
 

 

               
ATA Nº 3 

SESSÃO ORDINÁRIA 
29.06.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANDATO 2017/2021 
 



 

 

 
 



(Mandato 2017/2021)   ATA NÚMERO TRÊS 29.06.2020 

 1 

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA 
GRANDE REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2020_______________ 

Aos vinte e nove dias do mês de junho 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, Renata Alexandra Gomes Pereira, primeira 
secretária e, segundo secretário, Pedro Nuno Rosa de Oliveira Correia reuniu em 
sessão ordinária, a Assembleia Municipal da Marinha Grande com a seguinte 
ordem de trabalhos:_________________________________________________ 

1. APRECIAÇÃO DO INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
PATRIMONIAIS E RESPETIVA AVALIAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO ECONÓMICO 
DO ANO 2019, de acordo com o disposto na alínea l) do nº 2 do artigo 25º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro, 
na redação atual;____________________________________________________________ 

2. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019 DA 
EMPRESA MUNICIPAL TUMG – TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE 
E.M. UNIPESSOAL, S.A., de acordo com o disposto na alínea b) do n.º 2 do art.º 25 do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo pela Lei nº75/2013 de 12 de 
setembro, na redação atual; ___________________________________________________ 

3. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019 DE 
ENTIDADES PARTICIPADAS PELO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE: ADCL - Águas 
do Centro Litoral, S.A., VALORLIS, S.A., LUSITÂNIA GÁS, S.A., CENTIMFE E OPEN, de 
acordo com o disposto na alínea b) do n.º 2 do art.º 25 do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado em anexo pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro, na redação atual;______ 

4. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019, de acordo 
com o disposto na alínea l), do nº 2, do artigo 25º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado em anexo pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro, na redação atual; ____________ 

5. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO DE USO DO FOGO E 
DE LIMPEZA DE TERRENOS, de acordo com o disposto na alínea g) do n.º 1 do art.º 25.º, 
do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo pela Lei nº75/2013 de 12 de 
setembro, na redação atual; ___________________________________________________ 

6. APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO RELATIVA AOS ATOS PRATICADOS PELO ÓRGÃO 
EXECUTIVO, ao abrigo do disposto no nº 2 do artigo 7º-B da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, 
na redação atual, republicada pela Lei n.º 12/2020, de 7 de maio que promove e garante a 
capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da doença COVID -19; 

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”, os 
seguintes deputados: _______________________________________________ 

Bancada do Partido Socialista (PS): João Paulo Féteira Pedrosa, Ana Luísa 
Cardeira Martins, Margarida Cristina Soares de Carvalho Pereira Henriques, 
Octávio José Rodrigues Rosa, Cláudia Fabiana Gaspar Brito Perfeito e Joaquim 
António Paiva Rodrigues; ____________________________________________ 

Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU): André Pereira Ruivaco 
Fernandes, Renata Alexandra Gomes Pereira, Maria Clementina Loureiro 
Esperança, Hélder Jorge de Sousa Rodrigues e Saúl Féteira Fragata; _________ 
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Bancada do Movimento pela Marinha (MPM): Carlos Wilson da Silva Batista, 
Artur Jorge Rosa dos Santos, Lisa Manuela Bordalo Barata e João Cravo Nunes 
da Silva Granja. ____________________________________________________ 

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

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

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

e ainda os seguintes Presidentes de Junta de Freguesia: 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 Álvaro Miramar Botas Letra  e as Vereadoras 
Célia Cristina Letra Faustino Guerra, Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro e Lara 
Marques Lino._____________________________________________________ 

De acordo com o disposto no artigo 49º do regimento em vigor, foram ainda 
comunicadas e justificadas as ausências e admitidas as respetivas substituições 
dos seguintes deputados: Susana Paula Ribeiro Domingues (IND CDU), pelo 
deputado André Pereira Ruivaco Fernandes, Filipe André Cardoso Andrade 
(CDU) pela deputada Renata Alexandra Gomes Pereira, Maria Etelvina Lopes 
Sousa Ribeiro (CDU) pela deputada Maria Clementina Loureiro Esperança, 
Fragata, Luís António Geria Barreiros (CDU) pelo deputado Hélder Jorge de 
Sousa Rodrigues, Susana Marina Cadete dos Santos Costa (CDU IND), pelo 
deputado Saúl Féteira Fragata, Aníbal Curto Ribeiro (PS), pelo deputado Octávio 
José Rodrigues Rosa, Francisco Manuel de Jesus Soares (PS) pela deputada 
Cláudia Fabiana Gaspar Brito Perfeito, Frederico Manuel Gomes Barosa (PS) 
pelo deputado Joaquim António Paiva Rodrigues, Vanessa Andreia Feliciano 
Rocha (MPM) pela deputada Lisa Manuela Bordalo Barata e Ângela Domingues 
de Sousa (MPM) pelo deputado João Cravo Nunes da Silva Granja.___________ 

Após a verificação da existência de quórum, nos termos do disposto no artigo 11º 
do Regimento da Assembleia Municipal da Marinha Grande, pelas vinte horas e 
quarenta minutos, o Presidente da Mesa, Luís Guerra Marques, declarou aberta 
a sessão, prestou informações sobre a correspondência recebida e colocou as 
atas à votação. ____________________________________________________ 

O Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº 9/2019 da sessão ordinária 
de 16.12.2019 e como não houve correções a fazer, submeteu a mesma à 
votação, tendo esta sido aprovada por maioria com dezassete votos a favor e 
seis abstenções, por ausência dos deputados.____________________________ 
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O Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº 1/2020 da sessão ordinária 
de 28.02.2020 e como não houve correções a fazer, submeteu a mesma à 
votação, tendo esta sido aprovada por maioria com dezoito votos a favor e seis 
abstenções, por ausência dos deputados. _______________________________ 

O Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº 2/2020 da sessão 
extraordinária de 20.05.2020 e como não houve correções a fazer, submeteu a 
mesma à votação, tendo esta sido aprovada por maioria com dezoito votos a 
favor e seis abstenções, por ausência dos deputados. _____________________ 

 

 

____________________ ANTES DA ORDEM DO DIA _____________________ 

O Presidente da Mesa declarou aberto o período antes da ordem do dia pelas 
20h45. ___________________________________________________________ 

 

Tomou a palavra a deputada Ana Margarida Lopes (PSD), que apresentou a 
seguinte moção “Pela defesa intransigente do Pinhal de Leiria”: 

“O Pinhal de Leiria, uma das grandes heranças e do património natural do nosso país, 
mandado plantar pelo rei D. Afonso III no século XIII e aumentado substancialmente pelo 
rei D. Dinis I, teve 86% da sua área completamente incendiada, não tendo restado 
praticamente nada do mesmo.  

Se é verdade que esta é uma perda brutal para o País, é com especial gravidade uma 
perda para a Marinha Grande e para os marinhenses. A história da Marinha Grande 
confunde-se com a sua ligação ao Pinhal do Rei que ajudou a escrever importantes 
capítulos da sua história.  

E foi precisamente a relação de afetividade que os marinhenses sempre tiveram com o 
Pinhal de Leiria que explica a comoção provocada com os incêndios de 15 de outubro de 
2017. 

Passados 3 anos, e apesar das muitas promessas, praticamente nada foi feito. E importa 
sublinhar que a Mata Nacional de Leiria, também conhecida por Pinhal de Leiria e Pinhal 
do Rei, é propriedade do Estado. E é ao Estado que devem ser assacadas as 
responsabilidades por 3 anos de inação no que ao Pinhal de Leiria diz respeito. 

Na semana passada, a Assembleia da República procedeu à votação final global de um 
conjunto de projetos de resolução sobre o Pinhal de Leiria, pedindo ao Governo, entre 
várias recomendações, que:  

- Promova um plano de recuperação da Mata Nacional de Leiria (MNL) e das Matas do 
Litoral que obedeçam a: i) normas de silvicultura fundamentadas em pareceres técnicos, 
que garantam a adequada gestão florestal das matas litorais, nomeadamente da 
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Comissão Cientifica de Recuperação das Matas Litorais; ii) um plano estratégico para a 
monitorização e controlo de problemas fitossanitários e de plantas invasoras; iii) um 
plano calendarizado de ações de recuperação florestal na totalidade das Matas; 

- Capacite o ICNF com os meios financeiros e humanos, lançando concursos para 
reforçar técnicos florestais, guardas florestais e assistentes operacionais, necessários à 
concretização e cumprimento dos planos de reflorestação e gestão e da Mata Nacional 
de Leiria, repondo a capacidade instalada necessária à concretização do Plano de 
recuperação da Mata Nacional de Leiria, bem como ao plano de recuperação das Matas 
do Litoral; 

- Crie e disponibilize um portal eletrónico de acesso geral onde seja divulgada, 
mensalmente, informação sobre o prosseguimento das ações necessárias à recuperação 
e valorização da Mata Nacional de Leiria; 

- Encete o processo com vista à classificação da Mata Nacional de Leiria como Reserva 
da Biosfera da UNESCO, tendo em conta o seu valor histórico, social, cultural e natural.  

Outras recomendações, que constavam do texto consensualizado entre os partidos que 
tinham apresentado projetos de resolução sobre o Pinhal de Leiria, foram aprovadas por 
quase todos os partidos com representação parlamentar.  

Quase 3 anos volvidos, está ainda quase tudo por fazer.  

Assim, a Assembleia Municipal da Marinha Grande, reunida a 29 de junho de 2020, 
delibera: 

1) Exigir que na elaboração do Orçamento do Estado para 2021 haja a consignação de 
13 milhões de euros para aplicar à recuperação da Mata Nacional de Leiria; 

2) Reclamar pela disponibilização de um portal eletrónico de acesso geral onde seja 
divulgada a informação relativa à recuperação e valorização do Pinhal de Leiria; 

3) Dar conhecimento desta moção aos grupos parlamentares da Assembleia da 
República e aos órgãos de comunicação social local, regional e nacional. “ 

 

 

 

Usou da palavra a deputada Maria João Gomes, que falou sobre o Pinhal e 
apresentou a seguinte recomendação dirigida à Sra. Presidente da Câmara: 

“Face ao não cumprimento das promessas feitas pelo Governo para a recuperação do 
Pinhal do Rei. 

Face às recentes notícias de que o seu processo de reflorestação foi adiado sine die. 

