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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA 
MARINHA GRANDE REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2020________ 

Aos vinte dias do mês de maio 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 
extraordinária, a Assembleia Municipal da Marinha Grande com a seguinte ordem 
de trabalhos:______________________________________________________ 

1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 7.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS 
PREVISIONAIS DE 2020 – 1.ª REVISÃO, nos termos do disposto na alínea 
a) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na 
sua redação atual; 

2. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS, 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;  

3. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DEFINIÇÃO DO ESTATUTO 
REMUNERATÓRIO- COORDENADOR MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL, 
nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 24.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, conjugado com o n.º 6 do artigo 14. º-A da Lei n.º 65/2007, de 12 de 
novembro, ambos na redação atual;  

4. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 1.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL 
2020, nos termos do nº 25.º, n.º 1 alínea o), do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na redação atual e do artigo 3.º, n.º 2 alínea a) do Decreto-Lei n.º 209/2009, 
de 3 de setembro, na sua 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): Aníbal Curto Ribeiro, Ana Luísa Cardeira 
Martins, Francisco Manuel de Jesus Soares, Frederico Manuel Gomes Barosa, 
Margarida Cristina Soares de Carvalho Pereira Henriques e Octávio José 
Rodrigues Rosa; ___________________________________________________ 

Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU):  André Pereira Ruivaco 
Fernandes, Maria Etelvina Lopes Sousa Ribeiro, Maria Clementina Loureiro 
Esperança e Saúl Féteira Fragata; _____________________________________ 

Bancada do Movimento pela Marinha (MPM): Carlos Wilson da Silva Batista, 
Artur Jorge Rosa dos Santos, João Cravo Nunes da Silva Granja e Lisa Manuela 
Bordalo Barata. ____________________________________________________ 

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

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

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 (presença por meio telemático) 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 Maria Clementina Loureiro Esperança, a deputada Susana Marina 
Cadete dos Santos Costa (CDU IND), pelo deputado Saúl Féteira Fragata, o 
deputado João Paulo Féteira Pedrosa (PS), pelo deputado Octávio José 
Rodrigues Rosa, a deputada Ângela Domingues de Sousa (MPM), pela deputada 
Lisa Manuela Bordalo Barata, e a deputada Vanessa Andreia Feliciano Rocha 
(MPM), pelo deputado João Cravo Nunes da Silva Granja.__________________ 

O deputado Nuno Miguel Lopes Machado (BE), 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 e cinco minutos, o Presidente da 
Mesa, Luís Guerra Marques, declarou aberta a sessão. ____________________ 

De acordo com o nº 2 do artigo 16º do Regimento, o Presidente da Mesa 
informou que dado tratar-se de uma sessão extraordinária, apenas haveria lugar 
à Ordem do dia, logo não houve período antes da ordem do dia, nem período de 
intervenção do público. _____________________________________________ 

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 E VOTAÇÃO DA 7.ª MODIFICAÇÃO AOS 
DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2020 – 1.ª REVISÃO 

 

“Presente certidão de teor nº 13/2020/DMC referente à seguinte deliberação camarária 
da reunião extraordinária de 14 de maio de 2020: 

Com a aprovação da Lei do Orçamento de Estado para o ano de 2020, Lei n.º 2/2020, de 
31 de março, com entrada em vigor a 1 de abril de 2020, encontra-se estipulado no n.º 1 
do seu artigo 129. º que, após a aprovação do mapa dos Fluxos de Caixa, pode ser 
incorporado o saldo de gerência da execução orçamental do ano de 2019, nos 
Documentos Previsionais do ano de 2020, antes da aprovação dos documentos de 
Prestação de Contas do ano de 2019, através de revisão orçamental , desde que o 
processo seja instruído nos termos preceituados no n.º 2 da mesma disposição legal, 
documentação que se encontra vertida na informação n.º 15RD/2020 de 11/05/2020, que 
se anexa. 

