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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA 
GRANDE REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2020___________ 

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte no Auditório do 
Edifício da Resinagem, sito na Praça Stephens, sob a presidência de Luís 
Guerra Marques e secretariada por Susana Paula Ribeiro Domingues, primeira 
secretária e, Pedro Nuno Rosa de Oliveira Correia, segundo secretário, reuniu 
em sessão ordinária, a Assembleia Municipal da Marinha Grande com a seguinte 
ordem de trabalhos:_________________________________________________ 

1. APRECIAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS EXISTENTES A 
31 DE DEZEMBRO DE 2019, de acordo com o preceituado na alínea c) do n.º 2 do artigo 
15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual; _______________________ 

2. APRECIAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS EM ATRASO 
EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, de acordo com o preceituado na alínea c), do 
n.º 2, do artigo 15.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual; __________ 

3. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS 
PARA O ANO 2020 E 2022, 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; _________________________________________________ 

4. NOMEAÇÃO DO AUDITOR EXTERNO - Pedido de autorização para a Contratação de 
serviços de certificação legal das contas do Município da Marinha Grande e respetivo 
parecer a emitir por auditor externo para os anos de 2019, 2020 e 2021 – Processo de 
aquisição nº 11/2020 – AP/DAF, para efeitos do cumprimento do disposto no art.º 77.º, n.º 1 
da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, na sua redação atual; __________________________ 

5. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO 
CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE, de acordo com o previsto na alínea g) 
do nº 1 do artigo 25º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº75/2013 
de 12 de setembro, na redação atual; ____________________________________________ 

6. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO ANO DE 2019 DA 
COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DO CONCELHO DA MARINHA 
GRANDE – C.P.C.J., nos termos do nº 2, do artigo 32º da Lei nº 147/99, de 1 de setembro, 
com as alterações impostas pela Lei nº 31/2003, de 22 de agosto, conjugado com a alínea 
k), do nº 2, do artigo 25º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
nº75/2013 de 12 de setembro, na redação atual;____________________________________________ 

7. 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, 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): João Paulo Féteira Pedrosa, Ana Luísa 
Cardeira Martins, Francisco Manuel de Jesus Soares, Frederico Manuel Gomes 
Barosa, Margarida Cristina Soares de Carvalho Pereira Henriques e Joaquim 
António Paiva Rodrigues; ____________________________________________ 

Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU):  André Pereira Ruivaco 
Fernandes, Maria Etelvina Lopes Sousa Ribeiro, Renata Alexandra Gomes 
Pereira e Saúl Féteira Fragata; ________________________________________ 

Bancada do Movimento pela Marinha (MPM): Carlos Wilson da Silva Batista, 
Artur Jorge Rosa dos Santos e Lisa Manuela Bordalo Barata. ________________ 
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Bancada do Movimento Mais Concelho (+C): Luiz Manuel Ferreira Branco e 
Maria João dos Santos Roldão Gomes (IND).____________________________ 

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

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

e ainda os seguintes Presidentes de Junta de Freguesia: Marinha Grande: 
Isabel Maria Gonçalves Rodrigues Pereira de Freitas 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 e 
Aurélio Pedro Monteiro Ferreira, e as Vereadoras Célia Cristina Letra Faustino 
Guerra, Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho, Ana Isabel de Jesus Alves 
Monteiro e Lara Marques Lino, cópia da lista de presenças se anexa à presente 
ata. _____________________________________________________________ 

De acordo com o disposto no artigo 49º do regimento em vigor, foram ainda 
comunicadas e justificadas as ausências e admitidas as respetivas substituições 
dos seguintes deputados: Filipe André Cardoso Andrade (CDU), pelo deputado 
André Pereira Ruivaco Fernandes,  Luís António Geria Barreiros (CDU), pela 
deputada Renata Alexandra Gomes Pereira, a deputada Susana Marina Cadete 
dos Santos Costa (CDU IND), pelo deputado Saúl Féteira Fragata, o deputado 
Aníbal Curto Ribeiro (PS), pelo deputado Joaquim António Paiva Rodrigues, a 
deputada Ângela Domingues de Sousa (MPM), pela deputada Lisa Manuela 
Bordalo Barata e a deputada Ana Margarida Balseiro de Sousa Lopes (PSD) pelo 
deputado João da Encarnação Cruz.____________________________________ 

A deputada Vanessa Andreia Feliciano Rocha (MPM), 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 quarenta minutos, o Presidente da Mesa, 
Luís Guerra Marques, declarou aberta a sessão e prestou informações sobre a 
correspondência recebida. 

Foi ouvida a comissão do Regimento, sobre o tempo de intervenção a atribuir à 
deputada Maria João Gomes, eleita pelo Movimento + Concelho e que passou à 
condição de independente por aquele movimento (deputada não inscrita), que 
decidiu colocar o assunto em discussão na assembleia. 

O Presidente da Mesa colocou em discussão uma proposta relativamente ao 
uso da palavra da Deputada Maria João Gomes, e depois de ouvidos todos os 
líderes de bancada, foi aprovada por unanimidade, o limite máximo de tempo de 
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três minutos para a intervenção de cada ponto da ordem de trabalhos dentro da 
Ordem do dia.  

De seguida, o Presidente da Mesa informou que, sob sua proposta, foi decidido 
pela comissão de acompanhamento do plano e orçamento municipal e, com o 
acordo da Presidente da Câmara Municipal, remeter mensalmente, aos senhores 
deputados, um documento com os elementos da execução orçamental. 

Foi votado e aprovado por unanimidade dos presentes, o voto de pesar pelo 
falecimento do ilustre Norberto Barroca que se transcreve: 

Voto de pesar 

“A 2 de janeiro do corrente ano a nossa terra ficou mais pobre. Um dos seus maiores 
vultos culturais, Norberto Barroca, deixou-nos. 

Foi, porém, grande a sua obra como homem de valores e de causas progressistas, com 
profundas preocupações sociais e ligações permanentes à sua terra. Modesto e simples, 
sempre recusou protagonismos. 

Norberto Barroca deixa uma grande obra e um importante legado que devem ser 
valorizados e reconhecidos. Com o seu desaparecimento a cultura e a cidadania, não só 
a Marinhense como a Nacional, ficaram mais pobres. São, porém, ricos os exemplos e 
ensinamentos que nos deixou. 

O seu percurso do ator e encenador, com particular ligação à nossa terra natal, deixará 
entre nós um vazio que dificilmente será debelado. Responsável por tantas obras e 
encenações de que, como Marinhenses, nos orgulhamos, e das quais ficarão para 
sempre na nossa memória a Recriação do 18 de janeiro e a Chegada de Guilherme 
Stephens à Marinha Grande entre outras, que, só por si, são por si só exemplos do 
carinho e dedicação com que sempre olhou para a sua terra natal. 

Por tudo o que Norberto Barroca representou, e representa, para o nosso concelho, a 
Assembleia Municipal reunida em 28 de fevereiro de 2020, expressa um sentido voto de 
pesar pelo falecimento deste ilustre Marinhense, que endereça à sua família.” 

 

____________________ ANTES DA ORDEM DO DIA _____________________ 

O Presidente da Mesa declarou aberto o período antes da ordem do dia pelas 
21h00. ___________________________________________________________ 

 

❖❖❖❖❖ 

Tomou a palavra o deputado João Cruz (PSD), que fez uma intervenção sobre 
os cemitérios municipais e apresentou a seguinte recomendação à Câmara 
Municipal sobre o reforço de verbas para as obras de remodelação e 
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ampliação das instalações da Junta de Freguesia da Marinha Grande: 
 
“ Como é do conhecimento público, a junta de Freguesia da Marinha Grande está com 
alguns constrangimentos financeiros para iniciar as obras de remodelação e ampliação 
das suas instalações. 

