimo, Administrador dos Serviços 
de Ação Social do Instituto Politécnico de Leiria; Vogais: Dr. Pedro Miguel Gonçalves 
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Roque, Chefe da Divisão de Desporto e Juventude da Câmara Municipal de Leiria e Dr. 
Rui Miguel Borges Cunha, Chefe de Divisão de Educação, Cultura e Desporto da 
Câmara Municipal da Batalha. 

-Cargo de direção intermédia de 2.º grau (Chefe de Divisão), para a Divisão Jurídica e de 
Apoio 

Presidente: Dra. Eugénia Maria Lucas Ribeiro, Administradora do Instituto Politécnico de 
Leiria; Vogais: Dra. Maria Leonor Silva Correia Lourenço, Chefe da Divisão Jurídica, em 
regime de substituição, da Câmara Municipal de Leiria e Dra. Benedita Catarina Nunes 
Soares Duarte, Chefe de Divisão de Administração Geral da Câmara Municipal da 
Batalha. 

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

 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande, em cumprimento do disposto no 

artigo 25.º, n.º2, alínea k),  do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 

pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro, na redação atual, conjugado com o 

artigo13º, nº1 da Lei nº49/2012 de 29 de agosto, na redação atual, designou o 

seguinte júri de recrutamento dos procedimentos concursais: 

- Cargo de direção intermédia de 2.º grau (Chefe de Divisão), para a Divisão 
de Desenvolvimento da Cidadania: 

Presidente: Doutor Miguel Júlio Teixeira Guerreiro Jerónimo, Administrador dos 
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Leiria; Vogais: Dr. Pedro 
Miguel Gonçalves Roque, Chefe da Divisão de Desporto e Juventude da Câmara 
Municipal de Leiria e Dr. Rui Miguel Borges Cunha, Chefe de Divisão de 
Educação, Cultura e Desporto da Câmara Municipal da Batalha. 

- Cargo de direção intermédia de 2.º grau (Chefe de Divisão), para a Divisão 
Jurídica e de Apoio: 

Presidente: Dra. Eugénia Maria Lucas Ribeiro, Administradora do Instituto 
Politécnico de Leiria; Vogais: Dra. Maria Leonor Silva Correia Lourenço, Chefe da 
Divisão Jurídica, em regime de substituição, da Câmara Municipal de Leiria e 
Dra. Benedita Catarina Nunes Soares Duarte, Chefe de Divisão de Administração 
Geral da Câmara Municipal da Batalha. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade dos presentes (23 deputados). 

❖❖❖❖❖ 

 

PONTO 6 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE DOCUMENTOS 
PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2020: GRANDES OPÇÕES DO PLANO, 
MAPA DE PESSOAL E ORÇAMENTO 



(Mandato 2017/2021)
   ATA NÚMERO NOVE 16.12.2019 

 16 

“ Presente certidão de teor nº 100/2019/DMC referente à seguinte deliberação camarária 
da reunião ordinária de 25 de novembro de 2019: 

Nos termos do ponto 2.3 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação atual, 
apresenta-se a proposta de Documentos Previsionais do Município da Marinha Grande 
para o ano de 2020, constituída pelas Grandes Opções do Plano, Mapa de Pessoal e 
Orçamento. 

De acordo com o artigo 28.º, n.º 4 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, o mapa de 
pessoal deve acompanhar a proposta de orçamento. 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O PERÍODO DE 2020-2023 

Presente proposta das Grandes Opções do Plano, constituída pelo Plano Plurianual de 
Investimentos e pelo Plano de Atividades Municipais 

Presente proposta do Plano Plurianual de Investimentos do Município da Marinha 
Grande com um total de financiamento definido de 10.874.864,60 € para o ano de 2020, 
5.335.992 € para o ano de 2021, 25.000 € para o ano de 2022 e com um financiamento 
não definido de 14.277.549,47 €. 

Presente proposta do Plano de Atividades Municipais do Município da Marinha Grande 
com um total de financiamento definido de 11.586.481 € para o ano de 2020, 
12.112.376,17 € para o ano de 2021, 7.809.089,89 € para o ano de 2022, 3.541.247 € 
para o ano de 2023 e com um financiamento não definido de 621.700 €. 

Colocado o documento a votação, que aqui se dá por integralmente reproduzido, foi o 
mesmo aprovado, e nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, foi deliberado submetê-lo à 
aprovação da Assembleia Municipal, conforme previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 
25.º, do mesmo diploma. 

MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2020 

Presente proposta de mapa de pessoal da Câmara Municipal da Marinha Grande, 
elaborada nos termos do artigo 29.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual. 

Colocado o documento à votação, que aqui se dá por integralmente reproduzido, e em 
cumprimento do disposto no artigo 29.º, n.º 4 da LTFP, conjugado com o artigo 3.º, n.º 2, 
alínea a) do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua redação atual, e artigo 
33.º, n.º 1 alínea ccc) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, foi deliberado submetê-lo a 
aprovação da Assembleia Municipal, conforme previsto na alínea o) do n.º 1 do artigo 
25.º deste último diploma. 

ORÇAMENTO PARA 2020 

Presente proposta do Orçamento do Município da Marinha Grande para o ano de 2020, 
num total de 29.994.398 € procedendo-se à sua análise e discussão. 

Colocados os documentos à votação foram os mesmos aprovados, e nos termos do 
disposto na alínea c) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, foi deliberado submetê-lo à aprovação da Assembleia Municipal, 
conforme previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º, do mesmo diploma. 
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Esta deliberação foi tomada por maioria, com 3 votos a favor, 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores da CDU e 2 votos contra dos Srs. Vereadores do MpM. 

Todos proferiram  declarações de voto.” 

 

❖❖❖❖❖ 

Tomou a palavra o deputado Luiz Branco (+C), que fez uma crítica mordaz às 
diferenças entre o que de 4 em 4 anos é prometido nas campanhas eleitorais, e o 
que é feito pelos executivos dos últimos anos. 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 

❖❖❖❖❖ 

Usou da palavra a deputada Maria João Gomes (IND), que abordou os 

princípios estratégicos do documento em discussão.  

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

❖❖❖❖❖ 

 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande, deliberou aprovar os 

Documentos Previsionais do Município da Marinha Grande para o ano de 

2020 constituída pelas Grandes Opções do Plano (2020-2023),  Mapa de 

Pessoal e Orçamento, em cumprimento do disposto nas alíneas a) e o) 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, na sua redação atual, e ainda do disposto no artigo 

29.º, n.º 4 da LTFP, conjugada com o artigo 3.º, n.º 2, alínea a) do Decreto-Lei n.º 

209/2009, de 3 de setembro, na sua redação atual. 

Esta deliberação foi tomada por maioria com 9 votos a favor, 8 votos contra 

(+C, MPM, IND, BE) e 6 abstenções (CDU). 

❖❖❖❖❖ 

 

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

declaração de voto: 
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“ Um orçamento incapaz. 

Não que seja um mau orçamento. Não nada disso até poderia ser considerado um 
excelente orçamento, mas para um organismo, mais pequeno com pouco dinheiro. 

A Marinha Grande está a passar ao lado do futuro. 

É verdade que graças a incompetentes governações, se foram acumulando invejáveis 
verbas. Incompetentes talvez não seja correto, porque a incompetência executiva levou-
os a brilhantes resultados financeiros, colocando a Marinha nos melhores lugares do 
ranking da gestão financeira. 

Mas, com a quantidade de dinheiro existente, a Marinha podia resolver a generalidade 
dos problemas que, ao nível das infraestruturas, nos assolam. 

O dinheiro existente, garante uma inegável capacidade de endividamento. Este binómio 
permite concorrer a verbas europeias, com taxas de financiamento que não raras vezes 
atingem os 85%. 