Assim, apresenta-se proposta da 7.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020, 
1.ª Revisão, acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 

1ª Revisão ao Orçamento da Receita para 2020, no valor de 12.249.724,79 euros nos 
reforços e 683.869,96 euros nas anulações; 

1ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2020, no valor de 11.874.896,64 euros nos 
reforços e 309.041,81 euros nas anulações; 

1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2020, no valor de 7.766.130,91 
euros nos reforços e 229.280,00 euros nas anulações, e com reforço de dotação em 
2021 no valor de 1.588.371,00 euros; 

1ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais para 2020, no valor de 3.343.684,77 euros 
nos reforços e 10.000,00 euros nas anulações e com anulação de dotação em 2021 no 
valor de 697.785,50 euros, reforço em 2022 no valor de 35.385,00 euros e em 2023 no 
valor de 17.560,00 euros. 

Considerando que de acordo com a alínea b) do n.º 1 do art.º 17.º do Decreto Lei n.º 
192/2015, de 11 de setembro, que aprova o SNC-AP, é disposto que não é revogado o 
ponto 8.3.1. do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, na 
sua redação atual, o qual estabelece as regras das Modificações do Orçamento. 

Considerando que o art.º 46.º B da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na redação dada 
pela Lei n. º 51/2018, de 16 de agosto que a republicou, preceitua que as modificações 
do Plano Plurianual de Investimentos se consubstanciam em alterações e revisões, e 
que o mesmo conceito se deve aplicar ao Plano de Atividades Municipais, no qual 
constam as despesas com as atividades mais relevantes da gestão autárquica. 

Atentos os elementos apresentados e no cumprimento do disposto no ponto 8.3 do 
POCAL, aprovado pelo Decreto – Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação 
atual, e na alínea c) do n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a 
Câmara Municipal, depois de analisar a proposta, delibera submeter à aprovação da 
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Assembleia Municipal a proposta da 7. ª Modificação ao Orçamento da Despesa de 
2020, sob a forma de revisão, constituída pela 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita, 1.ª 
Revisão ao Orçamento da Despesa, 1.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos, 
1.ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais, nos termos do disposto na alínea a) do 
n.º 1 do art. 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual. 

A presente deliberação foi tomada por maioria, com 3 votos a favor e 4 abstenções. 

Foram proferidas declarações de votos por todo o executivo.” 

 

❖❖❖❖❖ 

 

Usou da palavra o deputado Luiz Branco (+C) que se referiu ao facto do 
executivo com pelouros não conseguir estabelecer protocolos com a oposição, 
para fazerem as obras necessárias ao concelho da Marinha Grande. Além de 
que, com a disponibilidade financeira existente, o concelho está a passar ao lado 
do futuro. Referiu ainda que a taxa de execução de obras no último ano, e o PPI 
para este ano, condicionaram a votação do +Concelho nesta revisão. 
 
A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 

❖❖❖❖❖ 

 

Usou da palavra o deputado Carlos Wilson (MPM) que disse que esta revisão 
vai fazer com que o orçamento 2020 seja de 41,5 milhões de euros e que será a 
oportunidade de investir nas grandes necessidades estruturantes que a Marinha 
Grande ainda tem por concretizar. Apresentou algumas obras prioritárias que os 
munícipes vêm reclamando da análise dos documentos apresentados, e disse 
ainda que não se vislumbra, na análise aos documentos, uma estratégia que 
corresponda à ambição de desenvolvimento para a nossa terra e que garanta 
uma efetiva melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.  

 A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 

❖❖❖❖❖ 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e aprovou a 7. ª 

Modificação ao Orçamento da Despesa de 2020, sob a forma de revisão, 



(Mandato 2017/2021)
   ATA NÚMERO DOIS 20.05.2020 

 5 

constituída pela 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita, 1.ª Revisão ao 

Orçamento da Despesa, 1.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos, 

1.ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais, nos termos do disposto na 

alínea a) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua 

redação atual. 

Esta deliberação foi aprovada por maioria com nove votos a favor (PS, +C) e 

catorze abstenções. 

❖❖❖❖❖ 

 

O deputado Luiz Branco (+C) apresentou a seguinte declaração de voto: 

O +Concelho, embora considerando que as taxas de execução são demasiado baixas, e 

que as obras estruturantes anunciadas, são de pequena monta para o que era possível 

ser feito, votou favoravelmente esta revisão ao orçamento por: 

1º - O +Concelho desde sempre afirmou, nunca pertencer ao clube dos NIM’s, os 

abstencionistas, que não sendo favoráveis não têm a coragem de dizer NÃO, ou que 

sendo favoráveis preferem ficar de fora nunca algo vá correr mal. 