Como todos sabemos, neste momento as atuais instalações não reúnem as condições 
necessárias para satisfazer as necessidades e promover um bom funcionamento dos 
serviços da junta, quer seja ao nível dos seus funcionários quer seja dos utentes e 
fregueses. Chegados a esta fase e a esta data, a conclusão a que chegamos sobre o 
motivo das obras estarem paradas é muito simples, as verbas inicialmente previstas não 
foram suficientes para o caderno de encargos que o projeto inicialmente aprovado 
previa. 

Por tudo isto e de forma a desbloquear esta situação, a bancada do PSD numa atitude 
proactiva e responsável, vem propor que a Mesa aceite a proposta e a proponha á 
aprovação da Assembleia afim  que se recomende à Câmara Municipal, aprovar um 
reforço de verba de forma a resolver definitivamente este problema e desbloquear de vez 
uma situação que é nuclear para a freguesia. 

Não faz qualquer sentido que existam verbas paradas ou adiadas á espera que 
apareçam projetos novos, quando estas podem ser utilizadas e canalizadas de forma 
correta para projetos já aprovados e importantes para servir convenientemente a nossa 
população.” 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 

❖❖❖❖❖ 

 

Usou da palavra o deputado André Fernandes (CDU), que apresentou a 
seguinte moção sobre a criação das regiões administrativas: 

“Instituir as Regiões Administrativas, mais do que um imperativo constitucional, é uma 
necessidade reconhecida para promover o desenvolvimento regional, aprofundar a 
democracia e reorganizar a administração do Estado. 

Esmagar a autonomia e a capacidade de realização das autarquias locais sob o peso de 
múltiplas tarefas e encargos para execução de políticas centralmente decididas ou 
eleger, por um colégio restrito, titulares de órgãos de direção de organismos 
desconcentrados da administração (que estão vinculados a executar as opções do 
governo e submetidos à sua tutela integrativa) não promove nenhum daqueles objetivos 
essenciais. 

O agendamento do Projeto de Resolução apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP 
que definia um calendário e metodologia visando a instituição em concreto das Regiões 
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Administrativas até às eleições para as autarquias locais em 2021, constituía uma 
oportunidade para efetuar a descentralização que o País carece. 

Não se pode deixar de assinalar que aqueles que ciclicamente reiteram o seu apego à 
Regionalização e os que repetidamente lamentam a desertificação, o abandono do 
interior e as assimetrias territoriais, tenham na Assembleia da República contribuído com 
o seu voto para impedir que se concretizasse o que a Constituição da República 
Portuguesa consagra há mais de quatro décadas. 

A posição assumida pelo PS, PSD, CDS, Iniciativa Liberal, Chega e PAN só pode ser 
merecedora de critica pelo que representa de negação de um avanço indispensável ao 
desenvolvimento regional e à própria afirmação da autonomia do poder local. 

Nestes termos, a Assembleia Municipal da Marinha Grande delibera: 

1 – Manifestar o seu protesto face ao resultado que impôs novo adiamento ao processo 
da Regionalização e reiterar o empenho desta autarquia em prosseguir a sua ação para 
a concretizar; 

2 – Denunciar o propósito de, mais uma vez, atrasar o processo de regionalização com o 
pretexto da pretensa democratização das CCDR; 

3 – Reafirmar a necessidade urgente de instituir, em concreto, as Regiões 
Administrativas no Continente. 

4 – Manifestar a sua preocupação com o chamado processo de descentralização pelo 
que contende com a autonomia das autarquias locais (principalmente ao transferir 
competências para concretizar atribuições do Estado e da administração central), com a 
universalidade de direitos sociais fundamentais (como a saúde e a educação), e por 
transferir, de facto, encargos incomportáveis.” 

 

❖❖❖❖❖ 

 

Usou da palavra o deputado Artur Jorge (MPM), que disse que após a 
aquisição da FEIS, os membros eleitos e simpatizantes do MPM têm feito uma 
reflexão interna sobre o que fazer deste espaço tão nobre, que é o verdadeiro 
berço do nosso Município. Congratulou ainda a excelente organização das 
comemorações dos 250 anos da chegada de Guilherme Stephens à Marinha 
Grande. 

E de seguida, apresentou a seguinte recomendação, sobre o que consideram 
serem os primeiros passos a dar no percurso que conduzirá à tomada de decisão 
sobre o projeto de reabilitação do espaço/património da FEIS: 
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“Recomendação de recuperação da FEIS – Fábrica escola Irmãos Stephens (Fase 

I) 

Desde a aquisição da FEIS, em dezembro de 2018, que temos procurado fazer uma 
discussão aprofundada sobre o processo de recuperação daquela unidade industrial, 
bem como sobre a metodologia e estratégias a adotar na preservação deste importante 
património histórico e daquilo que ele representa ou poderá representar como âncora de 
um processo de projeção concelhia, sedimentando uma referência nacional no 
património industrial da modernidade.   

Com base na informação colhida e nas opiniões de peritos experientes, apresentamos 
uma proposta concreta: 

1 – Levantamento, classificação e caracterização do edificado e de todo o material do 
interior da Fábrica 

Deverá ser dado início ao processo de aprofundamento do conhecimento sobre aquela 
estrutura patrimonial no seu todo, confiando esse levantamento a entidades creditadas 
para o efeito, recomendando-se por exemplo a APAI - Associação Portuguesa de 
Arqueologia Industrial, a DGPC - Direcção Geral do Património Cultural, Universidades 
e/ou Politécnicos; Este deverá ser o primeiro passo antes de pensar no que fazer 
daquela estrutura patrimonial: devemos conhecer profundamente o objeto da 
intervenção, ainda que aparentemente pouco reste dos antigos fornos e estruturas da 
FEIS depois da ocupação da cristaleira Mortensen; Deste processo deverá sair uma 
comunicação pública assente num relatório técnico cientificamente fundamentado, seja 
na forma de uma conferência, de um congresso ou uma exposição, sendo o resultado 
deste processo de investigação patrimonial, de interesse histórico-cultural. 

2- Democratização do património da FEIS 

Propõe-se que a Câmara, através do seu executivo permanente e serviços técnicos 
competentes ou até contratando externamente esta tarefa em pessoa reconhecidamente 
competente para esta finalidade, promova em interligação com a Assembleia Municipal a 
preparação do debate público sobre o que fazer daquela estrutura patrimonial. 

 
3- Criação e dinamização do Grupo de trabalho e de promoção do Património FEIS 

Constituição de um Grupo de trabalho e promoção do Património FEIS composto por 
delegados capacitados, que representem de forma abrangente a sociedade marinhense, 
reunindo representantes de industriais, comerciantes, associações culturais, professores, 
agentes culturais, antigos vidreiros, investigadores, arquitetos, arqueólogos, 
antropólogos, engenheiros e outros técnicos entre outros, para uma discussão 
sustentada e representativa. A finalidade desta comissão é preparar sessões públicas de 
esclarecimento plural e aberto à população. A coordenação deve ficar a cargo de um 
especialista em recuperação de património industrial. 



(Mandato 2017/2021)
   ATA NÚMERO UM 28.02.2020 

 7 

 
4- Visita pública às instalações da antiga Mortensen e restante património FEIS 

Propomos que se prepare uma visita pública às instalações da antiga Mortensen e 
restante património FEIS, devendo o Município preparar atempadamente o espaço de 
modo a providenciar as necessárias diligências, assegurando condições de segurança 
para o público. Esta iniciativa poderia ocorrer na programação do dia da comemoração 
da elevação da Marinha Grande a Concelho ou ser integrada na programação das 
Festas da Cidade 2020. A população da Marinha Grande anseia por uma visita desta 
natureza. Este seria um evento emblemático e um sinal de abertura e transparência para 
um efetivo processo de discussão pública sobre o futuro do Património FEIS. 