Reconhecemos que isto está a ser feito, por exemplo numa das meninas dos olhos da 
campanha eleitoral do PS, o centro escolar da Várzea. Ou em outra das meninas dos 
olhos, a Creche da Ivima. Mas vejamos bem estes exemplos. Os inúmeros entraves que, 
uns após outros, se vão opondo à concretização dos atos demonstram uma 
incapacidade de concretizar, que chega a ser irritante. 

Tenho dificuldade em acusar a senhora presidente, bem como os senhores vereadores 
com pelouro de tamanha falta de ousar. Diria que, se calhar, a culpa estará a outro nível. 

Mas como em qualquer empresa os gestores é que tem de assumir o controlo da gestão. 
Por vezes a boa gestão aconselha a tomada de medidas drásticas, que não passam por 
despedimentos, mas por formação e a necessária rotação de efetivos, de modo a fazer 
face às dificuldades, que a cada momento se avizinham. É assim que as empresas 
sobrevivem e aqui também terá de ser assim. 

Porventura haverá poderes superiores, aos de quem tem a obrigação de gerir.  

Seja a suposição correta ou não, o voto contra do +Concelho é justificado, pela falta de 
estratégia para o concelho. Estando no século XXI, continuamos a não ter obras do 
século XX, e a trabalhar em condições do século XIX como sejam um mercado a operar 
em tendas.” 

❖❖❖❖❖ 

Usou da palavra a deputado Margarida Lopes  (PSD), que proferiu a seguinte 

declaração de voto: 

“ Sobre o Orçamento para o ano de 2020 e as respetivas GOP há vários aspetos 
positivos que se podem destacar. No âmbito dos eixos estratégicos, em particular, o 
reconhecimento da necessidade de reforçar a competitividade (com a decorrente 
consagração do Conselho Estratégico para o Desenvolvimento do Concelho) e a 
urgência em apostar na qualidade de vida e desenvolvimento equilibrado do concelho.  

Há, no entanto, um aspeto a que não nos podemos furtar. A dissonância entre os 
orçamentos aprovados e os orçamentos efetivamente executados. Um desses exemplos 
é o orçamento relativo a 2019 e a sua baixíssima taxa de execução em que a 31 de 
outubro rondava os 17%. 
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Menos de 1/5 do orçamento executado, esta não é uma exceção, é infelizmente a regra 
que tem caracterizado os sucessivos executivos camarários.  

Por temer que esta situação se voltasse a repetir, o PSD propôs a criação de uma 
comissão de acompanhamento para a execução do orçamento. Infelizmente, apesar de 
esta proposta ter sido aprovada, quase todos os partidos com representação na 
Assembleia Municipal se furtaram a indicar os seus representantes para a referida 
Comissão, situação que não deixa o PSD de lamentar.  

A Marinha é um caso de estudo de um concelho que tem condições económicas e 
geográficas para ser um concelho moderno e excelente, mas que é apenas mediano e 
parado no tempo, um concelho que tem tudo para ser um exemplo a seguir, mas 
infelizmente não o é. 

A falta de capacidade reiterada para a execução dos orçamentos aprovados é a prova 
da incapacidade em colocar o concelho da Marinha Grande no lugar que merecia. 
Considera, ainda assim, o PSD que em nada beneficiaria o Município um cenário de 
eleições antecipadas, pelo que, apenas e só apenas em nome desse projeto de futuro 
em que sinceramente acreditamos, o PSD não chumbou o Orçamento e GOP de 2020.”  

 

❖❖❖❖❖ 

Usou da palavra a deputado Maria João Gomes (IND), que proferiu a seguinte 

declaração de voto: 

“Nunca esta autarquia teve tanto dinheiro para investir como agora. 

Com mais de 16 milhões disponíveis, apenas foram utilizados 2,6 revelando uma 
baixíssima taxa de execução de despesas de capital, que em 31 de outubro se situava 
abaixo de 18%, conseguindo ser inferior à do ano passado. 

De ano para ano, em cada novo orçamento, se assiste à passagem de verbas previstas 
para obras fundamentais transitarem  para o ano seguinte, por uma incapacidade de 
execução, que o executivo permanente persiste em não admitir, embora seja mais do 
que evidente.  

Até se pode ter o arrojo de inscrever 11 milhões para investimento, só que, face ao 
histórico, já será uma grande conquista se for executado o que estava previsto no 
orçamento de 2019. 

Infraestruturas básicas como o saneamento em todo o concelho, a rede de 
abastecimento de água, o alargamento da zona industrial, a ciclovia, e equipamentos 
como a creche da Ivima, o centro escolar da Várzea, os Registos e Notariado, e muitos 
outros, continuam a transitar de orçamentos anteriores. 

Num concelho de grande dinâmica industrial não se compreende que não estejam 
previstas novas acessibilidades que retirem o trânsito de camiões do centro e facilitem a 
circulação, tal como a criação e alargamento de outras zonas industriais. 

Quanto à educação, continuamos sem um instrumento de diagnóstico e planeamento 
para os edifícios e equipamentos e falo da Carta Educativa. É como navegar sem leme. 

Por isso, relativamente à decisão dos locais para a construção de centros escolares, 
nem sabemos bem a que critérios obedece. 
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O investimento previsto para a Cultura é pequenino e não reflecte qualquer mudança 
face à utilização do nosso património e às expectativas de um público que se tem 
tornado mais exigente e procura novas experiências. 

O mesmo acontece com o turismo. 

Este é, portanto, apenas mais um orçamento de continuidade, reflexo das dificuldades 
de execução que se têm verificado.” 

❖❖❖❖❖ 

Tomou a palavra o deputado Nuno Machado (BE), que proferiu a seguinte 

declaração de voto:  

“Hoje, esta Assembleia Municipal vota as propostas de Orçamento e de Grandes Opções 
do Plano, perfazendo perto de 30 milhões de euros em 2020, mas mais uma vez não foi 
disponibilizado aos deputados e deputadas os documentos financeiros 
trimestrais/mensais, na forma de balanço, de demonstração de resultados e de execução 
financeira do plano de atividades municipal e do plano plurianual de investimento, que 
suportam os resultados expressos no relatório do Orçamento. 
 
Como já referimos nas anteriores votações, devíamos ter dados financeiros trimestrais 
ou mensais, de forma a podermos compreender como se distribuem as despesas e as 
receitas ao longo do ano e desta forma poder discutir o planeamento financeiro. Os 
valores globais, anuais, são insuficientes, pois precisamos de mais transparência. 
Precisamos de ter acesso aos orçamentos iniciais e ao grau de execução desse 
orçamento ao longo do ano. As decisões só podem ser democráticas se todos tivermos 
acesso a informação clara. 
 
Continuamos com as discussões relativas à construção das piscinas, de um novo 
mercado (que vai mudando de localização ao sabor das diversas vontades políticas que 
vão mandando no nosso município), de qual será a utilização a dar ao património da 
FEIS, de qual será a localização do centro Intermodal de Transportes, entre outras 
Continuamos a aguardar quando serão realizadas as obras da creche na antiga IVIMA, 
de quando serão finalizadas as obras dos Orçamentos Participativos de 2016, 2017 e 
2018, de quando serão iniciadas as obras para a adutora e reservatório do Alto dos 
Picotes, de quando serão iniciadas todas as obras relativas a saneamento nas 
freguesias de Vieira de Leiria e da Moita, que tão esquecidas parecem estar.  
 