É urgente que a Senhora Presidente da Câmara da Marinha Grande, correspondendo à 
vontade da população deste concelho, assuma uma posição firme de defesa deste 
património e diligencie, junto das entidades competentes, para que o seu processo de 
recuperação não fique adiado e seja levado o cabo o mais rapidamente possível.” 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 
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Usou da palavra o deputado Carlos Wilson (MPM), que fez um resumo sobre a 
sua intervenção na última assembleia da CIMRL, em que abordou os seguintes 
temas: lixo, atas das reuniões, reflorestação do Pinhal de Leiria com um pedido 
de reunião com o Sr. Ministro do Ambiente e a central de compras da CIMRL. Em 
relação à questão do lixo, solicitou com urgência a intervenção da Câmara, neste 
assunto e colocou as seguintes questões, para as quais fica a aguardar uma 
resposta: 

1. Que tipo de ar se respira na Marinha Grande? 
2. Que tipo de lixo vem nos contentores, para o aterro da Albergaria? 
3. Há ou não, crime ambiental? 
4. Quando temos o ar na nossa região, como tem, por exemplo a Lipor, na 

zona de Valongo? 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 

 

 

Usou da palavra o deputado Luiz Branco (+C), que fez o resumo da Assembleia 
Intermunicipal da CIMRL. Mais uma vez referiu a falta de respeito, à Assembleia 
Municipal da Marinha Grande e aos eleitores, que em seu entender pronunciam 
as repetidas ausências, não justificadas, dos Senhores deputados da CDU e do 
PS. Referiu-se ainda às árvores que, por razões de segurança, a empresa 
Infraestruturas de Portugal abateu na Marinha Grande, e às que deixou em 
piores condições de segurança rodoviária. 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 



 

Usou da palavra a deputada Maria Esperança (CDU), que apresentou a 
seguinte moção sobre o Pinhal de Leiria: 

“Desde os incêndios de 2017 que o PCP tem intervindo regularmente em todos os 
planos no sentido de materializar uma mudança significativa na situação de inércia, falta 
de coordenação e concretização, ausência de visão estratégica, relativamente á 
necessária e cada vez mais urgente recuperação, reflorestação e valorização da Mata 
Nacional de Leiria. 

Na sequência da discussão na Assembleia da República (AR) da petição dinamizada 
pela Comissão Popular “O Pinhal é nosso”, iniciativa que o PCP sempre tem valorizado, 
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o grupo parlamentar do PCP propôs em 2019, um projeto de resolução sobre esta 
matéria. 

A proposta de resolução do PCP incluía nos seus vários pontos, e sucintamente, a 
atribuição de uma verba de 13 milhões de euros (o mesmo valor que resultou da 
venda da madeira queimada) no Orçamento de Estado para 2020 para a recuperação da 
Mata Nacional de Leiria; avançar, até 31 de dezembro, com os concursos para dotar o 
ICNF dos meios humanos necessários à concretização das ações de recuperação, 
valorização e monitorização da Mata Nacional de Leiria; avançar desde já com o 
processo com vista à classificação da Mata Nacional de Leiria como reserva da 
Biosfera da Unesco, tendo em conta o seu valor histórico, social, cultural e natural, bem 
como a criação de um portal eletrónico, para divulgação pública das ações e meios 
com vista à recuperação e valorização da Mata Nacional de Leiria, e uma estrutura 
orgânica, em articulação com o alargamento e revitalização do Observatório do pinhal de 
Leiria, de acompanhamento à reflorestação, recuperação, valorização e gestão da Mata 
Nacional de leiria, sob a alçada do ministério da tutela, que integre as autarquias locais, 
o movimento e as forças vivas da região. 

Foi neste contexto que foi possível, com o contributo do PCP, elaborar um texto conjunto 
dos vários projetos de resolução sobre o pinhal de leiria. O documento foi votado na 
passada sexta feira na AR e foi aprovado com os votos do PCP. 

Às mais variadas elementares propostas que visavam a recuperação da Mata Nacional 
de Leiria, choca-nos o voto contra do PS na AR com a agravante de existir na Marinha 
Grande um executivo encabeçado pela mesma cor política, que assumiu um 
compromisso com os seus munícipes de todos os esforços enveredar nesse sentido. 

O facto de, na semana passada, termos assistido a uma tentativa de bloqueio a tão 
importantes medidas por parte do PS na AR, é mais um gigante alerta vermelho para o 
que são as políticas deste governo para a floresta. Criam-se gabinetes, salinhas, 
observatórios, clubes, e na prática, onde há que revelar atitude e coragem, assistimos a 
uma espécie de compadrio demagogo, fotos para inglês ver, como aqui assistimos 
tantas vezes no concelho, e concretamente no nosso Pinhal do rei. 

E alinhado com isto, temos no concelho, uma inação disfarçada de programas, 
gabinetes, observatórios e outros demais, sendo que não se trata apenas de um 
completo abandono ambienta, mas também cultural, no caso dos Marinhenses. 

Continuam a faltar meios humanos, meios técnicos, estruturas de apoio, pessoal 
operacional. Só não falta dinheiro resultante da venda da madeira a sair à vista de todos. 

Mais do que intenções e palavras, a situação exige que à vontade política se junte a 
ação e a tomada de medidas concretas. Foi isso que esteve à votação na Assembleia da 
República e aí ficou claro quem defende a MNL. 

O PCP alerta assim para a necessidade do Pinhal de Leiria continuar a ter gestão 
pública, só assim se garantindo que continua a ser de todos e para todos. Nesta luta os 
Marinhenses continuarão a contar com o PCP. 

Por assim ser, a Assembleia Municipal da Marinha Grande, reunida a 29.06.2020 
delibera: 

1. Que a Câmara Municipal da Marinha Grande encete todo os esforços junto do 
governo para ver concretizado tudo o que agora foi aprovado. 

2. Exigir que se reserve na elaboração do orçamento de Estado para 2021 uma 
verba de 13 milhões de euros (semelhante ao já conseguido com a venda da 
madeira) para aplicar em ações necessárias à recuperação da Mata nacional de 
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Leiria, como unidade produtiva publica de pinheiro bravo de alta qualidade, 
nomeadamente no que respeita a atividades de reflorestação e de gestão 
florestal e investimento em meios técnicos e humanos adequados a esse 
objetivo. 

3. Crie e disponibilize um portal eletrónico de acesso geral onde seja divulgada, 
mensalmente, informação sobre prosseguimento das ações necessárias à 
recuperação e valorização da Mata Nacional de Leiria.” 
 

Usou a palavra o deputado Nuno Machado (BE), que abordou vários assuntos 
como, o mercado municipal e o pinhal do rei, e alguns problemas nas freguesias 
da Moita e de Vieira de Leiria. 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 

Tomou a palavra o deputado Nuno Machado (BE), que apresentou a seguinte 
moção “Conferência online para apresentação das propostas elaboradas 
pela Comissão Científica”: 

“Considerando que: 

 Mais de dois anos depois, os trabalhos de recuperação das matas litorais, em 
particular do Pinhal do Rei, estão claramente atrasados, acumulando-se diversos 
problemas de resposta urgente, desde a erosão do sistema dunar à propagação 
de pragas e espécies invasoras; 

 O Governo criou uma Comissão Científica para produção de um relatório com 
recomendações diversas a implementar nas matas litorais, não tendo havido até 
hoje nenhuma apresentação pública do seu conteúdo com a participação dos 
autores; 

 Até ao momento não se sabe se o ICNF e o Governo aceitaram as 
recomendações elaboradas pela comissão científica; 

 A Assembleia da República (AR) aprovou, no passado dia 26 de junho, uma 
recomendação ao Governo que propõe a integração das recomendações do 
relatório da Comissão científica na concretização do plano de a integração das 
recomendações do relatório da Comissão científica na concretização do plano de 
reflorestação da Mata nacional de leiria, justificando as opções não consideradas, 
em relatório público a elaborar no prazo de 6 meses; 

 O Observatório do pinhal do rei (OBPR), criado em 2018 e presidido pela 
presidente da Câmara Municipal da marinha Grande, emitiu um parecer sobre o 
relatório da Comissão científica para a recuperação das matas litorais, em janeiro 
de 2019, onde propõe a realização de uma conferência” dedicada à apresentação 
dos vários capítulos” com a participação dos diversos autores. Segundo o 
Observatório, “ esta conferência teria como objetivo, apresentar á população local 
as propostas de ação (…) tornando público um documento que se considera de 
grande importância estratégica para a Marinha Grande e para a região, ao 
mesmo tempo que se promove a participação cívica da população nos processos 
de planeamento para o futuro do pinhal do rei”. 

 A Câmara Municipal e a Assembleia Municipal da Marinha Grande têm a 
obrigação de se empenhar na reconstrução do território após o incendio e de não 
desistir de lutar pela reconstrução do pinhal do rei, que assumem uma elevada 
importância económica social, ambiental e histórica do nosso concelho. Este 
pinhal faz parte da identidade dos Marinhenses. É por isso importante, conhecer, 
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dar a conhecer e debater as propostas concretas elaboradas pela comissão 
científica. 

Assim a Assembleia Municipal da Marinha Grande, reunida a 29 de junho de 2020, 
delibera: Recomendar à Camara Municipal da marinha Grande que promova uma 
conferencia online, a concretizar em outubro de 2020, para apresentação e debate 
das diversas propostas elaboradas até ao momento pela comissão científica, com a 
participação dos autores.” 

 

 

 

Tomou a palavra o deputado Nuno Machado (BE), que apresentou a seguinte 
recomendação “Atribuição automática da tarifa social da água e resíduos”: 

“Considerando que: 

1. Perante a crise pandémica da Covid-19, quem vive e trabalha no município da 
Marinha Grande está a responder positivamente e a adaptar os seus 
comportamentos a esta nova realidade; 

2. As pessoas compreendem a importância de alterar os seus hábitos e proteger a 
comunidade da ameaça que hoje enfrentamos no concelho, em Portugal e no 
mundo; 

3. São muitas as mudanças e as incertezas que se levantam nas variadas áreas no 
que diz respeito aos direitos, garantias e proteção, sendo, neste contexto, a 
primeira responsabilidade das autarquias a de responder a quem está mais 
vulnerável e viu os seus rendimentos reduzidos; 

4. O papel da Câmara Municipal passa pelo esforço de coordenação e mobilização 
no combate à pandemia, assim como pela criação de uma primeira linha de 
respostas fundamentais; 

5. Muitas famílias se encontram em situação de carência económica, provocada ou 
agravada pelos económicos e sociais da pandemia Covid-19 que ainda vivemos, 
situação que faz com que muitas delas tenham dificuldades em cumprir o 
pagamento das despesas fixas, entre elas a fatura de água; 

6. A instituição de uma Tarifa Social da água, saneamento e resíduos foi uma 
medida importante para muitas famílias carenciadas do concelho, isentando-as 
do pagamento de tarifas fixas e aumentando a quantidade de água definida como 
primeiro escalão de consumo; 