 
5- Realização de um documentário sobre o Património FEIS 

Realização de um documentário sobre o Património FEIS, fazendo um importante e 
urgente registo sobre a história imaterial da FEIS contada na primeira pessoa, por 
industriais e antigos trabalhadores da FEIS que ainda estejam vivos, para que sobreviva 
o seu importante testemunho para memória e investigação futura. Este registo deveria 
ser contratado a uma equipa de realização capacitada para o efeito, eventualmente uma 
produtora de conteúdos de documentários com reconhecida competência e assessorada 
por um consultor científico em património. 
 
6 – Enquadramento europeu da recuperação deste importante património histórico 
industrial 

Que o trabalho a ser realizado tenha em consideração a Convenção Quadro do 
Conselho da Europa relativa ao valor do Património Cultural para a Sociedade, 
sustentada na Carta de princípios sobre a Salvaguarda do Património, ratificado por 
todos os seus Estados membros em Faro de 2005 refere que "Reconhecendo a 
necessidade de colocar a pessoa e os valores humanos no centro de um conceito 
alargado e interdisciplinar de património cultural, reconhece e atribui a 
responsabilidade individual e coletiva das comunidades perante a herança do seu 
património cultural, a qual exerce sobre cada um o direito de beneficiar do património 
cultural e de contribuir para o seu reconhecimento”.  

Não se ama o que se não conhece. O Património da FEIS é de todos! Por isso é legítimo 
que TODOS sejam chamados à participação na decisão do seu futuro, porque é assim 
que o património será amado.  Connosco será assim!”  

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 

❖❖❖❖❖ 
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Usou da palavra a deputada Etelvina Ribeiro (CDU), que apresentou uma 
saudação ao 8 de Março - Dia Internacional da Mulher - A luta pela igualdade 
é uma luta de todos os dias: 

“O Dia Internacional da Mulher, instituído, por proposta de Clara Zetkin, em 1910, é uma 
comemoração sentida e com uma profunda ligação à luta das mulheres em cada país 
pela igualdade na lei e na vida, contra as discriminações e violências de que as mulheres 
são alvo, por melhores condições de vida e de trabalho, nomeadamente pela redução do 
horário, por melhores salários, pela igualdade salarial.  

O Dia Internacional da Mulher é uma data que está historicamente associada à 
importância da luta organizada das mulheres contra a exploração e opressão a que são 
sujeitas, indissociável da exploração sobre o conjunto dos trabalhadores, decorrente da 
natureza e contradições do sistema dominante, o capitalismo. 

O dia 8 de Março mantém, passados 110 anos da célebre proposta de Clara Zetkin,  
uma grande atualidade e relevância nacional e internacional, embora na surja, várias 
vezes, desligado da sua origem histórica e da importância do papel da participação e luta 
das mulheres, tentando-se passar uma difusa mensagem centrada exclusivamente na 
ideia de um “dia de festa”, relegando para segundo plano a origem histórica e as causas 
sociais e culturais da sua celebração, e sobretudo as profundas discriminações, 
violências e desigualdades a que as mulheres continuam a ser sujeitas. 

Com a Revolução do 25 de Abril de 1974 a igualdade entre homens e mulheres foi 
finalmente consagrada na lei. Contudo, a mudança de mentalidades não acompanhou a 
lei em variadas matérias, persistindo vários elementos de discriminação entre homens e 
mulheres na sociedade portuguesa. As mulheres constituindo a parte da população mais 
afetada pela pobreza, comprovam que princípios constitucionais fundamentais ainda 
estão por cumprir: 

As mulheres são particularmente afetadas pela precariedade, o desemprego, a 
desregulamentação dos horários de trabalho e pelo abuso e negação de direitos ao 
trabalho por turnos e em laboração continua;  

Recebem menos na remuneração média mensal, comparativamente com os salários dos 
homens;  

São a maioria das vítimas de assédio moral e de doenças profissionais;  

São penalizadas pelo exercício dos direitos de maternidade, no acesso a cargos 
superiores;  

Constituem a maioria dos reformados onde o risco de pobreza é maior;  

Sofrem de múltiplas discriminações, em função da condição social, da deficiência, da 
idade, da nacionalidade, ou da identidade de género;  

São a maioria das vítimas nas redes de prostituição e de tráfico de seres humanos;  

São a esmagadora maioria das vítimas de violência doméstica.  
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Estas e outras injustiças e discriminações reclamam o prosseguimento da ação e luta 
por uma efetiva igualdade na vida, nomeadamente: 

▪ Pelo emprego efetivo e com direitos;  

▪ Pelo aumento dos salários e a garantia do princípio de salário igual para 
trabalho igual ou de valor igual;  

▪ Pela redução do horário de trabalho semanal para 35 Horas;  

▪ Pela valorização das profissões e evolução de carreiras, sem discriminações;  

▪ Pela criação de infira-estruturas sociais de apoio que permitam a conciliação 
efetiva entre o trabalho e a vida pessoal e familiar;  

▪ Pelo cumprimento e exercício da lei da maternidade;  

▪ Pelo combate ao assédio moral e sexual, nomeadamente em contexto laboral;  

▪ Pela eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres, incluindo 
o lenocínio, o tráfico de seres humanos e a violência doméstica, entre outras. 

• Afirmamos o compromisso de apoiar a luta emancipadora das mulheres, contra todas 
as discriminações, injustiças e violências de que são alvo.  

• Apoiar todas as iniciativas que afirmem o dia 8 de março como um dia de valorização 
e saudação do papel das mulheres na sociedade portuguesa e de intervenção e luta 
pela garantia da igualdade na lei e na vida.  

• Saudar a iniciativa da CGTP/IN e dos seus sindicatos de levar a efeito a “Semana 
pela Igualdade” que decorrerá entre 2 e 6 de março. 

• Saudar e associar-se ao jantar comemorativo do Dia Internacional da Mulher, 
organizado pelo núcleo local do Movimento Democrático de Mulheres na próxima 
sexta feira dia 6 de março.  

• Saudar e apoiar a realização da Manifestação nacional de Mulheres, organizada pelo 
Movimento Democrático de Mulheres, no dia 8 de março em Lisboa com o lema “A 
força da unidade em defesa dos direitos das mulheres e pela paz no Mundo”  

❖❖❖❖❖ 

 

Usou da palavra o deputado Carlos Wilson (MPM), que fez um comentário à 
intervenção do deputado João Paulo Pedrosa na Assembleia da República, sobre 
a reflorestação do Pinhal do Rei. 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

❖❖❖❖❖ 

 



(Mandato 2017/2021)
   ATA NÚMERO UM 28.02.2020 

 10 

Foi colocada à votação a Moção apresentada pela CDU sobre “a criação das 
regiões administrativas, tendo a mesma sido aprovada com 8 votos a favor 
(CDU), 13 abstenções e 2 votos contra (+C e PSD). _______________________ 

 

❖❖❖❖❖ 
 

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. Virgílio Gregório, morador na Albergaria, que solicitou à Câmara 
respostas sobre a sua intervenção na sessão que decorreu em Vieira de Leiria. 

 

 ❖❖❖❖❖ 

 

De seguida, o Presidente da Mesa apresentou e colocou à apreciação e 
discussão cada um dos pontos da ordem de trabalhos, incluídos na ordem do dia, 
conforme previsto no artigo 19º do Regimento. 