No entanto, sabemos reconhecer também os trabalhos que vão sendo desenvolvidos 
destacando com agrado que algumas das medidas em execução constavam do 
programa eleitoral do Bloco, são exemplo a construção da ciclovia, a residência para 
estudantes no centro histórico e a requalificação e extensão do TUMG. Mas apesar 
destes avanços, que valorizamos, este não é o orçamento do Bloco de Esquerda, pois, 
consideramos que os dois últimos orçamentos deixam-nos grandes reservas quanto à 
capacidade de execução do pouco que este executivo pretende fazer, ou mesmo do 
muito que gostaria de fazer.  
Assim sendo, o Bloco de Esquerda vota contra o Orçamento e as Grandes Opções do 
Plano.” 
 

PONTO 7 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A 
ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS 
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“Presente certidão de teor nº 101/2019/DMC referente à seguinte deliberação camarária 
da reunião ordinária de 25 de novembro de 2019: 

Considerando que: 

a) A assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, 
incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, está sujeita a 
autorização prévia da assembleia municipal nos termos do artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da 
Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro; 

b) Os compromissos plurianuais são compromissos que constituem a obrigação de 
efetuar pagamentos em mais de um ano económico ou em anos económicos distintos do 
ano em que o compromisso é assumido (artigo 3.º, alínea b), da Lei n.º 8/2012, de 21 de 
fevereiro); 

c) A autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais pode ser dada, 
pelo órgão deliberativo, aquando da aprovação das Grandes Opções do Plano, conforme 
artigo 12.º, do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho; 

d) O artigo 22.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, na sua redação atual, admite 
a assunção de encargos em mais de um ano económico; 

Atendendo a que: 

a) A autorização para a assunção de compromissos plurianuais relativa à 
reprogramação da execução de contratos administrativos já celebrados, não se traduz 
em novos encargos, mas na dilação de encargos já assumidos e em relação aos quais 
existe um vínculo jurídico cujo rompimento é suscetível de gerar o pagamento de 
indemnizações; 

b) Nos casos de reprogramação física e financeira de contratos administrativos em 
execução, é relevante a conformação do plano de trabalhos com a realidade física e que 
só após esta alteração se deve ter como genericamente autorizado o compromisso 
plurianual; 

c) Os encargos decorrentes da adjudicação e ou da execução de contratos 
administrativos correspondem à realização de despesas correntes e/ou de investimento 
diretamente destinadas à prossecução das atribuições municipais; 

d) Em qualquer dos casos, a autorização genérica depende de estar previamente 
assegurada a inclusão das verbas devidas nas Grandes Opções do Plano, nos anos em 
referência; 

Assim, a Câmara Municipal, com os fundamentos expostos, delibera, de acordo com o 
artigo 32.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, para os efeitos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de 
junho, e do artigo 24.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, propor à Assembleia 
Municipal: 

1) A emissão de autorização genérica prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais relativos: 

a.À reprogramação da execução física e financeira de contratos administrativos já 
celebrados, desde que a alteração do plano de trabalhos tenha sido aprovado pelo 
órgão competente, independentemente do valor; 

b.Aos encargos decorrentes da adjudicação de contratos administrativos de 
empreitadas de obras públicas, de aquisição de bens e de aquisição de serviços; 
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c.À aprovação de revisão de preços ou atualização de contratos já celebrados, desde 
que resultante de disposições legais e/ou de previsões previamente incluídas no 
próprio contrato; 

2)Em qualquer dos casos previstos no número anterior deve estar previamente 
assegurada a inclusão das verbas respetivas nas Grandes Opções do Plano, nos anos 
em referência. 

3)Em qualquer dos casos previstos no ponto 1), deve estar assegurado o cumprimento 
de todas as disposições legais em matéria de realização de despesas públicas, 
designadamente em matéria de conformidade com as exigências decorrentes da 
existência de fundos disponíveis para o efeito. 

4)O disposto nas alíneas anteriores vigora no ano económico de 2020. 

A presente deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta.” 

❖❖❖❖❖ 

 

Usou da palavra, o deputado Luiz Branco (+C), que disse que em anos 
anteriores têm os inúmeros pedidos de autorização prévia, para outra quantidade 
equivalente de obras em curso que transitam de ano, vindo a votação. Como é 
elementar, desses pedidos, nunca algum foi, ou irá, ser negativamente votado. 

Para salvaguarda de algum item que fique esquecido, ou de algum que não 
houve tempo de preparar, costuma vir o pedido genérico. 

Este ano apenas aparece o genérico, porquê? Para ocultar a gigante lista, de 
onde constam obras como a Aníbal Bettencourt, que à muito deveriam estar 
concluídas, e que teimosamente andam a transitar de ano para ano. Ou será 
que, quem o devia fazer, não teve tempo e assim aprovasse a genérica que dá 
para tudo? 

❖❖❖❖❖ 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande, em cumprimento do disposto no 

artigo 12.º, do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho e no artigo 24.º, do 

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

setembro, na redação atual, apreciou e autorizou: 

1) A emissão de autorização genérica prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais relativos: 

a. À reprogramação da execução física e financeira de contratos 
administrativos já celebrados, desde que a alteração do plano de 
trabalhos tenha sido aprovado pelo órgão competente, 
independentemente do valor; 

b. Aos encargos decorrentes da adjudicação de contratos 
administrativos de empreitadas de obras públicas, de aquisição de bens e 
de aquisição de serviços; 
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c. À aprovação de revisão de preços ou atualização de contratos já 
celebrados, desde que resultante de disposições legais e/ou de previsões 
previamente incluídas no próprio contrato; 

2) Em qualquer dos casos previstos no número anterior deve estar previamente 
assegurada a inclusão das verbas respetivas nas Grandes Opções do Plano, nos 
anos em referência. 

3) Em qualquer dos casos previstos no ponto 1), deve estar assegurado o 
cumprimento de todas as disposições legais em matéria de realização de 
despesas públicas, designadamente em matéria de conformidade com as 
exigências decorrentes da existência de fundos disponíveis para o efeito. 

4) O disposto nas alíneas anteriores vigora no ano económico de 2020. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade dos presentes (23 deputados). 

 

❖❖❖❖❖ 

 

PONTO 8 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PERCENTAGEM DE 
PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS – RENDIMENTOS DE 2020 A LIQUIDAR 
EM 2021 

“ Presente certidão de teor nº 113/2019/DMC referente à seguinte deliberação camarária 
da reunião ordinária de 9 de dezembro de 2019: 

De acordo com o estabelecido no n.º 1 do artigo 26.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de 
setembro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, diploma 
que preceitua o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, 
os municípios têm direito, em cada ano, a uma participação variável até 5 % no IRS dos 
sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativa aos 
rendimentos do ano imediatamente anterior, calculada sobre a respetiva coleta líquida 
das deduções previstas no n.º 1 do artigo 78.º do Código do IRS. 

Considerando que nos termos do n.º 2 do artigo 26.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de 
setembro, na sua redação atual, a participação variável no IRS depende da tomada de 
deliberação sobre a percentagem pretendida pelo Município, a qual tem que ser 
comunicada por via eletrónica à Autoridade Tributária, até 31 de dezembro do ano 
anterior àquele a que respeitam os rendimentos e que nos termos do n.º 3 do mesmo 
art.º e diploma, na ausência de deliberação ou de comunicação à Autoridade Tributária e 
Aduaneira, o município tem direito a uma participação de 5% no IRS. 

Considerando os investimentos em curso e que se perspetivam lançar no concelho da 
Marinha Grande nas áreas das infraestruturas de redes municipais e da requalificação 
urbana, cuja execução física e financeira terá um forte impacto na estrutura da despesa 
do orçamento camarário do ano de 2020 e anos seguintes. 

A Câmara Municipal delibera nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 
75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, submeter a presente proposta à 
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Assembleia Municipal, para cumprimento do preceituado na alínea c) do n.º 1 do art.º 
25.º do mesmo diploma, de fixação da percentagem de 5% na participação variável do 
Município da Marinha Grande no I.R.S. no que respeita aos rendimentos relativos ao ano 
de 2020 a liquidar em 2021.  