7. Contudo, a aplicação desta tarifa social ainda é dependente de um moroso e 
complexo processo burocrático, dependente da iniciativa dos consumidores, 
fazendo com que o número de beneficiários seja manifestamente inferior ao 
universo potencial de pessoas singulares e agregados familiares elegíveis para 
esta tarifa de valor reduzido; 

8. Está disponível através da Direção Geral da Administração Local a adesão ao 
mecanismo público da plataforma de Interoperabilidade, que permite a aplicação 
automática do desconto da tarifa social nas faturas de todos os agregados com 
vulnerabilidade económica identificados no município com base nos dados da 
Autoridade Tributária e da Segurança Social, tal como já sucede na atribuição da 
tarifa social da energia; 

9. A entidade reguladora dos setores da água e resíduos (ERSAR) já em 2018, em 
recomendação aos município, realçou a “clara vantagem, para as partes 
envolvidas, da atribuição automática da tarifa social a todos os consumidores 
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elegíveis nos termos legalmente definidos, e que correspondem a pessoas 
singulares que se encontrem em situação de carência económica, tomado como 
referência, nomeadamente: 

- Serem beneficiários do complemento solidário para idosos, do 
rendimento social de inserção, do subsídio social de desemprego, do 
abono de família, da pensão social de invalidez, da pensão social de 
velhice ou 
- Pertencerem a um agregado familiar que tenha um rendimento anual 
igual ou inferior a 5808€, acrescido de 50%, por cada elemento do 
agregado familiar que não aufira qualquer rendimento, até ao máximo de 
10; 

10. Nota ainda a ERSAR que, uma vez que o regime da tarifa social aprovado em 
2017 apenas incide sobre o serviço de abastecimento publico de água e de 
saneamento de águas residuais urbanas, e “ sendo também a gestão de resíduos 
urbanos um serviço público essencial, a ERSAR considera que dever-se-ão 
aplicar as mesmas regras em matéria de tarifa social, em particular no que 
respeita ao universo de utilizadores elegíveis. 

11. O Decreto-Lei nº 147/2017 estabeleceu o regime de atribuição de tarifa social, a 
atribuir pelo município territorialmente competente e a aplicar a clientes finais do 
fornecimento dos serviços de águas. O referido decreto possibilita que a 
atribuição desta tarifa se proceda de forma automática, não carecendo de pedido 
ou requerimento. Para esse efeito, os municípios obtêm a informação sobre a 
elegibilidade dos potenciais beneficiários, mediante o número de identificação 
fiscal do titular do contrato e do código do local de consumo através da DGAL, 
que para este efeito consulta os serviços competentes da Segurança Social e da 
Autoridade Tributária e Aduaneira (AT); 

12. A automatização da Tarifa Social da Água poderá beneficiar um enorme número 
de agregados familiares; 

Assim a Assembleia Municipal da Marinha Grande reunida a 29 de junho de 2020, 
delibera recomendar à Camara Municipal da Marinha Grande que delibere tornar a 
atribuição da Tarifa Social da Água automática através dos mecanismos previstos 
para o efeito, dispensando a apresentação de requerimento, nos termos do Decreto 
Lei nº 147/2017.” 

 

 

Usou da palavra o deputado João Granja (MPM), que falou sobre o atrativo 
turístico que tinha a Mata Nacional de Leiria, antes do incêndio e como após o 
incêndio, a sua reflorestação e recuperação caiu no esquecimento dos 
responsáveis. Sugeriu a criação de novos percursos pedestres e do seu registo e 
certificação junto da Federação de campismo e Montanha de Portugal.  

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 
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Foi colocada à votação a Moção apresentada pelo PSD, intitulada “Pela defesa 
intransigente do Pinhal de Leiria”, tendo a mesma sido aprovada por 
unanimidade. ______________________________________________________ 

 



 

Foi colocada à votação a Moção apresentada pela CDU, sobre “O Pinhal de 
Leiria”, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. ___________________ 

 

 



O deputado João Paulo Pedrosa, em nome da bancada do PS proferiu a 
seguinte declaração de voto: 

“Os eleitos do PS votaram favoravelmente a parte resolutiva das moções sobre a Mata 
Nacional, porque entendemos que todas as iniciativas tendentes a sensibilizar o governo 
para ir mais longe e mais depressa no processo de reflorestação, é útil para a Marinha 
Grande. 

Os eleitos do PS têm vindo e vão continuar a dialogar com o governo para que, isso seja 
possível, os compromissos assumidos no Plano de Reflorestação com dotação de 13 
milhões de euros, nunca sofram atrasos e se possível sejam antecipados. 

A criação de mais meios no ICNF, a criação de um departamento das matas com sede 
na Marinha Grande e a dotação de uma verba de 200 mil euros para o arranque da 
primeira fase do museu da floresta é, justamente, resultante desse diálogo e assim 
tencionamos continuar a agir. 

Os eleitos do PS entendem que só com o esforço e o apoio de todos, com o 
empenhamento da Comissão Municipal do Pinhal, é possível mais ganhos e mais 
sucesso para a reflorestação do Pinhal.” 

 

 

 

Foi colocada à votação a Moção apresentada pelo BE, intitulada “Conferência 
online para apresentação das propostas elaboradas pela Comissão 
Científica”, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. ________________ 
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Terminadas as intervenções no período antes da ordem do dia, o Presidente da 

Mesa informou que, de acordo com o previsto no nº 2 do artigo 3º da Lei n.º 1-

A/2020 de 19 de março, sobre as medidas excecionais e temporárias de resposta 

à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença 

COVID-19, a obrigatoriedade de realização pública das reuniões dos órgãos 

deliberativos e executivos, se encontrava suspensa até ao dia 30 de junho, pelo 
que não houve o habitual período de “intervenção do público”, estando 
também vedada a sua presença. 

 

 

 

De seguida, o Presidente da Mesa apresentou e colocou à apreciação, 

discussão e votação, os pontos da ordem de trabalhos, incluídos na ordem do 

dia, conforme previsto no artigo 19º do Regimento. 

 

__________________________ORDEM DO DIA _________________________ 

 

PONTO 1 - APRECIAÇÃO DO INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS 
E OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS E RESPETIVA AVALIAÇÃO, RELATIVO AO 
EXERCÍCIO ECONÓMICO DO ANO 2019. 

“Presente certidão de teor nº 21/2020/DMC referente à seguinte deliberação camarária 
da reunião extraordinária de 24 de junho de 2020: 

Presente o Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva 
avaliação relativo ao exercício económico de 2019. 

A Câmara Municipal, após a análise dos documentos e no cumprimento do disposto na 
alínea i), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, delibera aprovar o Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e 
respetiva avaliação, relativo ao exercício económico do ano de 2019, constituído por 
2608 páginas, e submetê-lo à apreciação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea 
l) do n.º 2 do artigo 25.º do mesmo diploma legal. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.” 
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A Assembleia Municipal da Marinha Grande tomou conhecimento do 
Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva 
avaliação, relativo ao exercício económico do ano de 2019, constituído por 
2434 páginas, em conformidade com o previsto na alínea l), do n.º 2, do artigo 

n.º 25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado em anexo à Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro, na redação atual. 

 


 
 
PONTO 2 - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DO 
EXERCÍCIO DE 2019 DA EMPRESA MUNICIPAL TUMG – TRANSPORTES 
URBANOS DA MARINHA GRANDE E.M. UNIPESSOAL, S.A. 

“Presente certidão de teor nº 20/2020/DMC referente à seguinte deliberação camarária 
da reunião extraordinária de 24 de junho de 2020: 

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

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

Presente Relatório de Gestão e Contas de 2019 da empresa municipal TUMG – 
Transportes Urbanos da Marinha Grande E.M. Unipessoal, S.A., acompanhados de 
Relatório e Parecer do Fiscal Único, Certificação Legal das Contas. 

A Câmara Municipal delibera tomar conhecimento do teor dos documentos e remeter os 
mesmos, nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, à Assembleia Municipal, para cumprimento do 
preceituado na alínea b) do n.º 2 do art.º 25.º do mesmo diploma. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

A Sra Presidente da Câmara e os Srs Vereadores do MPM proferiram declarações de 
voto” 
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Usou da palavra o deputado Artur Santos (MPM), que disse que o MPM se 
regozija pelo facto de, finalmente, os transportes urbanos servirem as três 
freguesias, uma necessidade de muitos munícipes e uma proposta, há muito feita 
pelo MPM, para que se chegasse também à Moita e à Vieira. Disse ainda que o 
facto de existirem 15 linhas é também de registar. Fez uma análise dos dados 
apresentados no Relatório e finalizou contestando o modelo de gestão da TUMG, 
pois todos os anos se comprova que a TUMG, é a única empresa de transportes 
municipais do distrito de Leiria, que não tem viabilidade. Não é pelo serviço que 
presta, que reputam de socialmente relevante, mas sim, pelo acréscimo de 
custos da empresa municipal. O parecer da AMT só lhes vem dar razão. 
 
A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 

 

Usou da palavra o deputado André Fernandes (CDU), que mostrou a satisfação 
pelo serviço de transporte prestado pela TUMG que abrange agora as 3 
freguesias. Disse que as contas estão certificadas e que ainda bem que a 
empresa conta com o apoio da Câmara. Deve continuar a prestar este serviço à 
população de acordo com as suas necessidades. 

 

 

 

Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que disse que a 
viabilidade da TUMG é dada pela sua utilidade e que presta um serviço público 
de grande qualidade e é um grande ganho para a população das 3 freguesias. 

 

 

 
Usou da palavra a deputada Ana Margarida Lopes (PSD), que disse que é 
importante ver a diferença entre a viabilidade e a utilidade. Ninguém questiona a 
utilidade do serviço que é prestado pela TUMG, é benéfico chegar às 3 
freguesias e constatar que há resultados positivos. Mas esses resultados são 
positivos, graças ao estacionamento e aos subsídios à exploração. Reiterou a 
sua preocupação relativamente ao facto de a TUMG estar, novamente, muito 
perto dos 50%, o que determinaria a sua dissolução. 
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A Assembleia Municipal da Marinha Grande tomou conhecimento do 
Relatório de Gestão e Contas de 2019 da empresa municipal TUMG – 
Transportes Urbanos da Marinha Grande E.M. Unipessoal, S.A., bem como 
do Relatório e Parecer do Fiscal Único, Certificação Legal das Contas, em 

conformidade com o previsto na alínea b), do n.º 2, do artigo n.º 25.º do Regime 

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

setembro, na redação atual. 