2º - Este nunca seria o nosso orçamento, há nele muitas obras de gestão corrente, que 

sem qualquer dúvida estariam plasmadas no nosso orçamento, mas sabendo a 

capacidade financeira do município, estaríamos a anunciar a execução de obras que 

colocariam a Marinha Grande no patamar que merece, e que por direito lhe é devido. 

Por exemplo, nas águas nunca iríamos investir, sem termos lado-a-lado com as 

adutoras, um sistema inteligente de gestão das águas. 

3º - Há obras anunciadas, que se começarem a ser executadas só daqui a um ano, 

como é o caso da adutora para S. Pedro de Moel anunciada há 12 meses, atrás, é 

melhor do que esperarem outros anos. 

Assim conscientes que não é a melhor revisão, mas também conscientes de que não 

deixa de conter aspetos positivos. Optamos pelo voto favorável. Assumindo desde já, 

como sempre o fizemos, as consequências do nosso ato.” 
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PONTO 2 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS  

“Presente certidão de teor nº 14/2020/DMC referente à seguinte deliberação camarária 
da reunião extraordinária de 14 de maio de 2020: 
 
Nos termos do disposto no artigo 22.º 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 contratação e o prazo de execução de três anos. 
 
Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 
de fevereiro, na sua redação atual, adiante designada por LCPA, que aprova as regras 
aplicáveis à assunção de Compromissos e aos Pagamentos em Atraso, se 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 do disposto na alínea b) do artigo 3.º da LCPA, são 
compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 
 
Considerando que algumas ações apresentam dotações em anos seguintes insuficientes 
para os encargos que se perspetivam agora assumir tendo por base procedimentos de 
contratação pública que se pretendem iniciar, de bens, serviços e de empreitadas de 
obras públicas, assim como, contratos de arrendamento e outros, tendo sido proposto o 
reforço das dotações em anos seguintes na proposta da 7.ª Modificação aos 
Documentos Previsionais de 2020 – 1.ª Revisão, a ser presente na próxima sessão da 
Assembleia Municipal. 
 
Considerando que o Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual, 
que aprova as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação 
da LCPA, preceitua no seu artigo 12.º que: 
“(…) 1 – Para efeitos da aplicação da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º 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 (…)”.  
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Considerando que na sessão da Assembleia Municipal de 16/12/2019, aquando da 
aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2020, foi concedida autorização 
genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais. 
Assim, a Câmara Municipal 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, que seja solicitada à Assembleia Municipal da Marinha 
Grande: 
1. Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais até ao limite 
máximo das dotações corrigidas, propostas na 1.ª Revisão aos Documentos Previsionais 
de 2020, para os anos de 2021, 2022 e 2023, 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; 
2. Autorização para a abertura de procedimentos que consubstanciem a assunção de 
encargos em mais de um ano económico para cumprimento do preceituado na alínea b), 
do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, quando os encargos 
excedam o limite de 99.759,58 euros, nos anos de 2021, 2022 e 2023; 
3. Que nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
junho, se fixe o limite máximo dos encargos nos anos económicos de 2021, 2022 e 2023, 
no valor das dotações corrigidas aprovadas com a 7.ª Modificação aos Documentos 
Previsionais de 2020 – 1.ª Revisão. 
 
A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 7.ª Modificação aos 
Documentos Previsionais de 2020 – 1.ª Revisão, podendo posteriormente ser tomada a 
deliberação na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.” 
 