 

__________________________ORDEM DO DIA _________________________ 

 

PONTO 1 - APRECIAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

“Presente certidão de teor nº 04/2020/DMC referente à seguinte deliberação camarária 
da reunião extraordinária de 31 de janeiro de 2020: 
 
Presente informação de 27 de janeiro de 2020 da Divisão Administrativa e Financeira, a 
informar que nos termos do preceituado na alínea c) do n.º 2  do art.º 15.º da Lei n.º 
8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, deve ser apresentada à Câmara 
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Municipal e à Assembleia Municipal, até 31.01.2020, declaração dos compromissos 
plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2019, nos termos do disposto na alínea a) 
do n.º 1 do art.º 15.º do mesmo diploma. 
 
Para cumprimento do enunciado na legislação supra, apresenta-se em anexo, 
declaração emitida pela Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, Cidália 
Maria de Oliveira Rosa Ferreira, a declarar que os compromissos plurianuais existentes 
à data de 31.12.2019 se encontram devidamente registados na Base de Dados do 
Município da Marinha Grande, aplicação de Contabilidade, pelos montantes que constam 
do quadro seguinte: 
 

Ano Montante 

2020 19.843.200,61 € 

2021 9.498.027,18 € 

2022 7.994.466,05 € 

2023 2.597.521,82 € 

2024 2.530.000,00 € 

Seguintes 44.345.911,36 € 

TOTAL 86.809.127,02 € 

 
A Câmara Municipal, após análise da documentação anexa, delibera tomar 
conhecimento da declaração de compromissos plurianuais existentes à data de 31 de 
dezembro de 2019 e mapa anexo. 
 
Mais delibera submetê-los à apreciação da Assembleia Municipal, para cumprimento do 
preceituado na alínea c), do n.º 2, do artigo n.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 
na sua redação atual e em cumprimento do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º 
da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.” 
 

❖❖❖❖❖ 

 

Tomou a palavra o deputado João Cruz (PSD), que disse que embora os 
valores estejam declarados, devidamente registados e identificados em 
declaração emitida para o efeito e de forma individual. Não se especifica as 
entidades a quem é remetida para efeitos de controle. Disse nada ter a opor à 
aprovação. 

 

 ❖❖❖❖❖ 
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A Assembleia Municipal da Marinha Grande, em conformidade com o previsto 

na alínea c), do n.º 2, do artigo n.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na 

sua redação atual, tomou conhecimento da declaração de compromissos 

plurianuais existentes à data de 31 de dezembro de 2019 e respetivo mapa 

anexo. 

❖❖❖❖❖ 

 

PONTO 2 - APRECIAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS E 
RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

“Presente certidão de teor nº 05/2020/DMC referente à seguinte deliberação camarária 
da reunião extraordinária de 31 de janeiro de 2020: 

 Presente informação de 28 de janeiro de 2020 da Divisão Administrativa e Financeira, a 
informar que nos termos do preceituado na alínea c) do n.º 2  do art.º 15.º da Lei n.º 
8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, deve ser apresentada à Câmara 
Municipal e à Assembleia Municipal, até 31.01.2020, declaração dos pagamentos e 
recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2019, nos termos do disposto 
na alínea b) do n.º 1 do art.º 15.º do mesmo diploma. 

Para cumprimento do enunciado na legislação supra, apresenta-se em anexo, 
declarações emitidas pela Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, Cidália 
Maria de Oliveira Rosa Ferreira, a declarar todos os pagamentos e recebimentos em 
atraso existentes à data de 31.12.2019. 

A Câmara Municipal, após análise da documentação anexa, delibera tomar 
conhecimento das declarações de pagamentos e recebimentos em atraso existentes à 
data de 31 de dezembro de 2019. 

Mais delibera submetê-los à apreciação da Assembleia Municipal, para cumprimento do 
preceituado na alínea c), do n.º 2, do artigo n.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 
na sua redação atual e em cumprimento do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º 
da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual. 

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

 

❖❖❖❖❖ 

 

Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD), que disse que as entidades 
devem fornecer toda a informação sobre os compromissos e pagamentos em 
atraso.  Para além de ter de cumprir com os prazos como entidade de 
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administração local, com pagamentos em atraso a 31 de dezembro. Não 
visualizam o plano de liquidação de pagamentos. De salientar que a violação do 
disposto do artigo 15 da lei 8/ 2012, está sujeita a penalizações e constitui 
infração disciplinar. Disse nada ter a opor à aprovação. 
 

❖❖❖❖❖ 

 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande, em conformidade com o previsto 

na alínea c), do n.º 2, do artigo n.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na 

sua redação atual, tomou conhecimento da declaração de pagamentos e 

recebimentos em atraso existentes à data de 31 de dezembro de 2019 e 

respetivo mapa anexo. 

 

PONTO 3 - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE 

COMPROMISSOS PLURIANUAIS para o ano 2020 e 2022 

 

“Presente certidão de teor nº 06/2020/DMC referente à seguinte deliberação camarária 
da reunião extraordinária de 21 de fevereiro de 2020: 
 
Presente informação n.º 11SAB/2020 da Divisão Administrativa e Financeira – Área de 
Finanças, relativa ao assunto identificado em epígrafe. 
 
Considerando que os processos indicados na referida informação foram objeto de 
cabimento e compromisso em 2020 por conta das dotações disponíveis nos Documentos 
Previsionais de 2020, e que possuem o devido enquadramento nos fundos disponíveis 
apurados. 
 
Considerando o exposto e os motivos invocados em cada situação, 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, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia 
para a assunção de compromissos plurianuais para o ano de 2020 e 2022 atentos os 
processos identificados na informação n.º 11SAB/2020 de 07.02.2020, atualizada em 
18/02/2020, nos Quadros n.º 1 a 3, 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, com efeitos a 31.12.2019. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.” 
 
 

❖❖❖❖❖ 
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Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD), que referiu que a autorização 
que possa ser dada para a assunção prévia de compromissos, se as obras de 
que carece o concelho estivessem previstas no plano de atividades, exigiria novo 
cálculo de fundos.  Disse nada ter a opor à aprovação. 

 

❖❖❖❖❖ 

 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande, 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, com efeitos a 

31.12.2019 e do 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 assunção de compromissos plurianuais para o ano de 2020 e 

2022 atentos os processos identificados na informação n.º 11SAB/2020 de 

07.02.2020, atualizada em 18/02/2020, nos quadros n.º 1 a 3. 

 

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

 

❖❖❖❖❖ 

 

PONTO 4 - NOMEAÇÃO DO AUDITOR EXTERNO - Pedido de autorização 

para a Contratação de serviços de certificação legal das contas do 

Município da Marinha Grande e respetivo parecer a emitir por auditor 

externo para os anos de 2019, 2020 e 2021  

“Presente certidão de teor nº 07/2020/DMC referente à seguinte deliberação camarária 
da reunião extraordinária de 21 de fevereiro de 2020: 

Presente processo de aquisição nº 11/2020 – AP/DAF, cujo objeto é a contratação da 
“Certificação legal das contas do Município da Marinha Grande e respetivo parecer a 
emitir por auditor externo” para os anos de 2019, 2020 e 2021. 

Considerando que por despacho da Sr.ª Presidente da Câmara Municipal, datado de 
11/2/2020, foi determinado o convite às entidades Auren - Auditores & Associados S.A., 
NIPC 503373885, Antunes Rodrigues & Associado, SROC, LDA. NIPC 514274620 e 
APPM - Ana Pinto, Pedro Machado, Ilídio Ferreira, SROC & Associados NIPC 
508625777. 
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Considerando o relatório elaborado pelo júri, na sequência de procedimento de consulta 
prévia desencadeado nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 20.º do Código dos 
Contratos Públicos, anexo ao processo. 