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

 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e aprovou a fixação da 

percentagem de 5% na participação variável do Município da Marinha 

Grande no I.R.S. no que respeita aos rendimentos relativos ao ano de 2020 

a liquidar em 2021, em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do art.º 

25.º do do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº75/2013 

de 12 de setembro na redação atual. 

Esta deliberação foi tomada por maioria com 22 votos a favor e 1 abstenção 

(PS). 

❖❖❖❖❖ 

PONTO 9 - FIXAÇÃO DA REDUÇÃO DA TAXA DE IMI PARA O PRÉDIO 
DESTINADO A HABITAÇÃO PRÓPRIA E PERMANENTE, EM FUNÇÃO DO 
NÚMERO DE DEPENDENTES QUE COMPÕEM O AGREGADO FAMILIAR DO 
SUJEITO PASSIVO 

“Presente certidão de teor nº 114/2019/DMC referente à seguinte deliberação camarária 
da reunião ordinária de 9 de dezembro de 2019: 

Nos termos do disposto na alínea a) do art.º 14.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, 
alterada e republicada em anexo à Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, diploma que 
estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, o 
produto da cobrança do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), constitui receita dos 
municípios. Conforme estipulado na alínea d) do n.º 1 do art.º 25 da Lei n.º 75/2013 de 
12 de setembro, na sua redação atual, compete à Assembleia Municipal fixar 
anualmente o valor da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis, mediante proposta da 
Câmara Municipal, conforme disposto na alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º do mesmo 
diploma legal. 

Considerando que com a publicação da Lei n.º 7-A/2016 de 30 de março, Lei do 
Orçamento de Estado para o ano de 2016, foi aditado o art.º 112º-A ao Código do IMI. 
Considerando que em cumprimento do disposto no n.º 6 do art.º 112.º-A do Código do 
IMI, a Autoridade Tributária e Aduaneira, através de email remetido a esta autarquia, 
disponibilizou a informação relativa ao número de agregados familiares com um, dois e 
três ou mais dependentes, com domicílio fiscal em prédio destinado a habitação própria 
e permanente situado na área territorial do Município. Considerando que a deliberação 
que fixa a redução da taxa de IMI para prédios ou parte de prédios urbanos destinados a 
habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, e que 
seja afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes que compõem o respetivo 
agregado familiar, deve ser comunicada à Autoridade Tributária e Aduaneira, por 
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transmissão eletrónica de dados, até ao dia 31 de dezembro de 2019, atento o disposto 
no n.º 14 do art.º 112.º do CIMI, na sua redação atual. 

Considerando a informação 62RD/2019 de 03 de dezembro dos serviços da Divisão 
Administrativa e Financeira. 

A Câmara Municipal delibera nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do Art.º 33º da Lei n.º 
75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal a redução da taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis, para prédios ou parte 
de prédios urbanos destinados a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou 
do seu agregado familiar, e que seja afeto a tal fim, atendendo ao número de 
dependentes que compõem o respetivo agregado familiar, respeitante ao ano de 2019 a 
liquidar no ano de 2020, atento o disposto no n.º 1 do Art.º 112.º-A do CIMI, na sua 
redação atual, conforme o disposto no quadro seguinte. 

N.º 
dependentes do 

agregado 
familiar 

Dedução 
fixa (em €) 

1 20,00 

2 40,00 

3 ou mais 70,00 

Mais delibera remeter esta proposta à Assembleia Municipal para que o órgão 
deliberativo fixe a mesma nos termos da alínea d) do n.º 1 do Art.º 25 da Lei n.º 75/2013 
de 12 de setembro, na sua redação atual, e para cumprimento do prazo preceituado no 
n.º 14.º do art.º 112 do CIMI. 

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

 

❖❖❖❖❖ 

Usou da palavra, o deputado Artur Santos (MPM) que apresentou como 

exemplo os incentivos da CM de Óbidos sobre o assunto em discussão e colocou 

várias questões ao executivo. 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

❖❖❖❖❖ 

 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande, em cumprimento do disposto na 

alínea d) do n.º 1 do art.º 25 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 

pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro na redação atual, bem como do disposto 

no n.º 1 e nº 14º do art.º 112.º- A do CIMI, na sua redação atual, aprovou e fixou 

a redução da taxa do IMI para prédios ou parte de prédios urbanos 
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destinados a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu 

agregado familiar, e que seja afeto a tal fim, atendendo ao número de 

dependentes que compõem o respetivo agregado familiar, respeitante ao 

ano de 2019 a liquidar no ano de 2020, de acordo com o seguinte quadro: 

Nº dependentes do 
agregado familiar 

Dedução fixa (em €) 

1 20,00 

2 40,00 

3 ou mais 70,00 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade dos presentes (23 deputados). 

 

PONTO 10 - AUTORIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DA DERRAMA RELATIVA 
AO ANO DE 2019 A COBRAR NO ANO DE 2020 

“Presente certidão de teor nº 105/2019/DMC referente à seguinte deliberação camarária 
da reunião ordinária de 9 de dezembro de 2019: 

De acordo com o estabelecido na alínea c) do art.º 14.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de 
setembro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, diploma 
que preceitua o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, 
o produto da cobrança de derramas lançadas nos termos do art.º 18.º do mesmo diploma 
legal, constitui uma receita municipal. 

Considerando que de acordo com o disposto no n.º 1 do art.º 18.º da Lei n.º 73/2013 de 
3 de setembro, na sua redação atual, os municípios podem deliberar lançar uma 
derrama anual e que vigora até nova deliberação, até ao limite máximo de 1,5% sobre o 
lucro tributável sujeito e não isento de IRC (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Coletivas) que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica 
por sujeitos passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, 
uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com 
estabelecimento estável nesse território. 

Considerando que de acordo com o n.º 24 do art.º 18.º da referida lei, a Assembleia 
Municipal pode, até à aprovação do regulamento referido no n.º 23.º conjugado com o n.º 
22.º do mesmo diploma, sob proposta da Câmara Municipal, deliberar lançar uma taxa 
reduzida de derrama para os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano 
anterior que não ultrapasse os 150.000 euros. 

Considerando os investimentos em curso e que se perspetivam lançar no concelho da 
Marinha Grande nas áreas das infraestruturas de redes municipais e da requalificação 
urbana, cuja execução física e financeira terá um forte impacto na estrutura da despesa 
do orçamento camarário do ano de 2020 e seguintes. 
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A Câmara Municipal, apreciando o exposto e concordando com o seu teor, delibera nos 
termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua 
redação atual, submeter à Assembleia Municipal a seguinte proposta de lançamento da 
derrama relativa ao ano de 2019 a cobrar em 2020, fixando-a em: 

• 1,5% para os sujeitos passivos com lucro tributável sujeito e não isento de 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) que registem no ano anterior 
um volume de negócios que ultrapasse os 150.000,00 euros, nos termos do disposto no 
art.º 18.º, n.º 1 da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, na sua redação atual; 

• 0,01% para os sujeitos passivos com lucro tributável sujeito e não isento de 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) que no ano anterior registem 
um volume de negócios que não ultrapasse os 150.000 euros, nos termos do disposto no 
art.º 18.º, n.º 24 da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, na sua redação atual; 

Mais delibera remeter a presente proposta de deliberação à Assembleia Municipal para 
que este órgão deliberativo autorize o lançamento da derrama relativa ao ano de 2019, a 
cobrar em 2020, nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 25 da Lei n.º 75/2013 de 12 
setembro, na sua redação atual. 

