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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA 
MARINHA GRANDE REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2020______ 

Aos catorze dias do mês de julho de dois mil e vinte, através da plataforma digital 
“teams”, sob a presidência de Susana Paula Ribeiro Domingues, secretariada 
pelo primeiro secretário, Pedro Nuno Rosa de Oliveira Correia, e segunda 
secretária, Renata Alexandra Gomes Pereira, reuniu por videoconferência, em 
sessão extraordinária, a Assembleia Municipal da Marinha Grande com a 
seguinte ordem de trabalhos:__________________________________________ 

1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 
PARA AS FREGUESIAS, ao abrigo do disposto no nº 3, do artigo 2º do 
Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de abril, conjugado com a alínea k), nº 2 do 
artigo 25º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na redação atual; ________________________ 

2. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 
PARA A JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE, ao abrigo do nº 2 
do art.º 5 DL 57/2019 de 30 abril conjugado com a alínea k), nº 2 do artigo 
25º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na redação atual;_________________________ 

3. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 
PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA, ao abrigo do nº 2 
do art.º 5 DL 57/2019 de 30 abril conjugado com a alínea k), nº 2 do artigo 
25º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na redação atual; ________________________ 

4. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 
PARA A JUNTA DE FREGUESIA DA MOITA, ao abrigo do nº 2 do art.º 5 DL 
57/2019 de 30 abril conjugado com a alínea k), nº 2 do artigo 25º, do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na redação atual.________________________________________ 
 

Para além dos membros da Mesa, marcaram ainda presença na 
videoconferência, os seguintes deputados: ______________________________ 

Bancada do Partido Socialista (PS): Aníbal Curto Ribeiro, João Paulo Féteira 
Pedrosa, Ana Luísa Cardeira Martins, Frederico Manuel Gomes Barosa, Octávio 
José Rodrigues Rosa e Miguel Nuno Roseiro Ferreira Vieira; ________________ 

Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU): Luís António Geria 
Barreiros, André Pereira Ruivaco Fernandes, Maria Clementina Loureiro 
Esperança e Saúl Féteira Fragata; _____________________________________ 

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

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

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

e ainda o Presidente de Junta de Freguesia de Vieira de Leiria: Álvaro Pinto 
Cardoso (PS). Os Presidentes de Junta de Freguesia da Marinha Grande e da 
Moita fizeram-se substituir, respetivamente, pelos Tesoureiros: Marinha Grande: 
Ana Lúcia Fortunato; Moita: Diogo Cardeira (PS). _________________________ 

Estiveram também presentes pelo mesmo meio digital, a Presidente da Câmara 
Municipal, Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira, os Vereadores Carlos 
Alexandre de Carvalho Caetano e Aurélio Pedro Monteiro Ferreira, e as 
Vereadoras Célia Cristina Letra Faustino Guerra, Alexandra Filipa de Araújo 
Seara Dengucho, Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro e Lara Marques Lino. ____ 

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: Luís Guerra Marques (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, Susana Marina Cadete dos 
Santos Costa (CDU IND), pelo deputado Saúl Féteira Fragata, Francisco Manuel 
de Jesus Soares (PS), pelo deputado Octávio José Rodrigues Rosa, Margarida 
Cristina Soares de Carvalho Pereira Henriques(IND PS), pelo deputado Miguel 
Nuno Roseiro Ferreira Vieira, 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 
cinquenta minutos, a Presidente da Mesa, Susana Paula Ribeiro Domingues em 
substituição de funções, conforme previsto no nº 3, do art.º 46º, da Lei nº 169/99 
de 18 de setembro, na redação atual e do nº 2, do art.º 3º do Regimento, 
declarou aberta a sessão. ____________________________________________ 

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

De seguida, a 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. ________________________ 
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__________________________ORDEM DO DIA _________________________ 

 

PONTO 1 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE 
COMPETÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS 

“Presente certidão de teor nº 28/2020/DMC referente à seguinte deliberação camarária 
da reunião extraordinária de 24 de junho de 2020: 

O Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, concretiza a transferência de competências 
dos municípios para os órgãos das freguesias, ao abrigo do n.º 2 do artigo 38.º da Lei n.º 
50/2018, de 16 de agosto. 