A Câmara Municipal, após a análise do processo e do relatório que o acompanha, 
delibera, nos termos do art.º 77.º, n.º 1 da Lei n.º 73/2013 de 3 de Setembro, na sua 
redação atual, propor à Assembleia Municipal da Marinha Grande a adjudicação da 
contratação da “Certificação legal das contas do Município da Marinha Grande e 
respetivo parecer a emitir por auditor externo” para os anos de 2019, 2020 e 2021 às 
seguintes entidades, por lote: 

Lote 1 - à proposta apresentada por Antunes Rodrigues & Associado, SROC, LDA, cuja 
denominação atual para o mesmo número de contribuinte é Antunes Rodrigues & Célia 
Custódio SROC, LDA, NIPC 514274620, pelo valor global de 10.450€ (dez mil, 
quatrocentos e cinquenta euros), que acresce de IVA à taxa legal em vigor, por ser a 
proposta que apresenta o mais baixo preço para o Lote 1. 

Lote 2 - à proposta apresentada por APPM - Ana Calado Pinto, Pedro de Campos 
Machado, Ilídio César Ferreira & Associados, SROC NIPC 508625777, pelo valor global 
de 20.900 (vinte mil e novecentos euros), que acresce de IVA à taxa legal em vigor, por 
ser a proposta que apresenta o mais baixo preço para o Lote 2.  

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

 

Esta deliberação foi aprovada em minuta” 

 

❖❖❖❖❖ 

 

Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD), que disse que sendo o auditor 
externo, responsável pela certificação legal de contas. Não se pode dissociar a 
atividade contratual pública da vertente do controlo financeiro com vista a 
assegurar a boa gestão dos dinheiros públicos; a sua transparência e a sua 
legalidade, incluindo a legalidade financeira. Subentende a exigência de rotação 
que é obrigatória do auditor. Assim sendo, nada obstamos à aprovação. 

 

❖❖❖❖❖ 

 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande, para efeitos do cumprimento do 

disposto no art.º 77.º, n.º 1 da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, apreciou e 

autorizou a nomeação do auditor externo no âmbito da contratação de 

serviços de certificação legal das contas do Município da Marinha Grande e 
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respetivo parecer a emitir para os anos de 2019, 2020 e 2021, às seguintes 

entidades, por lote: 

Lote 1 - à proposta apresentada por Antunes Rodrigues & Associado, SROC, 

LDA, cuja denominação atual para o mesmo número de contribuinte é 

Antunes Rodrigues & Célia Custódio SROC, LDA, NIPC 514274620, pelo 

valor global de 10.450€ (dez mil, quatrocentos e cinquenta euros), que acresce 

de IVA à taxa legal em vigor, por ser a proposta que apresenta o mais baixo 

preço para o Lote 1. 

Lote 2 - à proposta apresentada por APPM - Ana Calado Pinto, Pedro de 

Campos Machado, Ilídio César Ferreira & Associados, SROC NIPC 

508625777, pelo valor global de 20.900 (vinte mil e novecentos euros), que 

acresce de IVA à taxa legal em vigor, por ser a proposta que apresenta o mais 

baixo preço para o Lote 2.  

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

❖❖❖❖❖ 

 

PONTO 5 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO 

DE UTILIZAÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE  

“Presente certidão de teor nº 03/2020/DMC referente à seguinte deliberação camarária 
da reunião ordinária de 20 de janeiro de 2020: 

A Câmara Municipal, em sua reunião de 28-10-2019, deliberou submeter a consulta 
pública o Projeto de Regulamento de Utilização do Centro Empresarial da Marinha 
Grande. 

Consequentemente, esse Projeto de Regulamento foi objeto de publicação na 2ª série 
do Diário da República de 19 de novembro de 2019, tendo-se fixado o prazo de 30 dias 
úteis para que os interessados pudessem apresentar, por escrito, sugestões, 
observações ou reclamação, dirigidas à Presidente da Câmara Municipal, por vários 
meios publicitados. 

Expirado no passado dia 19-12-2019 aquele prazo de 30 dias úteis de consulta pública, 
constatou-se que não foram apresentadas quaisquer sugestões, observações ou 
reclamações por qualquer cidadão ou entidade externa ao Município. 

Foi apresentada uma única proposta de alteração pelo próprio GAEE-Gabinete de Apoio 
ao Empresário e Empreendedorismo, aos números 1 e 8 do art.º 11.º do projeto de 
Regulamento, nos seguintes termos: 
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Art.º 11.º, n.º 1 - “A concessão da autorização da Câmara Municipal para a utilização 
temporária ou duradoura, depende de apresentação de requerimento pelos interessados, 
com a antecedência mínima de 30 dias relativamente à data de utilização, salvo razões 
devidamente fundamentadas justificativas de um prazo inferior.”  

Art.º 11.º, n.º 8 - “O ato autorizativo da utilização é notificado ao interessado, por carta 
registada com aviso de receção, no caso das utilizações duradouras e por meios 
eletrónicos, no caso das utilizações temporárias.” 

A Câmara Municipal apreciou todos os documentos e ao abrigo da competência 
conferida pela alínea k) do n.º 1 do art.º 33.º do RJAL-Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibera incluir no 
Projeto de Regulamento de Utilização do Centro Empresarial da Marinha Grande, as 
alterações propostas pelo GAEE e, em consequência, submeter o mesmo à apreciação 
e aprovação da Assembleia Municipal, conforme previsto na alínea g) do n.º 1 do art.º 
25.º, do mesmo RJAL. 

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

 

❖❖❖❖❖ 

 

Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD), que referiu que o artigo 116.º do 
CPA dispõe que o “projecto de regulamento é acompanhado de uma nota 
justificativa fundamentada”.  A proposta de regulamento da utilização do Centro 
Empresarial estabelece os procedimentos de adesão e o funcionamento deste 
espaço focado na dinamização económica do concelho, através do apoio a 
iniciativas empreendedoras e de investimento empresarial, localizado na zona 
industrial, a qual urge reabilitar a envolvente. Disse nada tem a opor à aprovação. 

 

❖❖❖❖❖ 

 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e aprovou o projeto de 

Regulamento de Utilização do Centro Empresarial da Marinha Grande, para 

efeitos do disposto na alínea g) do nº 1 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 unanimidade dos presentes (23 deputados). 

 

❖❖❖❖❖ 
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PONTO 6 - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO ANO 

DE 2019 DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DO 

CONCELHO DA MARINHA GRANDE – C.P.C.J. 

 

“ Presente ofício nº 137 datado de 30 de janeiro de 2020 enviado pela Presidente da 
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho da Marinha Grande, Dra. 
Célia Guerra onde consta em anexo o relatório anual da atividade e avaliação da CPCJ, 
respeitante ao ano de 2019, e respetivos anexos, dando assim cumprimento ao disposto 
na alínea j) do artº 18º e no nº 2 do art.º 32º da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em 
Perigo (LPCJP), anexa à Lei nº 147/99 de 1 de setembro, na redação atual, e que 
constitui o ponto nº 6 da ordem do dia da sessão ordinária de 28 de fevereiro de 2020, 
da Assembleia Municipal da Marinha Grande.”  
 