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

 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande, em cumprimento do disposto no 

artigo 12.º, do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho e no artigo 24.º, do 

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

setembro, na redação atual,  apreciou e autorizou a proposta do lançamento 

da derrama relativa ao ano de 2019 a cobrar em 2020, nos termos das alíneas 

c) e d), do n.º 1, do art.º 25º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 

pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro, fixando-a em: 

• 1,5% para os sujeitos passivos com lucro tributável sujeito e não 

isento de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) que 

registem no ano anterior um volume de negócios que ultrapasse os 

150.000,00 euros, nos termos do disposto no art.º 18.º, n.º 1 da Lei n.º 

73/2013 de 3 de setembro, na sua redação atual; 

• 0,01% para os sujeitos passivos com lucro tributável sujeito e não 

isento de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) que no 

ano anterior registem um volume de negócios que não ultrapasse os 

150.000 euros, nos termos do disposto no art.º 18.º, n.º 24 da Lei n.º 73/2013 

de 3 de setembro, na sua redação atual; 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade dos presentes (23 deputados). 
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❖❖❖❖❖ 

 

PONTO 11 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS relativo ao Espetáculo com o Mestre da 
Guitarra Portuguesa António Chainho no âmbito da Candidatura "Região de 
Leiria - Rede Cultural"- CIMRL 

“Presente certidão de teor nº 111/2019/DMC referente à seguinte deliberação camarária 
da reunião ordinária de 9 de dezembro de 2019: 

Nos termos do disposto no art.º 22º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, a 
autorização de despesas que deem lugar a um encargo orçamental em mais de um ano 
económico ou em ano que não seja o da sua realização, não pode ser efetivada sem 
prévia autorização da Assembleia Municipal, salvo quando estas: 

a) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 

b) os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos anos 
económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos. 

Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos 
pagamentos em atraso, e que dispõe que a assunção de compromissos plurianuais, 
independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a 
sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira 
com os municípios e parcerias público-privadas, está sujeita, no que respeita às 
entidades da administração local, a autorização prévia da Assembleia Municipal. 

Considerando que, nos termos da Requisição Interna n.º 27676 datada de 21/10/2019 da 
Divisão de Desenvolvimento e Cidadania, pretende-se proceder à abertura de 
procedimento de ajuste direto simplificado para a aquisição de serviços para o 
Espetáculo com o Mestre da Guitarra Portuguesa António Chainho, a apresentar na 
Casa da Cultura Teatro Stephens, no dia 20 de maio de 2020, no âmbito da Candidatura 
"Região de Leiria - Rede Cultural"- CIMRL, com um valor global de encargos de 4.850,00 
euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz o montante de 5.965,50 
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 
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fevereiro, alterado pelas Leis n.º 64/2012, de 20 de dezembro, 66-B/2012, de 31 de 
dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 99/2015 de 2 de junho, preceitua no seu art.º12.º que: 

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

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

Considerando que na sessão da Assembleia Municipal de 20/12/2018 foi concedida 
autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos aos 
encargos decorrentes da adjudicação de contratos administrativos de empreitadas de 
obras públicas, de aquisição de bens e de aquisição de serviços, até ao limite do valor 
que determina a sua sujeição a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, e desde que 
exista dotação suficiente nas Grandes Opções do Plano nos anos em que se pretendem 
assumir os encargos plurianuais, o que não sucede na ação supra indicada. 

Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação inscrita na classificação 
orgânica/económica 06/020220 e ação do Plano de Atividades Municipais 2017/A/208 
com a designação “Candidatura "Região de Leiria - Rede Cultural"  - CIMRL”. 

Considerando que a dotação corrigida em Documentos Previsionais do ano de 2019, 
para o ano de 2020, inscrita na 10.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019, 
2.ª Revisão, aprovada na sessão da Assembleia Municipal de 28/06/2019, 2.ª reunião de 
01/07/2019, é de 24.851,00 euros, verba suficiente para a despesa que se perspetiva 
assumir. 

Considerando que o procedimento de contratação pública para a aquisição de serviços 
para o Espetáculo com o Mestre da Guitarra Portuguesa António Chainho, a apresentar 
na Casa da Cultura Teatro Stephens, no dia 20 de maio de 2020, no âmbito da 
Candidatura "Região de Leiria - Rede Cultural"- CIMRL, não 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 aquisição de serviços para o Espetáculo com o Mestre da Guitarra 
Portuguesa António Chainho, a apresentar na Casa da Cultura Teatro Stephens, no dia 
20 de maio de 2020, no âmbito da Candidatura "Região de Leiria - Rede Cultural"- 
CIMRL, até ao valor máximo de 5.965,50 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 e aprovada em minuta.” 

 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autorizou a 

assunção de compromissos plurianuais relativos à aquisição de serviços 

para o Espetáculo com o Mestre da Guitarra Portuguesa António Chainho, a 

apresentar na Casa da Cultura Teatro Stephens, no dia 20 de maio de 2020, no 
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âmbito da Candidatura "Região de Leiria - Rede Cultural"- CIMRL, até ao valor 

máximo de 5.965,50 euros, IVA incluído à taxa legal em vigor, no ano de 2020, 

para efeitos 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 (23 deputados). 

❖❖❖❖❖ 

 

PONTO 12 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS relativo ao Espetáculo de música e 
workshop com Ricardo Silva a apresentar no dia 21 de março de 2020 no 
Teatro Stephens, no âmbito da Candidatura "Região de Leiria - Rede 
Cultural"- CIMRL 

“Presente certidão de teor nº 112/2019/DMC referente à seguinte deliberação camarária 
da reunião ordinária de 9 de dezembro de 2019: 

Nos termos do disposto no art.º 22º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, a 
autorização de despesas que deem lugar a um encargo orçamental em mais de um ano 
económico ou em ano que não seja o da sua realização, não pode ser efetivada sem 
prévia autorização da Assembleia Municipal, salvo quando estas: 

a) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 

b) os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos anos 
económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos. 

Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos 
pagamentos em atraso, e que dispõe que a assunção de compromissos plurianuais, 
independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a 
sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira 
com os municípios e parcerias público-privadas, está sujeita, no que respeita às 
entidades da administração local, a autorização prévia da Assembleia Municipal. 

Considerando que, nos termos da Requisição Interna n.º 27677 datada de 04/11/2019 da 
Divisão de Desenvolvimento e Cidadania, pretende-se proceder à abertura de 
procedimento de ajuste direto simplificado para a aquisição de serviços para o 
Espetáculo de música e workshop com Ricardo Silva a apresentar no dia 21 de março de 
2020 no Teatro Stephens, no âmbito da Candidatura "Região de Leiria - Rede Cultural"- 
CIMRL, com um valor global de encargos de 1.200,00 euros, acrescidos de IVA à taxa 
legal em vigor, o que perfaz o montante de 1.476,00 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 
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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 inscrita na classificação 
orgânica/económica 06/020220 e ação do Plano de Atividades Municipais 2017/A/208 
com a designação “Candidatura "Região de Leiria - Rede Cultural"  - CIMRL”. 

Considerando que a dotação corrigida em Documentos Previsionais do ano de 2019, 
para o ano de 2020, inscrita na 10.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019, 
2.ª Revisão, aprovada na sessão da Assembleia Municipal de 28/06/2019, 2.ª reunião de 
01/07/2019, é de 24.851,00 euros, verba suficiente para a despesa que se perspetiva 
assumir. 