 
 

 

PONTO 3 - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DO 
EXERCÍCIO DE 2018 DE ENTIDADES PARTICIPADAS PELO MUNICÍPIO DA 
MARINHA GRANDE: ADCL - Águas do Centro Litoral, S.A., VALORLIS, S.A., 
LUSITÂNIA GÁS, S.A., CENTIMFE E OPEN 

“Presente certidão de teor nº 22/2020/DMC referente à seguinte deliberação camarária 
da reunião extraordinária de 24 de junho de 2020: 

Presentes as contas do exercício de 2019 das entidades participadas pelo Município da 
Marinha Grande, a saber: 

- Relatório e Contas do exercício económico de 2019 da entidade ADCL - Águas do 
Centro Litoral, S.A. acompanhadas de Certificação Legal de Contas e Relatório e 
Parecer do Fiscal Único. 

- Relatório e Contas do exercício económico de 2019 da entidade VALORLIS – 
Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. acompanhadas de Certificação 
Legal de Contas e Relatório e Parecer do Fiscal Único. 

- Relatório de Gestão e Contas do exercício económico de 2019 da entidade 
LUSITANIAGÁS, S.A., acompanhadas de Certificação Legal de Contas e Relatório e 
Parecer do Fiscal Único. 

- Relatório e Contas do exercício económico de 2019 da entidade CENTIMFE – Centro 
Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos, acompanhadas 
de Certificação Legal de Contas e Parecer da Comissão de Fiscalização. 

- Relatório e Contas do exercício económico de 2019 da entidade OPEN - Associação 
para Oportunidades Específicas de Negócio, acompanhadas de Certificação Legal de 
Contas e Parecer da Comissão de Fiscalização. 

A Câmara Municipal delibera tomar conhecimento do teor dos documentos e remeter os 
mesmos, nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, à Assembleia Municipal para cumprimento do 
preceituado na alínea b) do n.º 2 do art.º 25.º, do mesmo diploma. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.” 
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Usou da palavra o deputado Saúl Fragata (CDU), que disse que a empresa 
ADCL - Águas do Centro Litoral, S.A., embora com participação pública, tende a 
privatizar-se e com ela os serviços que presta de fornecimento de água e de 
saneamento. Disse ainda que, espera que isso nunca venha acontecer no nosso 
município e que possamos continuar a ter a nossa água. 
 

  

 
A Assembleia Municipal da Marinha Grande tomou conhecimento dos 
Relatórios e Contas do exercício económico de 2019, acompanhados da 

respetiva Certificação Legal de Contas e Pareceres, respeitantes às seguintes 

entidades participadas pelo Município da Marinha Grande: 

- ADCL - Águas do Centro Litoral, S.A; 

- VALORLIS – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.; 

- LUSITANIA GÁS, S.A.; 

- CENTIMFE – Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas 
Especiais e Plásticos; 

- OPEN - Associação para Oportunidades Específicas de Negócio, em 

conformidade com o previsto na alínea b) do n.º 2 do artigo n.º 25.º do Regime 

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

setembro, na redação atual. 

 

 

PONTO 4 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE AO 
EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019 

“Presente certidão de teor nº 23/2020/DMC referente à seguinte deliberação camarária 
da reunião extraordinária de 24 de junho de 2020: 
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Presentes os Documentos de Prestação de Contas relativos ao ano de 2019, 
constituídos por: 

 Balanço 

 Demonstração de Resultados 

 Mapas de Execução Orçamental 

 Anexos às Demonstrações Financeiras 

 Relatório de Gestão 

 Certificação Legal das Contas  

 Relatório e Parecer do Auditor Externo 

 Relatório Anual sobre o trabalho efetuado pelo Auditor Externo 

 E restantes documentos de prestação de contas, conforme as Instruções n.º 
1/2001 da 2.ª Secção do Tribunal de Contas, Resolução n.º 4/2001 – 2.ª Secção, 
de 12 de julho, publicada no Diário da República n.º 191 – 2.ª Série, de 18 de 
agosto de 2001, na redação dada pela Resolução n.º 26/2013, de 14 de 
novembro, publicada em Diário da República, 2.ª Série, de 21 de novembro de 
2013 e Resolução n.º 3/2019, de 19 de dezembro, publicada em Diário da 
República, 2.ª Série, n.º 6, de 23 de janeiro de 2020 

Os quais se encontram integralmente elaborados, para apreciação e votação devendo 
posteriormente ser arquivados na Área de Contabilidade, estando disponíveis para 
consulta, quando para tal for solicitado. 

Considerando que nos termos do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de 
março, as entidades previstas nos n.ºs 1 e 2 do artigo 51.º da Lei de Organização e 
Processo do Tribunal de Contas, Lei n.º 97/98, de 26 de agosto, cuja aprovação de 
contas dependa de deliberação de um órgão colegial, podem remetê-las ao Tribunal de 
Contas até 30 de junho de 2020, em substituição do prazo referido no n.º 4 do artigo 52.º 
da mesma lei.  

A Câmara Municipal, após apreciação dos documentos indicados e no cumprimento da 
alínea i), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação 
atual, delibera aprovar os Documentos de Prestação de Contas do ano de 2019 e 
submetê-los à apreciação e votação da Assembleia Municipal, para cumprimento do 
preceituado na alínea l), do n.º 2, do artigo 25º, do mesmo diploma. 

Mais delibera, nos termos do ponto 2.7.3.1 das Considerações Técnicas do POCAL, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação atual, propor 
à Assembleia Municipal que aprove a aplicação do Resultado Líquido do Exercício de 
2019, no montante de 2.179.076,61 euros da seguinte forma: 

 5% sob a forma de reservas legais, tal como estipula o ponto 2.7.3.5. do referido 
diploma, no montante de 108.953,83 euros; 

 o restante, no montante de 2.070.122,78 euros, seja aplicado na conta 59 de 
resultados transitados. 

Esta deliberação foi tomada por maioria com 5 votos a favor e duas abstenções das 
Sras. Vereadoras da CDU e aprovada em minuta. 

Foram proferidas declarações de voto.” 
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Usou da palavra o Presidente da Assembleia que recomendou à Câmara que o 
auditor na próxima prestação de contas, remeta o relatório à Assembleia, que é o 
órgão fiscalizador e dê conhecimento à Câmara. 

Usou da palavra o deputado Saúl Fragata (CDU), que disse as contas revelam 
que as modificações fizeram crescer o orçamento em cerca de 50%, com uma 
ligeira incidência, mais nas despesas de capital, do que nas correntes, sendo que 
as de capital, são as que servem melhor, os interesses da população. A 
execução orçamental foi uma desgraça, revelando o executivo uma fraca 
capacidade em fazer obra, dando um mau contributo para a melhoria das 
condições de vida dos munícipes. 

 

 

 

Tomou a palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que disse que o que 
está a ser executado, foi o que foi viabilizado também pela CDU. Alertou que em 
termos de futuro, devemos refletir sobre os investimentos que vamos fazer, 
porque se avizinha uma grande crise económica e social e a Câmara deve 
aumentar o seu esforço financeiro no sentido de apoiar as empresas e o 
emprego. 

 

 

 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande, apreciou e aprovou os 
Documentos de Prestação de Contas do Município da Marinha Grande 
relativos ao exercício económico de 2019, para efeitos do cumprimento do 

disposto na alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação 

atual e aprovou também, nos termos do ponto 2.7.3.1 das Considerações 

Técnicas do POCAL, aprovado pelo Decreto - Lei n.º 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, na sua redação atual, a aplicação do Resultado Líquido do 
Exercício de 2019, no montante de 2.179.076,61 euros da seguinte forma: 
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 5% sob a forma de reservas legais, tal como estipula o ponto 2.7.3.5. 
do referido diploma, no montante de 108.953,83 euros; 

 o restante, no montante de 2.070.122,78 euros, seja aplicado na conta 
59 de resultados transitados. 

Esta deliberação foi tomada por maioria com 17 votos a favor e 7 
abstenções (CDU). 

PONTO 5 - APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO 
DE USO DO FOGO E DE LIMPEZA DE TERRENOS 

“Presente certidão de teor nº 19/2020/DMC referente à seguinte deliberação camarária 
da reunião ordinária de 18 de junho de 2020: 

A Câmara Municipal, em sua reunião de 10-02-2020, deliberou submeter a consulta 
pública o Projeto de Regulamento Municipal de Uso do Fogo e Limpeza de Terrenos.  

Consequentemente, esse Projeto de Regulamento foi objeto de publicação na 2ª série 
do Diário da República de 3 de março de 2020, tendo-se fixado o prazo de 30 dias úteis 
para que os interessados pudessem apresentar, por escrito, sugestões, observações ou 
reclamações, dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal, por vários meios 
publicitados.  

Aquele prazo de 30 dias úteis de consulta pública decorreu entre os dias 03-03-2020 e 
17-04-2020, sem que hajam sido recebidas quaisquer sugestões, observações ou 
reclamações por qualquer cidadão ou entidade externa ao Município, pelo que impõe-se 
agora dar cumprimento aos subsequentes trâmites legais de aprovação final 

A Câmara Municipal apreciou 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 pela 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibera submeter o Projeto de Regulamento 
Municipal de Uso do Fogo e Limpeza de Terrenos, a apreciação e aprovação da 
Assembleia Municipal, para os efeitos do disposto 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 a deputada Maria Esperança (CDU), que disse que o 
regulamento esteve em consulta pública sem que houvesse sugestões, mas 
agora com a sua aplicação se vier a ser necessário, fazer algumas alterações 
para melhor, estas devem ser propostas e voltar à Assembleia. 
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Tomou a palavra, o Presidente da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, 
Álvaro Cardoso (PS), que disse que o regulamento é uma ferramenta de 
trabalho muito especial para as freguesias, no que respeita às queimadas e 
também às limpezas dos terrenos, dado que a zona urbana é da 
responsabilidade da junta, que quase todos os dias se depara com esta 
problemática. Congratulou-se por este regulamento vir dar legitimidade para a 
Junta poder agir e ver ressarcida a despesa que tem, quando, inúmeras vezes se 
substitui aos proprietários dos terrenos. 

 

 

 

Usou da palavra o deputado Luiz Branco (+C), que convidou o executivo a 
adotar um manual de boas práticas, na divulgação de processos de consulta 
pública. Defendeu a generalização dessa divulgação pelos diversos meios 
publicitários, propriedade da Câmara, e enviado aos deputados eleitos, um e-mail 
em tempo útil. 

Questionou se, ao abrigo deste projeto de regulamento, a Câmara procedeu à 
limpeza do seu património. E também se o ICNF, este ano, cumpriu com o 
estipulado em lei. 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 

 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e aprovou o projeto de 
Regulamento Municipal de Uso do Fogo e Limpeza de Terrenos, para efeitos 

do disposto na alínea g) do nº 1 do artigo 25º do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, aprovado em anexo à Lei nº75/2013 de 12 de setembro, na redação 

atual. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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PONTO 6 - APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO RELATIVA AOS ATOS 
PRATICADOS PELO ÓRGÃO EXECUTIVO. 
 