❖❖❖❖❖ 

 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autorizou: 

-  a assunção de compromissos plurianuais até ao limite máximo das 
dotações corrigidas, propostas na 1.ª Revisão aos Documentos 
Previsionais de 2020, para os anos de 2021, 2022 e 2023, para efeitos do 
cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 
21 de fevereiro, na sua redação atual; 
-  a abertura de procedimentos que consubstanciem a assunção de 
encargos em mais de um ano económico para cumprimento do preceituado na 
alínea b), do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, quando 
os encargos excedam o limite de 99.759,58 euros, nos anos de 2021, 2022 e 
2023. 
Fixou ainda, o limite máximo dos encargos nos anos económicos de 2021, 
2022 e 2023, no valor das dotações corrigidas aprovadas com a 7.ª 
Modificação aos Documentos Previsionais de 2020 – 1.ª Revisão, nos termos 
do disposto no n.º 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho. 
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Esta deliberação foi aprovada por unanimidade dos presentes (23 

deputados). 

 

PONTO 3 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DEFINIÇÃO DO ESTATUTO 
REMUNERATÓRIO- COORDENADOR MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL  
 

“Presente certidão de teor nº 15/2020/DMC referente à seguinte deliberação camarária 
da reunião extraordinária de 14 de maio de 2020: 
 
Presente I/785/2020, de 11 de maio, dos Recursos Humanos, anexa à presente, 
intitulada Orçamentação e gestão das despesas com pessoal para o ano 2020, com o 
enquadramento legal atinente a esta matéria. 
 
Assim e considerando que: 
O n.º 5 do artigo 14.º-A da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, na sua redação atual 
(diploma que define o enquadramento institucional e operacional da proteção civil no 
âmbito das autarquias locais, estabelece a organização dos serviços municipais de 
proteção civil e define as competências do coordenador municipal de proteção civil, em 
desenvolvimento da Lei de Bases da Proteção Civil), dispõe que compete à câmara 
municipal deliberar, sob proposta do presidente da câmara municipal , sobre o estatuto 
remuneratório do coordenador municipal de proteção civil, podendo equipará-lo, apenas 
para tal efeito, à remuneração de um dos cargos dirigentes da respetiva câmara 
municipal. 
 
Nos termos do n.º 6 do mesmo preceito, o coordenador municipal de proteção civil pode 
auferir despesas de representação, nos termos da lei, devendo para o efeito e neste 
caso, atender-se ao disposto no artigo 24.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto na sua 
redação atual, que determina que apenas podem ser abonadas despesas de 
representação aos titulares de cargos de direção superior de 1.º grau e de direção 
intermédia de 1.º e 2.º graus. 
 
De acordo com o n.º 2 do mesmo artigo, a atribuição de despesas de representação ao 
coordenador municipal de proteção civil carece de deliberação pela assembleia 
municipal, sob proposta da câmara. 
 
Proponho que a Câmara Municipal, ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo n. 
º 5 do artigo 14.º-A da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, na sua redação atual, 
delibere equiparar o estatuto remuneratório do coordenador municipal da proteção civil 
ao cargo de direção intermédia de 2.º grau – chefe de divisão. 
Mais proponho que a Câmara Municipal, nos termos do preceituado no n.º 6 do artigo 
14. º -A da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, na sua redação atual, fazendo uso da 
competência que lhe é conferida pelo n.º 2 do artigo 24.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, na sua redação atual, conjugado com a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
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setembro, na sua redação atual, proponha à Assembleia Municipal, a atribuição de 
despesas de representação ao coordenador municipal da proteção civil, nos mesmos 
moldes dos chefes de divisão.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 3 votos a favor e 4 abstenções dos Srs. 
Vereadores da CDU e do MpM, por se tratar de uma proposta da Sr.ª Presidente. 
Esta deliberação foi aprovada em minuta.”  
 

❖❖❖❖❖ 

 

Tomou a palavra o deputado Luiz Branco (+C), que disse que mais uma vez 
porque não se abstêm, irão votar favoravelmente. Referiu que gostariam que, 
daqui a um ano, lhes fossem fornecidos os planos da Proteção Civil para o 
concelho, que o novo colaborador irá ter como tarefa de executar. 
 
Mas também, gostariam de ter a certeza, que quem for contratado o será pela 
sua competência e não pela sua cor partidária, da mesma forma que a 
performance no desempenho do cargo seja exigida e reconhecida de acordo com 
o estatuto remuneratório que vai auferir.  
Em suma que não venha a ser apenas mais um “Job for the boy.” 
 