❖❖❖❖❖ 

 

Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD), que disse que a avaliação anual 
da atividade das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) constitui 
um contributo imprescindível. 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 

❖❖❖❖❖ 

 

 
Tomou a palavra o deputado Carlos Wilson (MPM), que elogiou o trabalho 
desenvolvido voluntariamente por algumas pessoas na CPCJ, designadamente 
da Manuela Miranda e da Maria João Gomes. 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 

 
❖❖❖❖❖ 

 

Usou da palavra a deputada Margarida Henriques (IND PS) que felicitou o 
excelente trabalho desenvolvido pela CPCJ da Marinha Grande, da qual faz parte 
e deu enfase a dois novos compromissos da CPCJ, já referidos, e que são uma 
mais valia para o trabalho desenvolvido: o Projeto Adélia e a Rede Local de 
prevenção da violência ao longo da vida. 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 
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Usou da palavra a deputada Maria João Gomes (IND), que referiu que a sua 
colaboração na CPCJ é não só um dever de cidadania, como um privilégio.  

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 

❖❖❖❖❖ 

 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande tomou conhecimento do  

RELATÓRIO ANUAL DA CPCJ DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE, 

RESPEITANTE AO ANO DE 2019, dando assim cumprimento ao estipulado no 

nº 2, do artigo 32º da LPCJP, aprovada pela Lei nº 147/99 de 1 de setembro, com 

as alterações impostas pela Lei nº 31/2003, de 22 de agosto, conjugado com a 

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

aprovado pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro na redação atual. 

 

 

PONTO 7 - APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO 
FINANCEIRA 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 7 e colocou-o à discussão. ________ 

 

❖❖❖❖❖ 

 

Usou da palavra o deputado João Cruz (PSD), que disse que o PSD 
acompanha a atividade da Câmara e desejava ver os Munícipes a beneficiar da 
consolidação do desenvolvimento do concelho, enquanto centro económico 
empreendedor e dinâmico em várias áreas. 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 

❖❖❖❖❖ 

 

Usou da palavra o deputado Artur Jorge (MPM), que abordou novamente o 
assunto da famigerada “rotunda do Pero-Neto” e sugeriu que a CMMG pensasse 
numa alternativa, aos postes da EDP, para a afixação da necrologia. 
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A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 

❖❖❖❖❖ 

 

Tomou a palavra o deputado Luiz Branco (+C), que manifestou o 
descontentamento pelo arrastar de obras devido a problemas diversos e à falta 
de inércia na resolução dos mesmos.  

Questionou ainda o executivo pelos horários da TUMG da Vieira para a Marinha, 
pelas obras da Santos Barosa, pelos parques TIR, e pelas verbas prometidas 
pelo ministro da agricultura em 2017, da venda de queimados da Mata Nacional. 

 A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 

❖❖❖❖❖ 

 

Usou da palavra o deputado Carlos Wilson (MPM), que abordou vários 
assuntos: museu da floresta, sinalização, ciclovia e coronavírus. 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 

❖❖❖❖❖ 

 

Usou da palavra a deputada Maria João Gomes (IND), que manifestou 
satisfação por já estar criada a aplicação para uma visita virtual ao Museu do 
Vidro. Questionou em que situação se encontra a candidatura do Museu à Rede 
Nacional de Museus. Saudou a apresentação de candidatura do artesanato em 
vidro e da arte xávega às Sete Maravilhas da Cultura Popular, pela divulgação 
que pode promover. 

Considerou que a equipa que integra o Plano Inovador de Combate ao Insucesso 
Escolar (PICIE) tem feito um excelente trabalho, com bons resultados práticos. 
Finalmente, referiu como importante o recém-criado protocolo entre a Câmara 
Municipal e a Associação Novo Olhar, pois a estrutura residencial que vai criar, 
abrange uma população muito carenciada e de extrema fragilidade social.  
 

❖❖❖❖❖ 
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Nos termos do nº 4 do artigo 39º do Regimento e do n.º 3 do artigo 57º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, a Assembleia 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar em minuta, todas as 

deliberações tomadas na presente reunião. ___________________________ 

Dando cumprimento à alínea c) do nº1 do artº 30º do RJAL,  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 trinta 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 28.02.2020 

Período Antes da Ordem do dia  

Cemitérios  

2 - Os Cemitérios do nosso concelho que presta serviços ou actividades de um bem colectivo 
de interesse público, essencial á guarida de um fim de vida humana. É tutelado pela 
Freguesia ou Câmara municipal, segundo o Dec. Lei que por sua vez subordina e regula o 
Regulamento específico:   

Face aos acontecimentos conhecidos, relativo a descoordenação de actuação: Pode a 
Câmara Municipal explicar o funcionamento relativo; a utilização, a administração, a 
fiscalização, como a execução dos procedimentos de logística e arranjos estéticos, reposição 
dos materiais, os recursos humanos disponíveis de apoio às empresas que laboram nos 
cemitérios tendo em conta a relação dos familiares dos ali sepultados?   

Bancada do PSD  

João E. Cruz 

 

 

 

 



Assembleia Municipal de 28 de Fevereiro de 2020 

MPM - Movimento pela Marinha 

Antes da ordem do dia, sobre a intervenção do Dr. João Paulo Pedrosa na 
Assembleia da República.  

Os Srs. Deputados, são eleitos pelo povo, para que junto das mais altas 
instâncias, possam defender mos interesses dos cidadãos.  

Disso não tenho dúvida que o Dr. João Paulo faz.   

Entretanto, na passada semana, se não me equivoco na data, o Dr. João 
Paulo Pedrosa, interveio na Assembleia da Republica, no sentido de enaltecer 
ao trabalho da Sr.ª Presidente de Câmara da Marinha Grande, em relação ao 
seu empenho na reflorestação do pinhal do rei. Estamos de acordo com a 
distinção. Achei interessante a intervenção, porque nos parece que só assim, 
se pode pressionar o governo, no sentido de intervir o mais rápido possível no 
nosso Pinhal do Rei. Nosso?...........   

É nesse sentido, que nos parece que faltou algo à sua intervenção! Se era 
para sensibilizar todos os colegas deputados, para a falta de intervenção do 
estado na Mata Nacional, faltou dizer quantos milhões de euros o estado já 
recebeu, (ou vem a receber, dependendo das condições de venda) com a venda 
da madeira, e que prometeu através do Sr. Primeiro-ministro, investir na sua 
requalificação.      

Sobre este assunto uma apreciação final: Não foi só no Governo de 
Passos Coelho, como o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa afirmou, que a mata 
nacional esteve desprezada. Diga antes: Depois do 25 de Abril de 1974. 

 

Carlos Wilson 

MPM 
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Ordem do dia 

 

Ponto 6 – Relatório anual das atividades da CPCJ 

A avaliação anual da actividade das Comissões de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) 

constitui um contributo imprescindível para o desenvolvimento da missão, que o sistema de 

promoção e protecção lhes atribui, de contribuírem de forma muito significativa, em 

consonância com a centralidade que ocupam na concepção do sistema, para o progresso, no 

pensamento e acção, do projecto correspondente a uma nova cultura da criança, traduzida 

numa cada vez mais rápida e aperfeiçoada interiorização e concretização dos seus direitos. 

 

Elaborado o relatório, impõe-se a sua divulgação e, a nível interno e externo, o seu estudo e 

análise, para que, tanto quanto possível, se extraiam leituras quantitativas e qualitativas que 

contribuam para uma perspectiva crítica abalizada que concorra para, por um lado, fortalecer 

os aspetos criativos e os factores desencadeantes de progressos no sistema de promoção e 

proteção e, por outro, para que se reforcem os estímulos apropriados a superar os aspectos 

que contrariam o seu espírito e a cultura que pressupõe ou atrasam a concretização dinâmica 

e generalizada dos valores, princípios, missão e visão que nos inspiram e hoje podíamos 

caracterizar em ações em que os carros alegóricos e andores utilizados em desfile do 

carnaval, poderiam traduzir no futuro os artigos da “Declaração dos direitos das crianças”.   
 