De acordo com o preconizado no n.º 5 do referido Decreto-Lei, os municípios devem 
comunicar obrigatoriamente à Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL) as 
deliberações autorizadoras da transferência de recursos para as freguesias, para efeitos 
de inscrição no Orçamento do Estado para o ano seguinte. 

Prevê ainda o n.º 8 do mesmo artigo que a comunicação do município é acompanhada 
de mapa discriminativo dos recursos financeiros a transferir para cada freguesia para o 
período respetivo, através de formulário próprio disponibilizado pela DGAL. 

Das competências que transitam para as Freguesias, e de acordo com a Declaração de 
Retificação 21/2019 de 13 de maio, 

A assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal, pode deliberar manter no 
âmbito de intervenção do município as competências referidas no n.º 1, no todo ou em 
parte, que se 

revelem indispensáveis para a gestão direta pelo município e tenham natureza 
estruturante para o município ou para a execução de missões de interesse geral e 
comum a toda ou a uma parte significativa do município. 

Assim, a Presidente da Câmara Municipal, propõe que a Câmara Municipal delibere ao 
abrigo do n.º 3 do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de abril, manter no âmbito 
de intervenção do município as competências previstas no n.º 1 do artigo 2º do Decreto-
Lei n.º 57/2019 de 30 de abril, nomeadamente, as previstas nas alíneas: 

a) A gestão e manutenção de espaços verdes (apenas na freguesia da Marinha 
Grande); 

c) A manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no 
espaço público, com exceção daquele que seja objeto de concessão; 

d) A gestão e manutenção corrente de feiras e mercados; 

f) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação 
pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico (apenas na freguesia da Marinha 
Grande);  

g) A utilização e ocupação da via pública;  

h) O licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial, quando a 
mensagem está relacionada com bens ou serviços comercializados no próprio 
estabelecimento ou ocupa o domínio público contíguo à fachada do mesmo; 
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i) A autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão;  

j) A autorização da colocação de recintos improvisados;  

k) A autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via 
pública, 

jardins e outros lugares públicos ao ar livre, desde que estes se realizem 
exclusivamente na sua área de jurisdição;  

l) A autorização da realização de acampamentos ocasionais;  

m) A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos 

pirotécnicos, designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou 
receção das comunicações prévias relativas a queimas e queimadas.  

por estas serem indispensáveis e estruturantes para o município e para a execução de 
missões de interesse geral e comum para o município. 

Considerando quanto fica exposto acima a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea ccc) 
do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, deliberou por unanimidade, propor à Assembleia Municipal que: 

1. Ao abrigo do n.º 3 do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de abril, 
delibere manter no âmbito de intervenção do município as competências 
previstas no n.º 2 do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de abril, 
nomeadamente, as previstas nas alíneas:  

a) A gestão e manutenção de espaços verdes (apenas na freguesia da Marinha 
Grande 

c) A manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no 
espaço público, com exceção daquele que seja objeto de concessão;  

d) A gestão e manutenção corrente de feiras e mercados;  

f) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação 
pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico (apenas na freguesia da Marinha 
Grande); 

g) A utilização e ocupação da via pública; 

h) O licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial, quando a 
mensagem está relacionada com bens ou serviços comercializados no próprio 
estabelecimento ou ocupa o domínio público contíguo à fachada do mesmo;  

i) A autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão; 

j) A autorização da colocação de recintos improvisados; 

k) A autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via 
pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre, desde que estes se realizem 
exclusivamente na sua área de jurisdição;  

l) A autorização da realização de acampamentos ocasionais; 

m) A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos 
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pirotécnicos, designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou 
receção das comunicações prévias relativas a queimas e queimadas.  

por estas serem indispensáveis e estruturantes para o município e para a execução de 
missões de interesse geral e comum para o município.  

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

A Presidente da Câmara propõe ainda que a Câmara Municipal, no uso da competência 
prevista na alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, delibere submeter à apreciação dos Órgãos das 
Freguesias e da Assembleia Municipal, a proposta para a transferência definitiva das 
competências previstas no n.º 1 do DL 57/2019, nomeadamente as que constam das 
alíneas:  

a) A gestão e manutenção de espaços verdes (apenas para as freguesias da Moita e 
Vieira de Leiria); 

b) A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; 

e) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar 
e do primeiro ciclo do ensino básico;  

f) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico (apenas para as freguesias da Moita e Vieira 
de Leiria);  

por estas já se encontrarem delegadas por Acordos de Execução celebrados com cada 
uma das Juntas de Freguesia.  