❖❖❖❖❖ 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autorizou a 

atribuição de despesas de representação ao coordenador municipal da 

proteção civil, nos mesmos moldes dos chefes de divisão, nos termos do 

disposto no n.º 2 do artigo 24.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, conjugado 

com o n.º 6 do artigo 14. º-A da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, ambos na 

redação atual. 

 

Esta deliberação foi aprovada por maioria com 17 (dezassete) votos a favor 

e 6 (seis) abstenções. 

❖❖❖❖❖ 

PONTO 4 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 1.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE 
PESSOAL 2020 

 
“Presente certidão de teor nº 16/2020/DMC referente à seguinte deliberação camarária 
da reunião extraordinária de 14 de maio de 2020: 
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Considerando que o mapa de pessoal enquanto instrumento de planeamento de gestão 
de recursos humanos, materializa a previsão de trabalhadores necessários para, 
anualmente, levar a cabo a realização das atividades de cada serviço, no âmbito das 
atribuições municipais e estratégia definida. 
 
Considerando que o mapa de pessoal assume um caráter dinâmico, que permite a sua 
alteração sempre que se revele necessário, e com vista à resposta célere e eficaz dos 
problemas com que o Município se confronta diariamente. 
 
Considerando que nos termos do preceituado nos artigos 28.º e 29.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, os órgãos e serviços podem proceder a alterações ao respetivo mapa de pessoal 
para preenchimento dos postos de trabalho que se venham a revelar necessários para o 
desenvolvimento das suas atividades e que não tenham sido inicialmente previstos. 
 
Considerando que nos termos do artigo 3.º, n.º 2 alínea a) do Decreto-Lei n.º 209/2009, 
de 3 de setembro, na sua redação atual, nos municípios os mapas de pessoal são 
aprovados, mantidos ou alterados pela Assembleia Municipal. 
 
Considerando a informação técnica dos Recursos Humanos (I/786/2020, de 11 de maio), 
que se anexa e faz parte integrante. 
A Câmara Municipal, depois de apreciado o assunto delibera, ao abrigo dos artigos 33.º, 
n.º 1 alínea ccc) e 25.º, n.º 1 alínea o), ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e artigo 3.º, n.º 2 alínea a) do 
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua redação atual, submeter à 
Assembleia Municipal a 1.ª alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal da 
Marinha Grande para 2020, em anexo (anexo 1). 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.” 
 

❖❖❖❖❖ 

 
A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e aprovou a 1.ª 

alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal da Marinha Grande para 

2020, em anexo, nos termos do disposto no art.º 25.º, n.º 1 alínea o), do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro e artigo 3.º, n.º 2 alínea a) do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 

setembro, ambos na redação atual. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade dos presentes (23 

deputados). 

❖❖❖❖❖ 
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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 Regime Jurídico das 

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

atual, o Presidente da Mesa deu por encerrada a sessão, pelas vinte e duas  

horas e dez minutos, da qual se se lavrou a presente ata que, depois de lida e 

aprovada, vai ser assinada pelo Presidente e por mim, Paula Cristina Ascenso 

Moreira que a redigi, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus, e uma vez que estão suspensas as reuniões públicas dos órgãos das autarquias, procedeu-se à gravação 

de áudio e transmissão em live streaming da presente sessão extraordinária que se encontra disponível ao público na página de Internet do Município, de acordo 

com o previsto nos artigos 3º e 5º da Lei nº 1-A/2020, de 19 de março. 
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AMEXT 20.05.2020 
Intervenção +Concelho 
 
Antes de entrar no ponto em discussão gostaria de deixar o nosso desagrado pelo facto 
de, da Assembleia Municipal Ordinária de 30 de Abril, não ter sido anunciado nada acerca 
dela. 
Nesta fase de confinamento, li alguma imprensa regional, e por exemplo no Mirante, 
encontrei um artigo, onde uma Assembleia Municipal de um concelho ribatejano 
anunciava o adiamento da mesma para uma data posterior.  
Também a CIMRL informou os deputados do adiamento da Assembleia Intermunicipal 
para o dia 20 de junho, se até lá não houver outros impedimentos. 
Aqui, nem o sr. André Martelo que, ao que parece, é quem gere a agenda deste órgão, se 
deu ao trabalho de enviar um e-mail, uma SMS ou fazer-nos um telefonema, a informar de 
quem, e qual, a decisão sobre a Assembleia Municipal que se deveria ter realizado, ou no 
mínimo ter sido reagendada, ou até quem sabe, talvez anulada. 
 