Ponto 7 – Atividade municipal e situação financeira: 

O PSD acompanha a actividade da Câmara e desejava ver os Munícipes a beneficiar da 

consolidação do desenvolvimento do concelho, enquanto centro económico empreendedor e 

dinâmico da: 

• Garantia da qualidade da água, com aumento da cobertura da rede a começar nos 

Alto Picotes.  

• Uma cobertura planeada de saneamento nas populações que o reclamam. 

• Aumentar a eficiência energética das estruturas equipamentos públicos, a começar 

com a biblioteca e outros serviços.  

• Construir/remodelar, infraestruturas viárias da circunvalação a Norte nascente, a 

Norte poente e Sul Poente, e a Norte da estação Casal de Malta  

• Como o reforçar a rede de infra-estruturas sociais. Com a creche da Ivima  

• A Promover qualidade ambiental, urbanística e paisagística do território com a 

nova geração PDM, implementar Planos de Urbanização PU (s). 

• Promover a valorização do património cultural e natural, afirmando a região como 

destino turístico de excelência. Com museu Etnográfico e parque temático da Floresta. 

• Na Valorização oferta cultural, desportiva e recreativa. Com apoios mais 

consentâneos com actividades c/ clubes e associações.  

• Incrementar medidas d apoio à dinamização da acção social, terceira idade, 

fomentar a salutar convivência da juventude. 



• Promover a implementação de medidas conducentes ao aumento da qualidade 

educativa concelhia e à melhoria   do sucesso educativo. 

• Elevar a qualidade do serviço público prestado.  

 

Da situação financeira 

Relativamente à situação financeira e tendo em conta os rácios. Os valores demonstram que 

se continuou a manter um efectivo controlo do orçamento com algum acréscimo, tendo em 

conta que contribuiu o aumento das receitas fiscais. Assim temos a garantia da 

sustentabilidade da Autarquia com adiamento de concretização de estratégias.  

 

Bancada PSD - João E. Cruz 
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PONTO 6 - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO ANO 
DE 2019 DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DO 
CONCELHO DA MARINHA GRANDE – C.P.C.J.  sobre a prestação de Manuela 

Miranda na CPCJ durante o ano 2019. 

O trabalho desenvolvido voluntariamente por algumas pessoas, designadamente 

a Manuela Miranda e a Maria João, é de facto extraordinário! 

O relatório foi aprovado na última reunião da Comissão alargada e tal como o do 

ano passado está bastante explícito quer no seu conteúdo quer na mensagem 

que pretende transmitir. Por isso nesse âmbito não tenho mais a acrescentar. 

Falo do caso da Manuela Miranda que é o que conheço, mas a Manuela, 

participou em praticamente 90% das reuniões mencionadas (período de férias) 

e para além disso deu 2 dias de trabalho por semana com os atendimentos e a 

logística dos processos.  

A saída do Dr. João Paulo Pedrosa para a Assembleia da República e da técnica 

Mónica Faria para a Câmara Municipal, obrigou a uma redistribuição dos 

processos à data, e naturalmente a assumir os novos que surgiam e que eram 

atribuídos à equipa. Mais tarde saiu uma outra técnica e manteve-se a equipa 

com o mesmo volume processual. 

A Manuela Miranda tem uma média de 25 a 30 processos ativos desde maio, 

tendo como responsabilidade partilhada com o secretário da comissão, os casos 

dos alunos do Agrupamento de escolas Marinha Poente e Agrupamento de 

Vieira de Leiria, onde se desloca duas vezes por período letivo. 

Trabalhar na CPCJ é de facto uma missão que, se por um lado tem um cariz 

enriquecedor, tem também o seu lado mais doloroso, face à vivência de 

situações por vezes muito perturbadoras…. Mas também é desafiador porque 
continua-se a lidar com jovens que surpreendem bastante. Esta, é, pois, a parte 

que não conseguimos expressar por palavras… 

Carlos Wilson 
MPM 
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BANCADA PS 

PONTO 6 – Apreciação do relatório anual de atividades 2019 da CPCJ da 

Marinha Grande 

Quero felicitar o excelente trabalho desenvolvido pela CPCJ da Marinha 

Grande, da qual eu faço parte já há alguns anos e com bastante orgulho. 

Na sequência do que foi apresentado pela Senhora Vereadora Célia Faustino, 

Presidente da CPCJ da Marinha Grande, gostaria de dar ênfase a dois novos 

compromissos da CPCJ, já referidos, e que são uma mais valia para o trabalho 

desenvolvido. 

O primeiro, o Projeto Adélia, promovido pela Comissão Nacional e ao qual na 

CPCJ da Marinha Grande aderiu, permite desenvolver Planos Locais de 

Promoção e Proteção dos direitos das crianças e jovens, com estratégias de 

capacitação dos pais à Parentalidade Positiva, para além de melhorar a 

qualificação da intervenção da Comissão. 

Neste momento já realizámos a auto-avaliação por parte dos elementos da 

Comissão Restrita e da Alargada, bem como a análise SWOT. Contamos 

divulgar os resultados deste projeto, nesta Assembleia, no final de 2020, início 

de2021. 

O segundo é a participação da CPCJ na Rede Local de prevenção da violência 

ao longo da vida. Apesar de uma ligeira diminuição de casos em relação a 

2018, não nos podemos esquecer que a violência doméstica representa já a 

segunda situação de perigo sinalizada no concelho à Comissão, com valores 

sinalizados muito próximos dos sinalizados por negligência, que costuma ser 

sempre a problemática com maior número de casos. 

Em relação ao que considero serem, neste momento, os principais desafios da 

CPCJ da Marinha Grande: 

- manutenção de uma equipa na modalidade restrita com número de elementos 

adequado ao volume processual. Neste momento temos 11 elementos 

empenhados, tendo sido importante todo o trabalho de mobilização da 

Presidente da CPCJ; 

-  criação no distrito de uma bolsa de famílias de acolhimento avaliadas e 

certificadas para acolhimento familiar, evitando a necessidade de, em 

determinadas circunstâncias, recorrer à institucionalização; 

- outro grande desafio que tem sido testemunhado por parte dos técnicos e 

progenitores é a questão da multiculturalidade. Como sabemos existem 

pessoas de muitas culturas a residirem no concelho o que, sendo um aspeto 



muitíssimo positivo, não deixa de lançar novos desafios ao trabalho 

desenvolvido, com dificuldades inerentes à comunicação, adaptação a novos 

costumes e aos valores estabelecidos. 

Proponho, por isso, que seja reforçada a formação que tem sido desenvolvida 

nesta área, bem como na intervenção na mediação intercultural, por parte de 

um agente qualificado (ex. mediador intercultural já a trabalhar no PICIE – 

Plano de Combate ao Insucesso Escolar da CMMG). 

Deputada Margarida Henriques 
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Ponto 6 - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO ANO DE 2019 
DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DO CONCELHO DA 
MARINHA GRANDE – C.P.C.J. 
 
A deputada Maria João Gomes referiu que o facto de existirem muitas sinalizações e 
processos está ligado à situação de, atualmente, a população estar mais atenta e 
conhecedora desta problemática e da existência da Comissão. 
 
Considera que o concelho possui uma boa rede social com boas respostas, a que se veio 
juntar a recém criada rede local de prevenção a violência ao longo do ciclo de vida, na 
qual participa também a CPCJ e que a colaboração com todos os parceiros com os quais 
a Comissão articula a sua intervenção funciona eficazmente. 
 
Manifestou preocupação relativamente à prevalência de doenças mentais no concelho, 
que se refletem negativamente em algumas famílias e considera que é preciso criar mais 
recursos no âmbito do acompanhamento dessas situações por profissionais de saúde. 
Finalmente, referiu que a sua colaboração na CPCJ é não só um dever de cidadania, 
como um privilégio, pois é muito gratificante trabalhar numa equipe de pessoas 
responsáveis e preocupadas em exercer o seu papel com o máximo de rigor e muita 
dedicação. 
 