Considerando que o procedimento de contratação pública para a aquisição de serviços 
para o Espetáculo de música e workshop com Ricardo Silva a apresentar no dia 21 de 
março de 2020 no Teatro Stephens, no âmbito da Candidatura "Região de Leiria - Rede 
Cultural"- CIMRL, não 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 aquisição de serviços para o Espetáculo de música e workshop 
com Ricardo Silva a apresentar no dia 21 de março de 2020 no Teatro Stephens, no 
âmbito da Candidatura "Região de Leiria - Rede Cultural"- CIMRL, até ao valor máximo 
de 1.476,00 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 e aprovada em minuta.” 
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A Assembleia Municipal da Marinha Grande, em cumprimento do disposto na 

alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro,  apreciou e 

autorizou a assunção de compromissos plurianuais relativos à aquisição de 

serviços para o Espetáculo de música e workshop com Ricardo Silva a 

apresentar no dia 21 de março de 2020 no Teatro Stephens, no âmbito da 

Candidatura "Região de Leiria - Rede Cultural"- CIMRL, até ao valor máximo de 

1.476,00 euros, IVA incluído à taxa legal em vigor, no ano de 2020, para efeitos 

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 (23 deputados). 

❖❖❖❖❖ 

 

PONTO 13 - APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO 
FINANCEIRA 

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

 

❖❖❖❖❖ 

Tomou a palavra o deputado Luiz Branco (+C), que declarou que taxa de 
execução é demasiado baixa, dando o benefício da dúvida considerando que, 
das diversas obras em curso, possam não ter sido ainda devidas as respetivas 
tranches para pagamento do executado. Alertou para o facto do Espaço de 
Cidadão ainda não existir, o Orçamento Participativo que deixou de se fazer, ou a 
falta de metas para descarbonização. 

Manifestou mais uma vez a desilusão pela falta de consensos entre os 
vereadores eleitos. 

 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 e quinze 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 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 16.12.2019
ANTES DA ORDEM DO DIA
1ª Intervenção sobre a Assembleia Intermunicipal da CIMRL.

Na semana passada, dia 10 de dezembro, decorreu a Assembleia Intermunicipal da
CIMRL.

Foram apresentados e votados as Opções do Plano e Orçamento para 2020, assim como
o Mapa de Pessoal para o concretizar, além da lista de compromissos plurianuais, com
votações de unanimidade dos deputados presentes.

Foi também apresentada e votada a proposta do CI sobre Transferências de
Competências para as Entidades Intermunicipais tendo a mesma merecido a unanimidade
dos votantes.

O +Concelho não consegue conceber que os representantes desta Assembleia naquele
órgão não compareçam às reuniões onde são convocados. E mais grave ainda que não
comparecendo nem sequer justifiquem a ausência.
Entendemos isto como um total desrespeito pelos órgão envolvidos, ou seja a Assembleia
Intermunicipal da CIMRL, a Assembleia Municipal da Marinha Grande, órgão que
representam, e os cidadãos do Município que nos elegeram.

Se os senhores deputados Luís Barreiros da CDU, repetente nas ausências, e agora o
João Paulo Pedrosa do PS, não têm condições para estar presentes façam-se substituir.
Ainda na Assembleia que agora decorreu foi dado posse a um novo deputado.

Na Assembleia Intermunicipal, os deputados da Marinha Grande presentes, eu e o Sr.
Carlos Wilson, fizemos intervenções que colheram a atenção da mesa da Assembleia e
que mereceram respostas aos assuntos apresentados.

A saber, no âmbito das alterações climáticas, a gestão dos recursos hídricos na luta
contra o desperdício da agua captada para consumo, e a erosão da nossa costa, assunto
já apresentado naquela Assembleia anteriormente.
No âmbito do turismo requerer que a mesquinhes seja suplantada pelo enaltecimento, isto
no que ao uso do símbolo de Portugal, no cimos dos castelos da Região com bandeiras
de grande dimensão visíveis a longa distancia em vez de pequenas bandeiras ou da sua
inexistência.

No âmbito da projeção das marcas, Marinha Grande, Região de Leiria, e Portugal em
certames internacionais, a exemplo de outros países que sendo muito inferiores em oferta
são gigantes na promoção.
Ainda no âmbito da qualidade de vida foi questionada a qualidade de ar com que a
Valorlis no presenteia.

Luiz Branco
Deputado da Assembleia Municipal eleito pelo +Concelho
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ANTES DA ORDEM DO DIA.

O deputado Carlos Wilson do MPM, fez as seguintes intervenções na reunião da
CIMRL do passado dia 10/12/2019.

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2020.

Dos 5 eixos estratégicos que constam no plano, destacámos o seguinte:

EIXO 2. Inovação, Desenvolvimento Tecnológico, Educação e Empreendedorismo.

Do nosso ponto de vista, falta a PROJEÇÃO.

Abordei a questão da falta de dar a conhecer ao mundo, o que se faz na Região de
Leiria. Feiras como a de Dusseldorf, Frankfurt, Milão, Birmingham, e até Chicago,
seriam os palcos ideais, para apresentar o que de melhor se faz na nossa região.

Numa ação musculada entre os municípios e a CIMRL, dever-se-ia fazer sentir a
nossa presença.

Somos a 8 potência do mundo, no desenvolvimento, conceção e fabrico de Moldes. A
distribuição é feita essencialmente pelos concelhos de Leria, Marinha Grande, Batalha,
Porto de Mós e Pombal. Mas não podemos fazer só moldes para a indústria automóvel!
Devemos diversificar. E para isso, é preciso dar a conhecer.

A Marinha Grande está a atravessar uma pequena crise de falta de trabalho no setor
dos moldes, precisamente, porque temos grande parte dos ovos no mesmo cesto!

Na educação, que faz parte do mesmo eixo, não vemos no programa, evidências de
criação de condições, para o ensino especializado de moldes e plásticos. Se é isso
que precisamos, estamos à espera de quê? Há falta de mão-de-obra especializada
para o setor dos moldes e plástico. Falei do que conheço, mas haverá naturalmente
noutros concelhos, produtos que podem e devem ser promovidos.

EIXO 4. Eficiência Energética, Ambiente e Proteção Civil.

ATERRO DA VALORLIS EM ALBERGARIA.

Já por várias vezes levámos este assunto à CIMRL, e a resposta é sempre evasiva!

Foi-nos dito que a Valorlis foi vendida a uma grande empresa de tratamento de
resíduos, sendo as Câmaras Municipais, sociais também! Naturalmente só para pagar
cotas. Porque são minoritárias, não têm voto na matéria!!!

Questionámos: Há registos da medição do ar que se respira? É nocivo ou não para a
saúde? Há monitorização? O odor não é constante, porquê? Será que é nocivo?

Foi-nos prometido pelo Sr. Presidente da CIMRL, que irá fazer todos os esforços no
sentido de dar respostas a estas questões.

No entanto, o MPM irá apresentar na próxima reunião da CIMRL uma proposta, para
que a Valorlis se comprometa a aplicar no seus processos, o mesmo que já se aplica
noutros aterros sanitários do país, onde a vida passa, sem se sentirem os cheiros
nauseabundos!
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Antes da Ordem do dia

Embora a maioria deles a tenha rejeitado em 2018 e 2019, a 01 de janeiro de 2021 vai ser
imposta a todos os municípios a lei da descentralização, a que eu chamaria da
municipalização, com as consequências que a transferência de competências implica,
entre outras, na área da saúde, pondo em causa o carácter universal do SNS.

Convém lembrar que diploma que define o regime jurídico das parcerias em saúde com
gestão e financiamentos privados terá que ser aprovado pela AR nos primeiros 180 dias
desta legislatura.

A garantia da sua aprovação, bastando para tal , a abstenção do PSD, favorável a estas
parcerias, faz com que, no momento da entrada em vigor da lei da descentralização as
autarquias, umas por incapacidade de poderem assegurar a gestão dos Centros de
Saúde, outras por opção política, tenham à sua disposição o instrumento legal que lhes
permite concessionar serviços do SNS a entidades do sector privado, pondo em causa o
seu carácter público e universal e a sua qualidade.

Até agora, o silêncio ensurdecedor a este respeito, é preocupante.