 
Usou da palavra o deputado João Granja (MPM), que congratulou a Câmara 
pelas isenções concedidas e pela divulgação que tem sido feita nas redes sociais 
e outdoors relativamente ao Covid-19. Mostrou, no entanto, preocupação pela 
camada de população mais velha que não tem acesso a estes meios. Sugeriu a 
distribuição de folheto na caixa do correio e para os mais novos um QR Code 
para as campanhas direcionadas aos mais jovens. 
 

 

 
 
Tomou a palavra a deputada Maria Esperança (CDU) que disse que tudo o que 
for favorável ao desenvolvimento económico e facilitar a atividade dos pequenos 
comerciantes, em tempo de pandemia, é bem-vindo.  
 

 

 
 
A Assembleia Municipal da Marinha Grande tomou conhecimento das 
seguintes isenções concedidas até ao final do ano, pelo órgão executivo: 
 
- Taxas associadas ao aumento da área das esplanadas - licenciamento, 
comunicação e autorização; 
- Taxas de ocupação dos mercados municipais; 
- Taxas de ocupação do domínio público dos vendedores ambulantes, 
dando assim cumprimento ao disposto no nº 2 do artigo 7º-B da Lei n.º 6/2020, 
de 10 de abril, na redação atual, republicada pela Lei n.º 12/2020, de 7 de maio 
que promove e garante a capacidade de resposta das autarquias locais no 
âmbito da pandemia da doença COVID -19. 
 

 

 
 
PONTO 7 - APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO 
FINANCEIRA 
 
O Presidente da Mesa apresentou o ponto 7 e colocou-o à discussão. ________ 

 
 



(Mandato 2017/2021)   ATA NÚMERO TRÊS 29.06.2020 

 21 

 

Tomou a palavra o deputado Luiz Branco (+C), que teceu um elogio ao projeto 
Casa 22. Perguntou porque não eram testadas as funcionárias de higiene do 
Centro de Saúde. E mais uma vez alertou para o facto recorrente, de ano após 
ano, o estado de aspeto de abandono se avolumar. 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

Usou da palavra a deputada Maria João Gomes (IND) que disse que além do 
apoio ao tecido empresarial, o tecido associativo precisa de ser encarado com o 
devido carinho, dado o serviço público que presta e as dificuldades que vive face 
à ausência de receitas, devido à pandemia. É urgente a tomada de medidas por 
parte da Câmara e sugeriu que uma parte da verba das Festas da cidade seja 
consignada para o apoio às associações. Elogiou o apoio que a Câmara prestou 
às famílias através do serviço de refeições nas escolas e a criação de uma linha 
da TUMG para S. Pedro de Moel, bem como a conclusão da Rua Aníbal 
Bettencourt. Alertou para as descargas ilegais, esgotos a céu aberto, na Rua do 
Carvalho na Moita. 

 

 

Tomou a palavra o deputado André Fernandes (CDU), que abordou a riqueza 
do movimento associativo no Concelho, que vive enormes dificuldades devido à 
pandemia. As associações que viviam das suas mais variadas iniciativas, 
atividades recreativas, sociais e desportivas, quotas, etc…, desde o dia 16 de 
março, que estão paradas, a estrangular e na iminência de fechar portas.  Estão 
a precisar do apoio da Câmara. É preciso vontade política para dar a mão ao 
movimento associativo, reconhecer o seu trabalho em prol dos outros, senão qual 
será o futuro do nosso lazer e do nosso desporto. Sugeriu que parte da verba das 
festas da cidade seja usada para apoiar as associações. 

 

 

 

Usou da palavra o deputado Artur Jorge (MPM), que agradeceu o facto de a 
Sra. Presidente ir reunir com o Governo por causa do Pinhal do Rei a quem pediu 
que defenda intransigentemente os interesses da Marinha Grande e do Pinhal 
que é de todos nós. Pediu esclarecimentos sobre o abastecimento de água na 
Amieira. Pediu que se analisasse o uso de tout venant nos jardins e nos parques, 
porque levanta muito pó e sugeriu que se arranjasse também uma alternativa 
legal, para “pavimentar” os acessos às praias. Enalteceu a iniciativa da Casa 22. 
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Usou da palavra a deputada Ana Margarida Lopes (PSD) que disse que o 
relatório é relativamente “pobre” na radiografia do Concelho, tendo em conta o 
contexto de pandemia que vivemos. Alertou ainda para a questão da saúde 
mental e questionou se já está a ser feito o regulamento para o fundo de 
emergência municipal. 

 

 
Tomou a palavra o deputado Saúl Fragata (CDU), que falou da precaridade do 
mercado municipal que se arrasta há muitos anos e da urgência em avançar com 
o novo mercado. Questionou se há fiscalização e vigilância na ETAR norte do 
Coimbrão para assim se poder salvaguardar “descargas ilegais” no Rio Liz. 
Sugeriu a construção de mais uma casa de banho pública, a sul da praia da 
Vieira. 

 

 

Usou da palavra o deputado Carlos Wilson (MPM), que elogiou o trabalho que 
tem sido feito pela Câmara no âmbito do Covid-19. Solicitou resposta concreta à 
questão do lixo já abordada. Abordou ainda a intervenção na adutora do Alto dos 
Picotes e alertou para o perigo das raízes na estrada da Marinha Grande para S. 
Pedro de Moel. Chamou a atenção para o estado dos parques da cidade e para o 
péssimo aspeto e a falta de condições, do parque de caravanas na Praia da 
Vieira. Criticou a promoção do vídeo sobre a nossa região, quando na realidade 
temos tão pouco para oferecer, correndo, assim, o risco de sermos 
ridicularizados. 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 

 

Usou da palavra o Presidente da Assembleia que recomendou à Câmara que 
tenha em atenção o estado degradado e perigoso em que se encontram as 
estradas para S. Pedro de Moel, Garcia – Amieira e a de Garcia-Pilado. Elogiou o 
trabalho e as iniciativas dos movimentos “Todos pela Marinha” e a “Marinha 
Ajuda” no atual contexto de pandemia. 
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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 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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MANDATO 2017/2021 



AM 29-06-2020 
Intervenção no período antes da ordem do dia: 
 
 
Dois terços do território do nosso concelho estão doentes. Profundamente doentes. 
Acredito que, tal como eu, a população desta terra continue a percorrer as estradas do 
pinhal de coração apertado, cada vez mais apertado, à medida que o tempo avança e 
nada vimos ser feito da parte de quem tutela as matas, a não ser o corte e a venda da 
madeira queimada. 
No entanto, logo a seguir ao incêndio de 2017 multiplicaram-se as acções para a sua 
reflorestação, algumas, louváveis, que partiram de iniciativas de voluntários, outras, bem 
mediáticas e que, afinal, não passaram de intenções. 
Senão, vejamos: em janeiro de 2018, o primeiro-ministro António Costa veio à Marinha 
Grande, com uma comitiva de ministros e secretários de estado, prometer uma estratégia 
urgente de recuperação da mata nacional. 
 
Em outubro desse mesmo ano, o Secretário de Estado das Florestas anunciava que o 
ICNF teria 15 milhões, bem como os meios necessários para recuperar as matas 
nacionais litorais, sendo que a de Leiria concentraria o primeiro e o maior esforço de 
plantação, a iniciar em outubro de 2019. 
 
Esse calendário perdeu-se nalguma gaveta, porque, quase três anos depois do incêndio, 
ignorando as promessas feitas, aqui, nesta mesma sala, ignorando o relatório da 
Comissão Científica e as recomendações do Observatório do Pinhal do Rei, o Governo 
pela boca do presidente do ICNF,  numa audição na comissão parlamentar de Agricultura 
da Assembleia da República,  anunciou, no passado mês de maio, que, afinal, não vai 
replantar todo o Pinhal do Rei e que o que é preciso é aguardar pela sua regeneração 
natural. 
 
Ou seja, deixar que as espécies invasoras proliferem cada vez mais livremente e 
comprometam em definitivo qualquer hipótese de regeneração, deixar que a erosão 
destrua o cordão dunar de protecção da vegetação de pinhal e colocar em risco o muito 
pouco que restou, pela evidente falta de limpeza. 
 
Em poucas palavras, das promessas feitas, o que nos restou foi uma mão cheia de nada. 
 
Perante esta notícia, seria de esperar da parte de quem nos governa  uma atitude firme 
de repúdio e a exigência de que as promessas feitas fossem cumpridas. Até agora, da 
parte da Srª Presidente da Câmara, a população do concelho não ouviu o esboço de 
qualquer protesto. 
Da parte do Observatório a que a senhora preside, também não temos notícias. 
 
Não é de admirar que a Senhora Presidente da Câmara se mantenha em silêncio, 
cumprindo as orientações do seu Partido, mesmo que isso seja voltar com a palavra 
atrás, prejudicando os interesses do concelho e dos seus munícipes, pois,  
no Parlamento, o PS votou contra todos os projectos de resolução apresentados pelo 
PCP, Bloco de Esquerda, Verdes e PSD visando a recuperação da mata nacional de 
Leiria. 
Também votou contra a resolução conjunta obtida por acordo entre esses partidos e que 
juntou as diversas propostas. 
 



Em sentido inverso, foi com apreço que soubemos que investigadores e especialistas 
ligadas ao pinhal e que continuam a procurar que ele não permaneça ao abandono, como 
Gabriel Roldão, Sónia Guerra, José Nunes André e Hugo Simões  endereçaram um 
convite à Comissão Parlamentar de Agricultura e ao Observatório Técnico Independente, 
para uma visita guiada à Mata Nacional de Leiria, para observarem, in loco, a situação em 
que se encontra. 
 
Estou certa de que, independentemente da nossa cor política, todos sentimos que é 
nossa obrigação procurar lutar por todos os meios para que a recuperação e a 
reflorestação do Pinhal do Rei não fique adiada sine die, condenando-o ao seu 
desaparecimento.  
 
Não podemos continuar a assistir em silêncio à destruição de um património único, de 
enorme riqueza ambiental, que levou séculos a construir e que está na génese da nossa 
história.  
 
Nesse sentido proponho que esta Assembleia tome posição e aprove a seguinte 
Recomendação dirigida à Senhora Presidente da Câmara: 
 
 
RECOMENDAÇÃO 
 
Face ao não cumprimento das promessas feitas pelo Governo para a recuperação do 
Pinhal do Rei. 
Face às recentes notícias de que o seu processo de reflorestação foi adiado sine die. 
 
É urgente que a Senhora Presidente da Câmara da Marinha Grande, correspondendo à 
vontade da população deste concelho, assuma uma posição firme de defesa deste 
património e diligencie, junto das entidades competentes, para que o seu processo de 
recuperação não fique adiado e seja levado o cabo o mais rapidamente possível. 
 