Esta proposta foi aprovada por unanimidade e em minuta.”  

 



 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e aprovou, ao abrigo 

do disposto no nº 3, do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de abril, na 

redação atual, conjugado com a alínea k), nº 2 do artigo 25º, do Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

redação atual, manter no âmbito de intervenção do município, as 

competências previstas no n.º 2 do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de 

abril, na redação atual, nomeadamente, as previstas nas alíneas:  

a) A gestão e manutenção de espaços verdes (apenas na freguesia da 
Marinha Grande) 
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c) A manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado 
no espaço público, com exceção daquele que seja objeto de concessão;  

d) A gestão e manutenção corrente de feiras e mercados;  

f) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de 
educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico (apenas na 
freguesia da Marinha Grande); 

g) A utilização e ocupação da via pública; 

h) O licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial, 
quando a mensagem está relacionada com bens ou serviços 
comercializados no próprio estabelecimento ou ocupa o domínio público 
contíguo à fachada do mesmo;  

i) A autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão; 

j) A autorização da colocação de recintos improvisados; 

k) A autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos 
na via pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre, desde que 
estes se realizem exclusivamente na sua área de jurisdição;  

l) A autorização da realização de acampamentos ocasionais; 

m) A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de 
artigos 

pirotécnicos, designadamente foguetes e balonas, bem como a 
autorização ou receção das comunicações prévias relativas a queimas e 
queimadas, 

por estas serem indispensáveis e estruturantes para o município e para a 
execução de missões de interesse geral e comum para o município e transferir 
definitivamente as competências previstas no n.º 1 do DL 57/2019, na redação 
atual, nomeadamente as que constam das alíneas:  

a) A gestão e manutenção de espaços verdes (apenas para as freguesias 
da Moita e Vieira de Leiria); 

b) A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; 

e) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de 
educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico;  

f) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de 
educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico (apenas para as 
freguesias da Moita e Vieira de Leiria);  
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por estas já se encontrarem delegadas por Acordos de Execução celebrados 
com cada uma das Juntas de Freguesia.  

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 23 votos a favor e 1 voto 
contra (BE). 

 

 

Usou da palavra o deputado Luiz Branco (+C) que, alertando para o facto de 
as competências transferidas se tratarem de trabalhos anuais, isto não dever 
querer dizer que os trabalhos só sejam executados, de ano a ano, como tem 
vindo a acontecer com os protocolos, mas que os mesmos devem ser feitos 
sempre que necessários. 
Referiu ainda que devem ser transferidas as verbas e meios necessários para a 
execução das tarefas. Embora esta não pareça ter sido preocupação das Juntas 
e Assembleias de Freguesia, dado não aparecer na documentação distribuída, 
qualquer referência ao facto. 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 





Usou da palavra o Presidente da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, 
Álvaro Cardoso (PS) que mostrou o seu regozijo pelas comemorações do 35º 
aniversário da elevação de Vieira de Leiria a vila, saudou os Vieirenses e 
agradeceu a todos os autarcas que o antecederam. Sobre as transferências de 
competências assumiu que esta não é a proposta que satisfaça na totalidade as 
legítimas expetativas e necessidades de desenvolvimento do território e 
consequente melhoria da qualidade de vida da população, mas foi o acordo 
possível. No entanto, manifestou a sua expetativa relativamente, a num futuro 
próximo, conseguir a revisão do acordo. 

 



 

Com a anuência de todos os deputados, a Presidente da Mesa apresentou e 
colocou à discussão os pontos 2, 3 e 4, em conjunto, tendo depois sido feita a 
sua votação, em termos individuais. 
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Usou da palavra a tesoureira da Junta de Freguesia da Marinha Grande, Ana 
Lúcia Fortunato (CDU) que disse que as negociações se iniciaram no início do 
ano, depois estas foram suspensas devido à pandemia, e só mais recentemente 
se retomaram. Disse que concordaram em manter as competências que já faziam 
parte do acordo de execução, e contam com a ajuda e experiência da Câmara, 
no que respeita ao acréscimo de kms de limpeza de vias e espaços verdes. 