Enfim a democracia local a funcionar no seu melhor. 
 
PONTO 1 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 7.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS 
PREVISIONAIS DE 2020 – 1.ª REVISÃO 
 
O PS não tem maioria no executivo, logo se estivesse muito empenhado na realização de 
obras, sabia como fazê-lo, bastava seguir o exemplo do Primeiro Ministro, e estabelecer 
protocolos.  
Ou seja, negociar, negociar e negociar. Infelizmente, ou não são capazes, ou não o 
querem fazer. 
 
Não me esqueço, que para garantir o orçamento para 2019, o executivo já fez isso, 
quando trocou o “queijo” da verba para o edifício da Junta (edifício que ainda hoje não 
existe, nem a intenção do mesmo é notória), pela abstenção da CDU. 
 
Mas em vez da troca de números de telemóveis particulares e de telefonemas recorrentes 
à procura de consensos, o que assistimos é o executivo a queixar-se que a oposição não 
deixa fazer. Tudo isto é mau, muito mau e quem paga é o município que há praticamente 
2 dezenas de anos estagnou. 
 
Se é certo que há obras que não reúnem consensos, como seja o mercado ou o nó 
intermodal, outras há como as piscinas, que não se conhecem adversários políticos à sua 
concretização. Portanto aparentemente há obras que podiam e deviam ser executadas, 
mas que não passam de meras linhas orçamentais, que vão passando de orçamento em 
revisão, e de revisão em orçamento, mas que nem um simples projeto consegue saltar da 
gaveta. 
 
Muita tem sido a obra feita, não o nego, mas quem a está a fazer, também é quem optou 
por acumular saldos de gerência, em vez de fazer a gestão da coisa publica que lhe era 
devida ao longo dos anos da sua governação, o PS. 
 
Como escreveria 'Shakespeare', algo vai mal no município da Marinha Grande. 
 
Em quase 3 anos de atividade, quais foram as obras estruturantes levadas a cabo? 
 
Eu respondo por si, Sra. Presidente.  



ACESSOS ZONA INDUSTRIAL, porque o alargamento da mesma ainda continua a ser 
uma miragem.  
Também estruturante, parece que finalmente começou agora, ou está a começar, a 1ª 
fase das Adutoras. 
 
Sei, que a Sra Presidente, teria todo o gosto em colocar como estruturantes, um rol de 
obras, como as ruas da Vitória, das Andorinhas, ou da Sapinha. Ou até mesmo a compra 
da FEIS, ou as obras das escolas da Moita, da Embra, ou da Guilherme Stephens, mas 
não, isto não são obras estruturantes, isto são obras de gestão corrente do dia-a-dia de 
um município. 
 
Vá lá, como estou bem disposto, ainda lhe admito que chame de estruturantes as obras 
de saneamentos e águas de Picassinos, Pedrulheira e Trutas, Amieira. Que há muito 
deveriam estar feitas, mas do mal o menos, agora estão na fase de execução 
 
Mas é pouco, para as verbas acumuladas, e a capacidade de endividamento que as 
mesmas permitiriam, estamos a passar ao lado da grande oportunidade de modernizar o 
concelho da Marinha Grande. 
 
Há um ano votamos favoravelmente a revisão do orçamento, se bem se recordam por três 
razões.  
Pela primeira vez, atempadamente, estava a ser incluído o saldo de gerência em data que 
ainda possibilitaria o seu uso em obras. 
A segunda razão que decorria da anterior, em que afirmávamos que tal facto retiraria ao 
PS a possibilidade de consecutivamente, se andar a queixar, da oposição não deixar fazer.  
Outra razão a menor quantidade de revisões orçamentais. 
Ou seja, por razões que permitiriam ao executivo ter estabilidade para, bem gerindo, ir 
fazer o que se propunha. 
 