 
 
Deputada Maria João Gomes 
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MPM 
Ponto 7 - APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 

"1.     Porque os meses passam e há problemas que não se resolvem, tenho de trazer 

novamente a esta assembleia o assunto da famigerada “rotunda do Pero-Neto”. Não podendo 

precisar, mas penso que há cerca de 1 ano o Sr. vereador Carlos Caetano informou esta 

assembleia que estavam a ser dados passos no sentido da resolução do problema, 

nomeadamente que a CMMG já tinha chegado a um entendimento com o Instituto das Estradas 

de Portugal, disponibilizando-se para custear o projeto, ficando a responsabilidade da execução 

no referido instituto. Gostaria, portanto, que o Sr. vereador nos fizesse o ponto de situação, pois 

os constrangimentos de tráfego no atual cruzamento são diários e os acidentes, alguns deles 

muito graves são recorrentes. De referir que a 10 Kms daqui, na estrada nacional 356 que liga a 

Maceira à IC2 Azoia no verão passado, em menos 1 mês, o problemático e constrangedor 

entroncamento do Arnal foi transformado numa bonita e funcional rotunda.  

 

2.     Não será decerto um hábito exclusivo dos Marinhenses, mas não restam dúvidas que o 

gesto de ir aos postes da EDP ver quem faleceu, faz parte do dia a dia de muitos dos nossos 

conterrâneos. Não há dúvidas que a publicação dos falecimentos por parte das agências 

funerárias cumpre uma função social importante. Já a colocação das cartas nos referidos postes, 

é legalmente discutível, e condenável em termos ambientais, pelo que permito-me questionar se 

não seria serviço público a CMMG colocar em locais estratégicos não só pela cidade mas 

também nos restantes lugares do concelho, c/ uma dimensão que permitisse as agências afixar 

as referidas cartas, mas também à CMMG afixar editais ou outros documentos oficiais que 

necessitem de ser publicados." 

Deputado Artur Jorge 
MPM 
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PONTO 7 
 
Já calculava que o orçamento para este ano fosse aprovado, mas se não tivesse sido, não estava 
preocupado, porque se todas as obras anteriormente aprovadas, que têm vindo a ser alvo de 
plurianualidades, tal como ainda agora nesta Assembleia aconteceu, a Câmara tinha orçamento e 
obras aprovadas para as poder concretizar, sem ter de parar. 
Temos “N” problemas. Ou são o bicho da madeira nos telhados, ou por causa de paredes 
misteriosas que aparecem, ou árvores que aparecem no percurso das obras. 
E temos situações, como a rua Aníbal Bettencourt, a creche da Ivima com o bicho da madeira, ou 
o Centro de Saúde que se subvalorizaram os custos, ou a cantina da Escola da Embra onde 
apareceu uma parede, ou a ciclovia que deveria ligar a Zona Industrial ao centro da Marinha onde 
aparecem árvores “diria eu de crescimento rápido”, ou o patinódromo que vem do Orçamento 
Participativo de 2018. Já agora em 2019 não houve OP, em 2020 vai haver ou foi eliminado de vez 
em 2019? 
Tudo isto, nas muitas obras que deviam estar concluídas e se arrastam por erros diversos, e 
inércia na resolução dos mesmos. 
 
Gostava de falar na APP Marinha Grande. Já tive a oportunidade de dar o meu voto de louvor 
sobre a aplicação. No entanto como utilizador tenho de dizer que está um bocado ambígua. 
E está ambígua porquê? Por exemplo, não contempla que num dos problemas que temos nas 
urbes, que junto de um contentor que se encontre a transbordar, ou no caso dos RSU ou os da 
reciclagem que se encontrem em mau estado de conservação. Nestes casos seria ótimo com a 
app tirar uma foto e enviar, assim como os monos.  
Bem como a derivação para outras aplicações, como é o caso da EDP, leva a que não saibamos 
se a nossa notificação teve aplicação, uma vez que não há qualquer retorno para quem deu a 
informação. 
 
O ano passado trouxe à Assembleia, a discriminação de horários das carreiras da TUMG, da 
Vieira de Leiria para a Marinha Grande, versus Marinha Grande / Vieira de Leiria. Foi-nos 
informado, que no início do ano, iriam haver horários novos. O ano já começou e continua a não 
haver alteração dos horários, com igualdade de oportunidades para os Vieirenses. 
 
Como se encontra a situação de desvio do Transito da Santos Barosa? Já aprovamos o processo, 
mas continua a não ser visível qualquer intenção de obra por ali. 
 
Também os parques TIR. Já fomos informados de haver interessados na construção deste tipo de 
infraestrutura. No entanto continuamos a encontrar pessoas a dormir nos camiões em diversas 
ruas e parques da Marinha Grande. É indigno e não é seguro. 
 
ICNF e Matas. 
Em 2017 foi prometido. Eu vi na televisão, junto da senhora Presidente o ministro da Agricultura, 
prometeu que o dinheiro da venda dos queimados, do incêndio da mata nacional, seria aplicado 
aqui. 
Já são verbas consideráveis.  
Se disso houver informação, gostava de saber quanto desse dinheiro, da verba dos queimados, 
não falando do abate que tem estado a ser feito de outras árvores, já veio para a mata? Em nome 
da mata, da reflorestação da mata, ou da resolução da falta de pessoal da mata, não de qualquer 
auto-promoção. 
 
 
O deputado municipal eleito pelo +Concelho 
 
Luiz Branco 
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PONTO 7- APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO 
FINANCEIRA  

O programa REVIVE, tem como objetivo, a requalificação do património, onde o 
parque do Engenho se inclui. O Sr. Eng.º Francisco Castro Rego, que foi 
Presidente da Direção Geral dos Serviços Florestais, confirmou-nos que já em 
1999, foi decidido avançar com o Museu da Floresta. O objetivo seria a 
requalificação do parque do Engenho, assim como a construção de um hotel, 
assim houvesse interessados!       

Gostaríamos de saber se há algum preliminar, ou anteprojeto e que entidade vai 
ser responsável pela execução 

Sugerimos que se faça um levantamento à falta de sinalização que existe no 
nosso concelho, mais determinante dentro da cidade. Temos falta de 
passadeiras, que junto às rotundas é o mais flagrante. Desenhos orientadores 
de tráfego, (Ex: no cruzamento do antigo sinaleiro, estrada que vai para a 
estação) quem vem de Leiria para entrar na Marinha, nesse cruzamento 
defronta-se com os carros de frente. É o bom senso que manda, mas se não 
houver! 

As placas toponímicas que foram aplicadas um pouco por todo o Concelho, 
levantam algumas dúvidas. Se por um lado não definem o início do Concelho, 
criam as chamadas “Terras de Ninguém”. Não sabemos se é coincidência, mas 
as zonas que ficaram fora das placas, não foram contempladas com as 
reparações de pavimento. O vale de Picassinos, onde começa o Concelho da 
Marinha, é exemplo disso. Gostaríamos de saber quais os critérios que foram 
tidos em conta e se se prevê alguma retificação. 

Porque é que parou a ciclovia? Há alguma novidade, para intervir em S. Pedro 
de Moel? 

CORONA VIRUS. É uma matéria difícil, todos sabemos! Mas há algum plano de 
contingência? Tendo em conta a quantidade de estrangeiros que nos visitam 
diariamente e podem contaminar? 

Aspetos que gostaríamos que a direção do executivo nos respondesse. 

Deputado Carlos Wilson 

MPM 