Todos sabemos que tem sido através da mobilização da população, que a Marinha
Grande tem conseguido defender conquistas no seu Centro de Saúde, entre as quais o
SAP 24 horas, actualmente, o único no país.

Todos, nesta Casa devemos procurar respeitar e defender as aspirações que os
munícipes do nosso concelho têm em relação a um direito constitucional, o direito a uma
saúde de qualidade e igual para todos.

Deixo aqui o meu apelo a esta Assembleia, para que, a partir da Marinha Grande se
rompa o silêncio a este respeito, procurando entrar em contacto e associarmo-nos aos
municípios que igualmente recusaram a transferência de competências nesta área e
comungam das mesmas preocupações.

Maria João Gomes
Deputada
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ANTES DA ORDEM DO DIA
2ª intervenção

O +Concelho é um movimento de cidadãos que não tem outras ambições, que não sejam
o bem estar dos munícipes do concelho.
Aparecemos por haver um deficit de execução de direitos que era insustentável. Era e é,
por isso, infelizmente consideramos que a razão da nossa existência, se mantém,
inalterável, na ordem do dia e somos mesmo necessários ao concelho.
Como sempre dissemos, não estamos na vida política por causa do poder mas estamos
preparados para o ser, se, e quando, a população o exigir.

Feito o introito pode-se questionar. Por quê isto agora, nem sequer estamos em período
eleitoral ou pré-eleitoral?

Por sermos assim, sempre fomos capazes de elencar tanto aqui na AM, como na Câmara,
os verdadeiros problemas, ou oportunidades, para o concelho.
Mas não só os enumeramos como demos, damos ou daremos os nossos contributos.
Sabemos que nem sempre bem recebidos, mas que depois se mostraram a verdadeira
opção para realizar esta ou aquela necessidade do concelho.

São exemplos do que afirmo, entre outros, as obras do centro de saúde, quando sem o
apoio das outras forças políticas, defendemos que a opção seria o município pagar as
obras, para que a falta delas não continuasse a ser usada como a razão para a
permanente degradação dos serviços de saúde na Marinha Grande. Ou os outdoors
digitais.

E tudo isto para, mais uma vez, dar os parabéns ao executivo, desta vez pela APP
Marinha Grande.

Não que esteja perfeita, mas que, tal como os outdoors que tendo sido instalados e de
imediato colocados ao serviço da propaganda partidária, acabaram por ser melhor
programados e começarem a aproximar-se do real interesse da sua existência.

Eis a razão da introdução, não fora pela nossa essência e, tal como os outros, ficar-nos-
ia-mos pela negação do óbvio, salientando apenas as enumeras falhas que realmente
existem. E seriamos incapazes de dar os parabéns pelo bom ou o excelente que possa
ser feito.

Considerar também que estão de parabéns pela programação da época natalícia, foi
substancialmente melhorada. Está mais bonita, e começa a aproximar-se do que os
cidadãos merecem.

Por tanto ou tão pouco expressamos os nossos parabéns ao executivo.

Já agora uma nota.

Porque não avançar com a bilhética para os espetáculos da Marinha Grande e integra-la
nesta nova APP.

Luiz Branco
Deputado da Assembleia Municipal eleito pelo +Concelho
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ORDEM DO DIA

Ponto 3

CONTRATO PROGRAMA TUMG

Se por um lado é de louvar que durante este ano tenha sido feito o esforço de concretizar
o transporte urbano a todos os munícipes do concelho, mais uma vez se demonstra que
temos razão ao votar sistematicamente contra.

O +Concelho não vota, nem nunca votou, contra os transportes urbanos.
O que votamos sistematicamente é contra a necessidade de uma empresa para a
prestação deste importante serviço.

Por outras palavras o que votamos sistematicamente contra e ao futuro acabar jurídico de
um serviço de tamanho benefício para os munícipes.

Cada vez o fosso é maior, para o próximo ano estamos a votar um custo de operação 639
mil euros e um valor de rendimentos que não chega aos 167 mil euros. O que se traduz
na necessidade de indemnização compensatória (ou seja de subsídios) de mais de 470
mil euros

Mais cedo ou mais tarde vamos ter alguém em Bruxelas a dizer que acabou a brincadeira
e depois o que vai suceder?
Vai-se a correr ter com os operadores de transportes urbanos, para tentar um, que sabe-
se lá a que preço, possa querer assumir o serviço.

A TUMG presta um serviço que é, e sempre terá de ser, deficitário, pelo que, enquanto
empresa, o seu futuro não é brilhante.

Por outro lado, se os serviços que presta forem geridos diretamente pelo município,
permite que a inação ou o desajuste relativamente às necessidades possa ser por nós
sufragado e corrigido pelo executivo.

Luiz Branco
Deputado da Assembleia Municipal eleito pelo +Concelho
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Ponto 6 – Orçamento

Finalmente, o executivo permanente descobriu a organização orientada para a estratégia!
Eu, que tanto tenho sido criticada pela bancada do Partido Socialista por utilizar esse
termo, acabo de verificar que a Câmara vai ter um modelo de governação com um plano
estratégico, um mapa estratégico e um balanced scorecard, a que eu chamaria,
prosaicamente, avaliação contínua de desempenho.

Para quem, actualmente, não consegue ter uma secção de obras aberta ao público mais
do que a parte da manhã e com péssimas condições de atendimento e não pondo em
causa a boa intenção subjacente, eu chamo a isto arrojo e ambição!

Mas há mais!
Nas grandes opções de desenvolvimento estratégico do concelho, logo no primeiro eixo
está prevista a criação do Conselho Estratégico para o Desenvolvimento Concelhio,
provavelmente, uma herança tardia da Agenda 21, que nunca viu a luz do dia. Mas vale
mais tarde, que nunca.

Verifica-se, na nota de abertura às “Grandes Opções de Desenvolvimento” uma forte
aposta em estabelecer parcerias com o tecido empresarial. Nada mais justo e sensato
para um concelho onde a sua presença e dinâmica marcam a diferença.
Mas convinha não esquecer o espaço onde algumas dessas empresas laboram, e falo do
espaço público da Zona Industrial do Casal da Lebre, tão negligenciado e de cujas obras
de requalificação já andamos a ouvir falar há anos.

É pena que os clubes e associações, principais parceiros estratégicos com que a
autarquia sempre tem contado para o desporto, a cultura, o lazer, e não só, não tenham
direito à criação de um Gabinete de Apoio às Colectividades, para promover com mais
empenho essa parceria.
A intenção de remeter a relação entre a Câmara e os clubes e associações para uma
plataforma digital, a pretexto de uma pretensa modernidade, parece-me bem longe de
corresponder à nossa realidade associativa.

Oxalá a constituição da Agência para o Desenvolvimento Local com o objectivo de gerir o
futuro parque da ciência e tecnologia não fique só no papel.

Porque no papel podem-se escrever ações e obras da maior ambição, o problema reside
na execução, e aí é que se continuam a verificar todos os obstáculos.

Maria João Gomes



AM 16.12.2019
ORDEM DO DIA
Ponto 6

GRANDES OPÇÕES DO PLANO, MAPA DE PESSOAL E ORÇAMENTO

Deixem-me falar de natalidade.
Dizia um Sr. Presidente da nossa República que não sabia como se resolvia este problema. Facto
que de algum modo me deixou perplexo, não por ser o senhor presidente, mas por se tratar de
alguém, que além de se assumir como pai, também já seria avô.

Poderia ser Monsieur De La Palisse a afirmar isto, mas como, o já está morto, lhe nega a
possibilidade de o fazer, então digo-o eu. Em qualquer boa ou má relação, por melhores que
sejam os preliminares, se o ato não se consumar, não há aumento da natalidade.