Para hoje votarmos em consciência, tivemos de analisar o que se passou, nos últimos 12 
meses. 
Em dezembro os vereadores da oposição queixavam-se das baixas taxas de execução, e 
orientaram o voto dos seus deputados, nas bancadas de cada um, de acordo com a 
votação em reunião de Câmara. A Sra Presidente justificava então as taxas de execução 
com o período de 12 meses que só terminaria em Abril de 2020. 
 
Contabilidade feita o que temos? 
A taxa de execução não chega aos 50%. Se consideramos que o que estava proposto a 
execução, eram obras do programa eleitoral do PS, temos que dizer que 50% é pouco, 
aliás muito pouco. E nem todos os chumbos ou negas da oposição justificam esta inércia. 
 
Dito isto iremos votar em conformidade com os pressupostos enumerados e de acordo 
com o que a nossa consciência nos diz, ser o melhor neste momento para a Marinha 
Grande. 
 
 
 
Luiz Branco 
Deputado municipal eleito pelo +Concelho 
 
 



AMEXT 22.05.2020 

MPM - Movimento pela Marinha 

PONTO 1- APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 7.ª MODIFICAÇÃO AOS 
DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2020 – 1.ª REVISÃO 

 

No início da intervenção sobre a modificação aos documentos provisionais de 2020, fiz 

questão de dar um abraço a todos os presentes, com transmissão às suas famílias, 

neste período difícil da Pandemia COVID 19.  

Esta revisão vai fazer com que o orçamento 2020 seja de 41,5 milhões de euros, em 
que haverá mais de 19 milhões de euros para investimentos em obras. Seria a 
oportunidade de investir nas grandes necessidades estruturantes que a Marinha Grande 
ainda tem por concretizar, de modo a satisfazer as necessidades e justas reivindicações 
dos munícipes, sobretudo quando veem os cidadãos dos concelhos (e de freguesias) 
vizinhos, com estas necessidades supridas.  
 
Não compactuamos com o esbanjamento de tal valor sem que se incluam, a título de 
exemplificativo: A piscina da cidade e a decisão da construção da de S. Pedro de Moel; 
O mercado; Os equipamentos sociais para apoio à velhice, infância, deficiência e 
toxicodependência; O parque TIR; O alargamento da ZI em toda a área até à variante 
da A8; Precisamos de uma Zona Industrial em grande, e não tão pequena.  
 
Com o território disponível que temos à volta da Marinha Grande! Eixos rodoviários; 
Terminal Rodoviário; Centros escolares; Requalificação da rua 25 de Abril na Vieira; 
Pavilhão Desportivo na Moita; Recuperação do património Stephens. Enfim, isto para 
referir apenas, algumas obras fundamentais para a população.  
 
Na verdade, esta proposta de revisão do orçamento 2020 permite-nos concluir que a 
incorporação do saldo de gerência de 11,6 milhões de euros corresponde a ações 
colocadas de forma avulsa. 
 
Em suma, e da análise dos documentos apresentados, não se vislumbra uma estratégia 
que corresponda à ambição de desenvolvimento para a nossa terra e que garanta uma 
efetiva melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.  
 
No entanto, porque apresenta algumas prioridades que os munícipes vêm reclamando, 
e que o MPM vem propondo, entre as quais, a criação dum Fundo de Emergência Social; 
A 2ª viatura para UCC; A requalificação do Largo da Passagem e a Rua das Chedas, 
na Vieira; Saneamento das Trutas; A adutora dos Altos Picotes – Marinha; uma nova 
rede de águas em Amieira, Picassinos, Pedrulheira; A colocação de passadiços em S. 
Pedro e Vieira; A beneficiação do Centro Azul em S. Pedro; A bilhética para a Casa da 
Cultura; O projeto da rotunda do Pero Neto; A requalificação da Rua do Sol. 
 
Por isso, entendemos dar o benefício da dúvida a este executivo permanente. 
O nosso voto vai ser Abstenção. 
 
Propomos: Ponham mãos à obra, para ver se conseguem subir a taxa de execução!!! 
 
 
Deputado pelo MPM  
Carlos Wilson da Silva Batista 