 
Deputada Maria João Gomes 
 
 
 
 
 
 
 
 



AM 29.06.2020 

Período Antes da Ordem do Dia 

Tendo em conta a participação da Câmara Municipal no Capital da Valorlis, é de inteira 
justiça que se peça a intervenção da edilidade, sobre o lixo Italiano que está a ser 
importado e despejado no aterro da Albergaria. 

Já na última reunião da CIMRL, levei esta questão para ser discutida, e a sensação que 
tive, é que os responsáveis deste organismo, não ficam confortáveis quando se fala na 
Valorlis! E AINDA FICARAM MAIS, QUANDO LHES DISSE QUE VI CAMIÕES A 
DESCARREGAR CONTENTORES DE LIXO NA ALBERGARIA!... NESSE DIA, SÓ 
NÃO SABIA QUE VINHAM DE ITÁLIA… 

Segundo a sua explicação, a CIMRL não é maioritária e não têm poder de decisão. Ora 
se é assim, mais vale sair do capital social da Valorlis! Também disseram que não 
tinham conhecimento do lixo que está a ser importado e descarregado no aterro da 
Albergaria…  Até pensavam que eram contentores com lixo, que vêm das subestações 
da Batalha, Porto de Mós e Pombal! 

Ficámos a saber, (pelo menos eu) que além do nosso, ainda temos de levar com lixo 
dos outros! 

Perante esta situação, de ninguém saber de nada, o que nós sabemos, é que há lixo 
importado da Itália, a ser despejado no aterro da Albergaria. 

Um jornalista italiano, Salvatore Minieri, agraciado com vários prémios pelas 
investigações que tem feito, numa entrevista que passou nas redes sociais, alerta para 
a perigosidade do lixo que está a ser enviado para Portugal. Antes, os aterros da Ota e 
Azambuja estavam na rota dos resíduos italianos. Como já estão cheios, vêm para a 
Albergaria! 

Estes resíduos, começaram a ser importados de Itália para Portugal, em 2016, segundo 
o jornalista. 

Se é a Máfia Italiana com sede em Nápoles, que domina o negócio, com quem é que 
negoceia em Portugal? Estamos perante mais um caso igual aos submarinos? Não há 
culpados em Portugal? 

O que os cidadãos da Marinha Grande, (porque toda a cidade é conspurcada com os 
cheiros, uma parte mais que outra) necessitam de saber, e pedem a intervenção da 
Câmara Municipal, é o seguinte: 

1. QUE TIPO DE AR SE RESPIRA NA MARINHA GRANDE? 
2. QUE TIPO DE LIXO VEM NOS CONTENTORES, PARA O ATERRO DA 

ALBERGARIA? 
3. HÁ OU NÃO HÁ CRIME AMBIENTAL? 
4. QUANDO TEMOS O AR NA NOSSA REGIÃO, COMO TEM POR EXEMPLO A 

LIPOR, NA ZONA DE VALONGO? 

A estas perguntas, esperemos ter respostas na próxima AM ordinária. 

Movimento pela Marinha. MPM. 

Carlos Wilson 



AM 29.06.2020 
Período Antes da Ordem do Dia 
 
Como habitualmente, a seguir a uma assembleia da CIMRL, onde, em conjunto com mais 
3 deputados, represento a Assembleia Municipal da Marinha Grande, informo o que se 
passou. 
Assim no passado dia 16 de junho decorreu mais uma Assembleia da CIMRL. 
Esta assembleia, devido à situação causada pelo COVID 19, que se vive no país, 
decorreu de forma presencial, com as devidas precauções no Teatro Miguel Franco em 
Leiria, e por videoconferência, para quem pelas mesmas razões de segurança, optou por 
acompanhar a partir dos seus lares. 
Portanto é possível fazer eventos destes de forma mista presencial e videoconferência, 
dando a cada um a possibilidade de optar pelo que julgue mais seguro, para si e para os 
outros, além de não implicar infringir as leis como recentemente se verificou. 
 
O que, mais uma vez, se verificou foi a falta de respeito, pela Assembleia Intermunicipal 
da CIMRL, pela Assembleia Municipal da Marinha Grande, e pelos eleitores deste 
concelho, dos senhores deputados da CDU e do PS que mais uma vez primaram pela 
ausência. 
O Sr. deputado João Paulo Pedrosa, já aqui se defendeu aludindo ao facto de não ser 
possível estar presente, por esta ser feita em dia de meio da semana. Que saibamos, o Sr. 
deputado Luís Barreiros, nunca se justificou, nem aqui nem lá. Lembro, que desta vez, 
qualquer dos dois poderia ter estado presente por videoconferência, mas não o fizeram. 
Há outros deputados que faltam, mas, ou há data já apresentaram justificação e isso é 
referido na chamada dos presentes, ou depois na ATA aparece uma justificação. 
Agora os senhores deputados da Marinha Grande, useiros neste procedimento não 
“passam cavaco” a ninguém – está errado. 
Na Assembleia foram aprovadas as Prestações de relatório de contas e de atividades. 
Também foi dado conhecimento das revisões orçamentais decorrentes da inserção do 
saldo de gerência. 
Fomos informados da criação do GES – Gabinete Economico e Social da Região de Leiria. 
Gabinete criado em plena crise pandémica, para fazer face a diversos aspetos derivados 
da mesma. Foi-nos estendido o convite a cada um dos deputados, para dentro das suas 
valências profissionais, colaborarem com o GES. 
Apreciamos e votamos a proposta de Regulamento do FARLEI – Fundo de Apoio à 
Coesão Social e ao Desenvolvimento Económico da Região de Leiria. Este fundo acaba 
de ser criado e é uma parceria entre diversos organismos de onde destaco, além da CIM 
e seus municípios, o IPL e o NERLEI. 
Este fundo tem como função olhar para o agora, e para o pós crise, e procurar saídas 
para a região que possam ajudar a contornar esta crise e ajudar a encontrar um futuro 
para a região.  
Também para este fundo fomos convidados a participar. 
Sobre a Assembleia Intermunicipal da CIMRL é o que me apraz dizer. 
 
Recentemente aconteceu aqui na Marinha Grande algo que nos caiu mal. 
Alguém anda a mentir aos Marinhenses. 
Como bem sabem, as Infraestruturas de Portugal ao longo da EN 242, procedeu ao abate 
de árvores consideradas perigosas para a circulação. 
Aqui na Marinha Grande, isto deu algum sururu nas redes sociais. A Sra Presidente viu-se 
obrigada a fazer um esclarecimento para reposição da verdade dos factos. 
O abate daqueles 4 eucaliptos, foram uma “bênção dos céus” para a ciclovia. 



Por um lado, deixaram de ser impedimento para o seguimento da obra, por outro lado 
deixaram de constituir um perigo rodoviário. 
Portanto duma cajadada mataram-se uns quantos coelhos, e a CMMG já pode seguir com 
a ciclovia, isto se os outdoors partidários não se vierem a mostrar mais importantes do 
que a mesma. 
 
Mas, disse eu, que alguém anda a mentir aos marinhenses. Logo se não é o executivo, e 
eu acredito na Senhora presidente, então a Infraestruturas de Portugal anda-nos a mentir. 
Então se 3 árvores, que estão do lado de cima de um lancil de um pretenso passeio, são 
um perigo para a segurança rodoviária, o que dizer de dezoito árvores à longos anos 
existente, do lado de baixo do lancil do passeio da zona desportiva, em frente ao Estádio, 
em plena Av. José Henriques Vareda a escassas dezenas de metros, daquelas que agora 
foram cortadas? 
 
Parece haver “gato escondido com o rabo de fora”. 
 
Já agora só uma nota as árvores cortadas, eram eucaliptos, que de certo modo até 
podem ser consideradas espécie invasora, pelo que nem sequer constituem uma perda 
relevante para a beleza da cidade.  
 
Luiz Branco 
Deputado municipal eleito pelo +Concelho 
 
 
 
 
 
 



Período antes da Ordem do dia 
AM 29.06.2020 
 
Exma. Sra. Presidente da Camara, 
Exmo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Deputados, 
Caros Munícipes que nos acompanham através da emissão online. 
 
 
Ao fim de 4 meses complicados, voltamos a estar aqui reunidos (com a exceção da cerimónia 
do 25 de Abril, e a última Assembleia Municipal Extraordinária). 
Foram meses de incerteza, preocupação, medo, em relação a novas situações que foram 
surgindo, bem como outras que já existiam e que se foram agravando e tornando cada vez 
mais merecedoras da nossa atenção. 
Podemos começar pelo Mercado Municipal (que era provisório há 12 anos), e que foi preciso 
uma pandemia para se chegar à conclusão que não possuía condições de salubridade para 
estar em funcionamento! Até aqui, deveria ser um exemplo, pois nunca houve problemas! Algo, 
digamos suavemente, muito estranho. Mas em relação a este assunto, ficaremos a aguardar 
pelos esclarecimentos pedidos ao Executivo Camarário. 
Depois, temos as obras por acabar, ou à espera de começar, que mais uma vez ficam adiadas 
devido a condicionantes externas (algo que este Executivo tão bem sabe explorar: ou as 
condições climáticas, ou a oposição, ou as intempéries, ou as burocracias), sim, porque o 
executivo faz tudo bem, mas acontece sempre qualquer coisinha. 
Existe ainda a Freguesia da Moita, com os seus problemas diversos, e sem solução à vista: o 
funcionamento da Extensão de Saúde, os esgotos a céu aberto na Rua do Carvalho, a 
conclusão da rede de saneamento básico, os passeios ao logo da EN242, ou a existência de 
um Multibanco em funcionamento para serviço da comunidade. 
Em relação à freguesia de Vieira de Leiria, os problemas estão detetados e sinalizados, e mais 
do que uma vez foram aqui relatados. Mas como estamos nomeados para um prémio qualquer 
com a Arte Xávega, lá se vai passando entre os pingos da chuva. 
E como cereja no topo do bolo, temos aquele que já foi o Pinhal de Leiria, e que nos dias de 
hoje vai sendo o eucaliptal, acacial ou matagal de todos nós! Aquele sítio que nos encheu de 
memórias vividas e ouvidas, a uns mais do que a outros como é óbvio, e que hoje se encontra 
num perfeito estado de abandono, servindo unicamente para fonte de mais um chorrilho 
promessas vãs! 
Mas também existem coisas boas (com alguns reparos, é claro) : houve uma boa resposta por 
parte da Camara perante a situação adversa que todos nós vivemos (tardia na sua execução, 
mas extremamente rápida na sua propaganda !), vemos as obras da adutora a avançar 
rapidamente (veremos quanto tempo se demorará a repor a ciclovia), vemos as obras do 
refeitório da Escola João Beare quase finalizadas (há males que vem por bem). 
Para terminar, gostaria de perguntar: 
- Em que ponto se encontra a situação da criação do Conselho Municipal de Segurança, 
deliberado e aprovado nesta Assembleia? 
- Qual o ponto de situação da “futura” rotunda do cruzamento do Pero Neto? 
 