A política local da Marinha Grande, de 4 em 4 anos transborda de excelentes preliminares, são de
tal modo bons que fazem sonhar com os melhores êxtases. Mas depois vai-se a ver e nada, como
diria o José Pedro de Vasconcelos no seu programa de televisão.

Assim vamos andando com alucinações tipo Piscinas, Mercado, Zonas Industriais, Centro
Intermodal, Parques de Lazer, Turismo de Qualidade, etc, etc.

Depois temos alucinações que, de tão pessoais que foram, se tornaram intransmissíveis, como
seja por exemplo o Mercado do Atrium.

E ainda há daqueles casais fortuitos, que por uma qualquer loucura se juntam e são capazes de
tudo para se aliviarem. Daí nascem rebentos como seja por exemplo o novo edifício da Junta de
Freguesia da Marinha Grande, cuja transferência de verbas, ainda o ano passado serviu de
moeda de troca para se consumar um outro ato que nos regeu durante o ano corrente.

Ou a falta de vigor incutida, que acaba por se traduzir em nados mortos, como seja o
recentemente abortado Centro Intermodal, porque quando há 20 anos começaram o preliminares,
sem duvida eram uma boa localização, mas hoje já não reúnem os indispensáveis consensos.
Pelo que se tornaram em atos não consentidos, que se impostos, podem vir a ser considerados
violentos.

Depois temos os que de tão viris, são incapazes de sentir as emoções dos parceiros, e parecem,
ou querem parecer ser capazes de fazer tudo sozinhos.

E com tanto ato falhado, assim vai o nosso concelho, contando para as baixas taxas de
natalidade, porque começa a ser difícil de atrair novos pais para aqui conceberem.

Luiz Branco
Deputado da Assembleia Municipal eleito pelo +Concelho



 
 

Assembleia Municipal Ordinária 
Data: 16-12-2019 
EDIFICIO DA RESINAGEM 

Marinha Grande 

TRANSCRIÇÃO DE INTERVENÇÃO P/ ATA 

9. FIXAÇÃO DA REDUÇÃO DA TAXA DE IMI PARA O PRÉDIO DESTINADO A HABITAÇÃO 
PRÓPRIA E PERMANENTE, EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE DEPENDENTES QUE COMPÕEM O AGREGADO 
FAMILIAR DO SUJEITO PASSIVO nos termos do disposto na alínea d), do n.º 1, do art.º 25º, do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013 de 12 de 
setembro, na redação atual e em cumprimento do disposto no nº 2 e nº 9 do art.º 16 da Lei nº 
73/2013 de 3 de setembro, bem como no n.º13 do art.º 112 - A, do Código do IMI, na sua redação 
atual; 

 
 
”Ocasionalmente assisti a uma entrevista concedida há uns dias pelo Presidente da Câmara de Óbidos à RTP 
no âmbito da já famoso evento anual “Óbidos Vila Natal”, tendo chamado a atenção o facto do executivo local, 
inserido no Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de Óbidos, ter criado um pacote de incentivos para 
que os titulares dos prédios devolutos ou que necessitem de obras de beneficiação, se sintam motivados a 
avançar c/ a respetiva reabilitação. 
 
Esse pacote de incentivos tem por itens principais, os seguintes: 

• Isenção do pagamento de IMI de 3, 5 a 10 anos consoante os casos 
• Isenção do pagamento de IMT (Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis ) 
• Isenção do pagamento de taxas e licenças obras 
• Benefícios ao nível do IRS, IRC e IVA 
• Apoio Técnico Municipal - Apoio técnico à Elaboração de candidaturas ao Instrumento Financeiro de 

Reabilitação Urbana. - Agilização na apreciação e licenciamento municipal dos processos candidatados;  
• E inclusivamente, nos casos elegíveis, apoio na candidatura a fundos comunitários 

 
Estabelecendo o paralelo c/ a realidade do n/ concelho, questiono o executivo sobre a situação atual, 
nomeadamente: 
 

• Como está decorrer o levantamento dos proprietários dos edifícios localizados na  ARU? 
• Se independentemente da conclusão deste levantamento, o executivo considera a possibilidade de 

adotar um pacote de incentivos do mesmo género do da CM de Óbidos 
• E se paralelamente, o executivo prevê penalizar em sede do IMI até ao limite permitido por lei, os 

proprietários que não vendem nem reabilitam os edifícios devolutos. 
 
Para finalizar, gostaríamos de saber quando será iniciada a  REVISÃO DO RMEU - REGULAMENTO 
MUNICIPAL DA EDIFICAÇÃO E DA URBANIZAÇÃO.” 
  
 
Autor da intervenção: 
Artur Jorge Santos - MPM 
Deputado AMMG 
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Ponto 13 - ATIVIDADE MUNICIPAL

Ao contrário de outros que dizem nada estar feito, ou que as taxas de execução são demasiado
baixas, o +Concelho reconhece que as taxas de execução estando muito longe do que deveriam
ser, não se situam em níveis, como os que levaram outras forças a proferir declarações de voto,
com as quais outra alternativa não lhes sobraria do que votar contra um novo orçamento, mas que,
no entanto, acabaram por assim não proceder. Há uma décalage, entre as diversas fases de obra
e as tranches de pagamento devidas, o que só por si justifica algum diferencial.

Estamos sem duvida perante o executivo que, na última década, mais pavimento betuminoso
aplicou nas nossa vias. E sim é verdade, há muitas zonas intervencionadas, mas muitas são as
que sobram à espera de solução idêntica, mas sejamos realistas quem deixou que se chegasse a
este lastimoso estado?
Também é verdade que tiveram a coragem, que outros deveriam ter tido, e recomeçaram as redes
de aguas e esgotos tão necessárias como seja o caso de Picassinos.
Ainda continua a ser verdade, que foi este executivo, embora não tendo ainda resolvido a questão
legal de alargamento da zona industrial, por causa do PDM, chamou a si a resolução das entradas
e saídas alternativas, que felizmente nunca foram imprescindivelmente indispensáveis.

Mas, se todas estas são verdades, também não deixa de o ser, por exemplo:

- Transferência de competências – loja ou espaço do cidadão competência aceite – nada consta.
- Orçamento participativo, muito por culpa dos executivos, quase que se esgotou a possibilidade
de participar dos cidadãos, primeiro quase que obrigando que as ideias aceites se confinassem a
obras obrigação camarária, depois permitindo-se a alterar as propostas iniciais para valores muito
além dos estipulados. Por fim acabando com o mesmo.

- Eficiência energética, estamos a caminho de 2030, meta para a descarbonização, mas à boa
maneira deste executivo, se pode ser até 2030 para quê começar a pensar nisso agora? Não se
vislumbram quaisquer atividades, dignas do nome, na atividade desenvolvida durante 2019.

Mas a insofismável verdade que nos assola é a incapacidade de gerar consensos e, reunidos com
o mesmo sentido, sentar na mesma mesa todos os eleitos, garantindo que o progresso é possível.

Sinceramente à 7 anos acreditava que a politiquice que se instaurara sobre a governação
autárquica, seria facilmente destruída pelo aparecimento de sangue novo na política local. Hoje
estou ainda mais desiludido. Se antes eram dois, agora são três, os grupos politiqueiros. Mas há
denominadores comuns.

Sinceramente não quero fazer juízos de valor sobre quem está certo ou errado. Mas peço
encarecidamente ao executivo permanente que esgote todas as possibilidades de entendimento.
E que todos sem excepção ponham em primeiro lugar o verdadeiro interesse do município.

Quero desejar à senhora Presidente, aos senhores vereadores, a todos os membros desta
Assembleia em geral e aos munícipes em particular um ano de 2020 cheio de realizações
profissionais e autárquicas. E que seja finalmente o do pontapé na inoperância que nos assola.
Feliz Natal.

Luiz Branco
Deputado da Assembleia Municipal eleito pelo +Concelho