P´lo Bloco de Esquerda 
Nuno Machado 
 



Penso que todos concordamos que a Mata Nacional de Leiria era, além das praias, o único 

atrativo turístico significativo que existia no nosso concelho. Várias eram as famílias que se 

deslocavam cá para as suas caminhadas, atividades desportivas ou piqueniques, por exemplo, 

parando muitas delas no comércio local para adquirir os seus produtos. 

Bem sabemos que a gestão da Mata Nacional não é da responsabilidade do município, mas o 

mesmo não se pode dizer do dever de tornar esta cidade mais atrativa do ponto de vista 

turístico, bem como do ponto vista ambiental e numa cidade industrial como a Marinha Grande, 

bem falta faz um “pulmão” como tínhamos antes do incêndio! 

No pós-incêndio, para a fotografia, não faltaram iniciativas de reflorestação que, no dia seguinte, 

caíam no esquecimento. Até o nosso primeiro ministro cá veio plantar sobreiros, que todos 

sabemos ser uma espécie conhecida por se dar bem em terrenos arenosos, e em particular, por 

abundar na nossa Mata Nacional antes do incêndio. Bem sabemos como acabaram esses 

sobreiros! Esses sobreiros e a maior parte dos pinheiros plantados que, por virem de estufa e 

caírem no esquecimento logo após a plantação, acabaram por secar, principalmente, devido à 

falta de rega!  

Felizmente os pinheiros de regeneração natural já se começam a ver em muitas zonas da mata, 

alguns deles já com perto de 1 metro de altura (A natureza é fantástica), e o que nos preocupa 

é que o mato e as espécies invasoras, por vezes, já são maiores que os pinheiros. Além disso, 

como nasceram de regeneração natural, na área que devia estar ocupada por um pinheiro, 

facilmente encontramos cinco ou mais pinheiros todos a “monte”. 

Em algumas zonas ardidas em 2017, existe já uma continuidade horizontal de combustível 

suscetível de criar problemas graves no caso de novo incêndio. Situação está agravada porque 

alguns caminhos de penetração usados pelos meios de combate estão intransitáveis, devido à 

quantidade de pinheiros tombados sobre os mesmos. 

Como não vemos qualquer tipo de trabalho a ser efetuado, no sentido de recuperar a Mata 

Nacional de Leiria, não podemos deixar de mostrar o nosso desagrado para com a postura 

assumida pela autarquia nesta matéria, pois gostaríamos de a ver lutar mais pela recuperação 

da nossa mata e a exigir que aqui seja investido todo o dinheiro arrecadado com a venda da 

madeira até agora, os tais 13,5 milhões de euros que estavam previstos no orçamento de estado 

para 2020! 

Após a intervenção do deputado Carlos Wilson na CIMRL, acerca da Mata Nacional de Leiria, a 

CIMRL propôs-se de imediato a pedir uma reunião ao Sr. Ministro do Ambiente, com o intuito 

de o questionar acerca da reflorestação e recuperação da Mata Nacional! Dá-nos a ideia que os 

concelhos vizinhos estão mais sensibilizados para esta questão do que propriamente o nosso. 

Além disto, na semana passada, pelo resultado da votação de um conjunto de projetos de 

resolução do BE, PSD, PEV e PCP para a adoção de medidas para salvar as matas litorais, deu 

para perceber bem o que pretende fazer o Governo Central às matas litorais, em particular à 

Mata Nacional de Leiria, pois o PS foi o único partido que votou contra, com exceção do Sr. 

Deputado Dr. João Paulo Pedrosa, que curiosamente se ausentou na altura da votação!  

Concretamente para a senhora presidente e, já agora, também aos deputados do PS aqui 

presentes gostaria de deixar algumas questões: 

• Que tipo de pressão tem a senhora presidente feito junto do ICNF? 

• Quanto dos 13,5 milhões é que já foi investido na recuperação da nossa Mata? 



• Quanto mais está previsto investir e quando? 

• Qual é o projeto a médio/longo prazo? 

• O que já foi feito para a recuperação do cordão dunar de proteção? 

• Qual o projeto em termos de defesa da floresta/populações contra incêndios?  

• Quando se inicia a recuperação das áreas de lazer e fontanários, que tanto eram 

utilizados pelos marinhenses e turistas que nos visitavam? 

• Está prevista a recuperação das casas da guarda, por exemplo para criar habitações de 

turismo rural? 

• Agora tão na moda, será que está previsto um passadiço a acompanhar o percurso do 

ribeiro de São Pedro? 

 

Termino deixando uma sugestão ao município, no sentido de trabalhar para definir novos 

percursos pedestres e tratar do seu registo e certificação junto da Federação de Campismo e 

Montanha de Portugal. São vários os marinhenses que visitam outros concelhos, apenas com o 

intuito de ir conhecer os seus percursos pedestres. Ter percursos pedestres registados e 

certificados seria mais um atrativo turístico para o concelho, que por certo traria cá mais pessoas 

de fora do concelho. 

 Deputado João Granja
MpM



 

 

Assembleia Municipal Ordinária 
Data: 29-06-2020 

EDIFICIO DA RESINAGEM 
Marinha Grande 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

2. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019 DA EMPRESA 
MUNICIPAL TUMG – TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE E.M. UNIPESSOAL, S.A., de 

acordo com o disposto na alínea b) do n.o 2 do art.o 25 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
em anexo pela Lei no75/2013 de 12 de setembro, na redação atual; 

 
 
 
O MPM regozija-se pelo facto de finalmente os transportes urbanos servirem as três freguesias, uma 
necessidade de muitos munícipes e uma proposta há muito feita pelo MPM, para que se chegasse à Moita e à 
Vieira. O facto de existirem 15 linhas é também de registar. 
Desde Maio de 2019 que a CIMRL paga 50% dos passes, contudo, esta benesse não significou um aumento 
substancial do numero de passageiros, pois este foi de “apenas” 16%. Perdemos assim uma oportunidade para 
criar condições para que muitos mais utentes criassem o hábito de recorrer aos transportes públicos. 
Como exemplo, a linha verde, que chega ao Pilado, com 104.000 passageiros é a mais movimentada, mas está 
longe dos 115.000 que transportou em 2017. 
O transporte escolar representa 46% do volume de negócios 
Os transportes subsidiados tiveram uma redução o que nos leva a concluir que contrariamente ao referido no 
relatório, esta autarquia não “desenvolve apoio às instituições do concelho, na prossecução de projetos culturais, 
desportivos e sociais de relevo, em matéria de transporte”. 
Os gastos com pessoal aumentaram 13% ( 24.000€) 
O prazo medio de recebimentos é de 13 dias, enquanto o prazo medio de pagamentos é 138 dias, isto quando 
existem em depósitos à ordem, 477.000€. 
Na rubrica “outros rendimentos e ganhos”, foi-nos dito o ano passado que era a publicidade nos autocarros. Este 
valor que já era baixo, reduziu 30%. 
Na pagina 53 do relatório, é referido um “parecer prévio vinculativo negativo” da AMT (Autoridade da Mobilidade 
e Transportes) dizendo que não estão cumprindo a lei no que respeita ao contrato programa e a subcontratação. 
Recordamos que o não cumprimento das diretivas da AMT suscita procedimento contraordenacional.  
Este parecer é de 24 de Janeiro, e segundo nos foi dito pelos n/ vereadores, uma vez mais nada lhes foi dito, o 
que nos leva a questionar retoricamente “quem é que faz bloqueio a quem?”.  
Ainda no relatório é referido que “a Tumg procedeu à contratação de serviços de assessoria jurídica, junto de 
uma equipa de advogados especializados (SÉRVULO & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP, 
R.L.”) e com experiência comprovada nesta área, nomeadamente na adequação dos instrumentos contratuais à 
legislação vigente, estando em curso o processo de reformulação da documentação contratual em causa.” 
Foi com alguma surpresa ou talvez não que tomámos conhecimento que afinal não foi a TUMG que oficialmente 
contratou, mas sim a Camara, por despacho de 22/4, tendo feito um ajuste direto de 15.000€ . Mais um custo 
que devia ser imputado à TUMG e que a Camara de forma encapotada, pagou. 
Não deixa de ser irónico que aquando da última discussão deste tema nesta assembleia, um dos argumentos 
aduzidos pela bancada do PS, em defesa deste modelo de gestão dos transportes municipais, foi que a criação 
da TUMG tinha na sua génese a agilização de toda a operação inerente a uma  empresa deste tipo, e assim 
evitar a burocracia e as aprovações de tudo e mais alguma coisa em reunião de câmara. Foi até dado como 
exemplo que só para trocar um pneu a um autocarro seria um problema, como se a câmara não tivesse outros 
veículos para gerir diariamente, que são sua propriedade. 
Afinal, quando é para a câmara pagar serviços jurídicos para a TUMG no valor de 15.000€ já não há problemas 
burocráticos. 
Praticamente a finalizar, queremos ainda salientar mais alguns números, que infelizmente não encerram 
qualquer surpresa: 
 

• o valor das receitas ? (984.262) 
• o valor do subsidio à exploração ? (456.078) 

 
Ou seja, os subsídios à exploração (454.078€) são praticamente 50% (46,3%) dos rendimentos totais (984.262€) 
Nestes rendimentos estão 76.498 de estacionamento. Este rendimento devia ser da Camara e não da empresa 
municipal de transportes. Se tal acontecesse teríamos mais de 54% de subsídios da camara, e então ao abrigo 
do nr. 1 do Art 2º da Lei 50/2012, a TUMG ficaria insolúvel. 
 
 



 

 

Finalizando,…não questionamos nem nunca questionámos o empenho das pessoas que trabalham na TUMG, o 
que questionamos e contestamos é o modelo de gestão, pois todos os anos se comprova que a TUMG que é a 
única empresa de transportes municipais do distrito de Leiria, não tem viabilidade.  
Não é pelo serviço que presta, que reputamos de socialmente relevante, mas sim pelo acréscimo de custos da 
empresa municipal. O parecer da AMT só nos vem dar razão. 
 
No entanto, porque o que avaliamos hoje são as contas e estas têm o auditor a confirmá-las, VOTAMOS A  
FAVOR com a presenta declaração de voto. 
 
Pelo MPM, 
Artur Jorge Santos 
Deputado AMMG 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 





































AM 29.06.2020 
 
Ponto 5 – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO DE USO 
DO FOGO E DE LIMPEZA DE TERRENOS  
 
Não que este projeto de Regulamento nos mereça grandes reparos, mas o procedimento 
de atuação até agora sim, merece esses reparos. 
E se a consulta pública, tivesse mesmo sido pública, duvido que não houvesse interesse 
em fazer alterações. 
Por exemplo decorre deste regulamento que fazer queimadas é interdito. Não é o que 
está escrito entre os artigos 13º ao 17º, mas depois do que é exigido, resulta em que 
ninguém pense em queimar uma borda de um ribeiro, um silvado, ou um barreirão.  
Se tiver essa pretensão, é melhor começar este ano a tratar do assunto, para no próximo 
ano, dentro dos 15 dias estabelecidos, mais os 15 dias de resposta, conseguir fazer tudo 
legal. 
Não sei, se não será o caminho aberto para mais ignições. 
 
Na documentação apensa ao ponto, vem lá os diversos trâmites seguidos na elaboração 
da consulta pública. 
Os diversos endereços de e-mail por quem estas informações correram são todos @cm-
mgrande.pt. Os sites de publicação são um único, e é o cm-mgrande.pt. O edital de 
afixação é o da Câmara. 
Portanto esta, e todas as consultas públicas, só são do conhecimento de quem? 
- Do executivo 
- Dos vereadores que estiverem atentos na reunião de câmara onde o assunto for 
abordado 
- Dos colaboradores da câmara que têm por função o desenvolvimento burocrático do 
processo. 
- De alguém que, porventura, esteja a assistir à reunião onde o assunto é abordado 
- Ou de quem, não tendo mais nada que fazer, para se atualizar culturalmente, faça da 
leitura do Diário da República a sua leitura diária. 
 
O +Concelho recomenda ao executivo, a adoção de um manual de boas práticas, para 
quando se trate de Consulta Pública. 
Assim sempre que haja lugar a uma consulta pública ela deve ser o mais divulgada 
possível, começando logo por informar por e-mail os deputados desta Assembleia. Depois 
a divulgação deve ser feita em alguns dos diversos equipamentos publicitários municipais 
existentes no concelho. 
Como as coisas são feitas, ficamos com a sensação, que o importante é não poder ser 
alegado o incumprimento da lei. 
Ainda há duas semanas, ao atravessar Minde fiquei a saber que a câmara de Alcanena 
tem a decorrer uma consulta pública sobre o PDM 
 
Mas ainda em termos do articulado no Título II, Capítulo I, Artigos 29º a 32ª, saltou-me 
uma preocupação. 
Ainda há pouco estivemos a apreciar o inventário patrimonial do município. 
Será que o município cumpriu com a data de 31 de maio para a limpeza de terrenos que 
são sua pretensa, e a GNR levantou os respetivos autos, e a Proteção Civil está 
informada? Duvido, mas não tenho como o afirmar, porque contrariamente ao que é o 
meu hábito, não me foi possível percorrer esse património e procurar respostas para a 
minha dúvida. 
 



E este ano o ICNF tem tudo limpo? Por exemplo no ano passado e em anos anteriores, 
houve muitos sítios em que não cumpriu com os 50 e os 100 metros estipulados na lei, e 
nem por isso a Câmara Municipal da Marinha Grande cumpriu a lei, e se substituiu ao 
proprietário fazendo essa limpeza e imputando os custos a quem de direito. 
 
Esperamos que o Sr. Coordenador da Proteção Civil, recentemente admitido, no próximo 
ano, consiga ter esses levantamentos todos feitos de modo a que a Câmara comece por 
ser o primeiro cumpridor da Lei. 
 
Luiz Branco 
Deputado municipal eleito pelo +Concelho 
 
 
 
 



AM 29.06.2020 
Ponto 7 – APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 
Embora haja nesta Assembleia quem não compreenda porque elogiamos o que é bem 
feito no concelho, gostaria de deixar mais um elogio ao executivo, desta vez pelo projeto 
Casa 22, em parceria com a Associação Novo Olhar II. 
É um projeto sempre importante, e agora mais do que nunca pela situação social gerada 
pela pandemia. 
Esperamos que seja feito o devido acompanhamento do projeto, e que não haja desvios 
na sua aplicabilidade, como outrora já aconteceu. 
 
 
Sobre o COVID 19 no concelho da Marinha Grande. 
Felizmente, até agora, não tivemos necessidade de grandes medidas, pelo que não há 
muito a assinalar das atividades do executivo. 
Na prática tem havido medidas, que parecem ser “a reboque” do que vai acontecendo um 
pouco por todo o país e em grande parte do mundo. 
Se por um lado, estivemos na linha da frente, a fechar a câmara e as juntas, a fechar os 
mercados e feiras, a criar um hospital de retaguarda, a adquirir material de segurança 
para o Centro de saúde, bombeiros, IPSS’s e outros organismos que estão próximos do 
publico em geral.  
Por outro lado, reagíamos com soluções complicadas e desadequadas, em 
funcionamentos e horários, para o apoio de munícipes com duvidas ou dificuldades, ou o 
polémico caso de distribuição de máscaras pela população em geral. 
Mas como disse, até que nem tem corrido nada mal. E se não está a correr mal, se calhar 
é por causa de se testar pouco.  
Por exemplo no centro de saúde, não sei quantas vezes foram testados, se é que foram, 
os profissionais da ARS que ali prestam cuidados, médicos, enfermeiros e pessoal 
administrativo. Mas sei que já lá trabalhavam, e continuam a trabalhar diariamente 3 
senhoras, 6 horas por dias, em serviços de higienização de todo o espaço, que até hoje 
nunca foram testadas.  
Sei que são funcionárias duma empresa externa, mas “que raio”, exercem as suas 
funções onde os marinhenses procuram apoio para problemas de saúde, será que 
podemos estar descansados? Ou será que se trata de cidadãs menores que não 
merecem a nossa atenção? 
 
 
A propósito de COVID 19 e de confinamento, gostava de perguntar ao executivo, já 
deixaram o teletrabalho? 
Há necessidade URGENTE de contratar pessoas que recebam o seu salário pelo trabalho 
que desenvolvem. Porque pessoas que recebem o seu vencimento pelo emprego que têm, 
já as haverá em número suficiente no quadro de pessoal da Câmara Municipal. 
Eventualmente haverá falta de quem os organize a eles. 
 
E afirmamos isto porquê? 
 
Basta andar um pouco pelas avenidas, ruas, ruelas, parques e zonas da Marinha Grande. 
O aspeto de abandono da Marinha Grande, já não é aspeto, é abandono! 
Só alguns exemplos: 
Mais uma vez parte do Parque da Cerca está a morrer à sede. 
O Centro de Saúde parece estar novamente à espera de alguma “alma caridosa” que vá 
lá cortar o mato. 



A Zona Industrial da Marinha Grande está a ficar farta em flores campestres e ervas, só 
não são mais, porque muitos dos espaços destinados a ajardinamento, estão sobre 
ocupação de estacionamento desordenado. 
Nos passeios, nas ruas e ruelas dos diversos lugares da cidade é um crescer de ervas 
que por sua vez seguram lixos que se escapam dos contentores, e por ali ficam. 
E nas praias? Os passadiços, que quando não estão partidos, estão submersos em dunas 
e vegetação. 
Infelizmente estes não são casos do lugar A ou B, da freguesia da Marinha da Moita ou da 
Vieira, é o panorama geral do concelho. 
Mais parece que os protocolos da Câmara com as Juntas, da Junta com a ARS, que a 
contratação de serviços externos, não está a funcionar. NADA FUNCIONA, PORQUÊ? 
Fica a sensação de que se foram todos para teletrabalho, e que ninguém regressou. 
Portanto se não há condições para fazer os trabalhos com protocolos e / ou contratação 
externa, façam o favor de contratar pessoas internas para executar estas tarefas.  
E já agora, se as pessoas que exercem funções, e recebem vencimentos pelo emprego, 
na contratação externa e na elaboração de protocolos, não estão a fazer o seu trabalho 
deem-lhes formação e reciclem-nas para outras tarefas. Nós, os munícipes, agradecemos. 
 
 
E se falarmos da época balnear que agora começou. 
Por exemplo na Praia da Vieira, começam as obras de requalificação dos WC, trabalham 
ao fim de semana e tudo, depois sem que se compreenda abandonam as obras, e o 
estuarino, mas das muitas necessidades do concelho, vimos falando pela voz dos nossos 
eleitos, nos diversos órgãos onde estivemos e estamos representados, ao longo destes 
últimos 7 anos. 
 
 
Luiz Branco 
Deputado municipal eleito pelo +Concelho 
 
 



AM 29.06.2020 

PONTO 7. APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO 
FINANCEIRA 

Na atividade da Câmara, foram apresentadas as seguintes questões: 

1. Pedir ao Sr. Vereador Carlos Caetano, que nos trouxesse uma resposta 
concreta, na próxima AM, sobre o caso do lixo, apresentado no PONTO 3. 

2. A intervenção na adutora do Alto dos Picotes, embora fosse uma 
necessidade, pelas roturas que apresentava quase diárias, foi feito fora de 
tempo! Em nosso entender, não houve pressão sobre o empreiteiro, para que 
a obra não se realizasse no verão, com todos os incómodos que trouxe. 

3. A estrada da M. Grande para S. Pedro de Moel, antes de chegar à vila cerca 
de 1 Km, está perigosíssima. Há lombas provocadas pelas raízes dos 
pinheiros, que podem provocar acidentes graves. O Sr. Vereador Carlos 
Caetano, disse que tem consciência disso, porque passa lá todos os 
dias!!!!!???? Neste estado, está também a estrada do Parque das Merendas! 

4. O Parque de Caravanas da Vieira de Leiria, está com péssimo aspeto e com 
falta de condições. Comparado com outros, que se conhecem pelo país 
fora……. 

5. Os parques da cidade, CERCA e MÁRTIRES, além de mal tratados, não têm 
apoios sociais. Um simples bar, pelo menos…!!! 

6. Fez-se um vídeo promocional da Marinha Grande, que segundo a Sr.ª 
Presidente disse, era para mostrar o que de melhor temos, para oferecer aos 
visitantes!  

7. Dei o exemplo de alguns Municípios já terem feito o Teste COVID à 
população mais exposta, mas a Sr.ª Presidente disse que isso custava uma 
fortuna! 

 

Em nossa opinião, com as limitações que apontei atrás, se juntarmos o resto da 
Mata Nacional maltratada, S. Pedro de Moel que dispensa comentários, temos 
muito pouco para oferecer! Mesmo assim, talvez nos safe a Vieira de Leiria!! 

Movimento pela Marinha. MPM. 

Carlos Wilson 

 