 



 

PONTO 2 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE 
COMPETÊNCIAS PARA A JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE 

“Presente certidão de teor nº 25/2020/DMC referente à seguinte deliberação camarária 
da reunião extraordinária de 6 de julho de 2020: 

O Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, concretiza a transferência de competências 
dos municípios para os órgãos das freguesias, ao abrigo do n.º 2 do artigo 38.º da Lei n.º 
50/2018, de 16 de agosto. 

De acordo com o preconizado no n.º 5 do referido Decreto-Lei, os municípios devem 
comunicar obrigatoriamente à Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL) as 
deliberações autorizadoras da transferência de recursos para as freguesias, para efeitos 
de inscrição no Orçamento do Estado para o ano seguinte. 

Prevê ainda o n.º 8 do mesmo artigo que a comunicação do município é acompanhada 
de mapa discriminativo dos recursos financeiros a transferir para cada freguesia para o 
período respetivo, através de formulário próprio disponibilizado pela DGAL. 

Em 24 junho pp. a Câmara Municipal, deliberou submeter à Assembleia Municipal o 
pedido para manter no seu domínio parte das competências previstas no n.º 2 do artigo 
2º do supracitado Decreto-Lei, por estas serem indispensáveis e estruturantes para o 
município e para a execução de missões de interesse geral e comum para o município, e 
fazer a transferência daquelas que já se encontram delegadas por Acordos de Execução 
celebrados com cada uma das Juntas de Freguesia, conforme minuta em anexo e que 
se dá por integralmente reproduzida.  

Depois de ouvida a Junta de Freguesia da Marinha Grande sobre a proposta aprovada 
pela Câmara Municipal, a Presidente da Câmara Municipal, propõe à Câmara Municipal 
que delibere, ao abrigo e para os efeitos do disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 
57/2019, de 30 de abril, que seja proposto à Assembleia Municipal que delibere aprovar:  

1. a transferência para a Junta de Freguesia da Marinha Grande das competências 
previstas nas seguintes alíneas do artigo 2º do Decreto-Lei 57/2019 de 30 de abril:  

b) A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros;  

e) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico;  
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f) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação 
pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico.  

2. o mapa de recursos financeiros e humanos que acompanha a transferência de 
competências para o ano de 2021 e que deve ser comunicado à DGAL, nos termos do 
artigo 8º do Decreto-Lei 57/2019 de 30 de abril;  

3. a minuta do Auto de transferência de competências a celebrar entre a Câmara 
Municipal e a Junta de Freguesia nos termos do n.º 1 do artigo 6º do Decreto-Lei 
57/2019 de 30 de abril.  

A Câmara Municipal, depois de apreciada a proposta, no uso da sua competência 
própria prevista na alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e para os efeitos do disposto no artigo 6º do 
Decreto-Lei 57/2019, de 30 de abril, delibera submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal: 

1. a transferência para a Junta de Freguesia da Marinha Grande das competências 
previstas nas alíneas:  

b) A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros;  

e) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico;  

f) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação 
pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico.  

2. o mapa de recursos financeiros e humanos que acompanha a transferência de 
competências para o ano de 2021 e que deve ser comunicado à DGAL, nos termos do 
artigo 8º do DL 57/2019, de 30 de abril;  

3. a minuta do Auto de transferência de competências a celebrar entre a Câmara 
Municipal e a Junta de Freguesia nos termos do n.º 1 do artigo 6º do DL 57/2019 de 30 
de abril.  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. Foi proferida uma 
declaração de voto pelos Srs. Vereadores do MPM.” 

 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e aprovou a 
transferência para a Junta de Freguesia da Marinha Grande das 
competências previstas nas alíneas:  

b) A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros;  

e) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de 
educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico;  

f) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de 
educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico,  
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e ainda, o mapa de recursos financeiros e humanos que acompanha a 
transferência de competências para o ano de 2021, bem como a minuta do 
Auto de transferência de competências a celebrar entre a Câmara Municipal 
e a Junta de Freguesia, em cumprimento do disposto nº 2 do art.º 5 DL 57/2019 

de 30 abril, na redação atual, conjugado com a alínea k), nº 2 do artigo 25º, do 

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

setembro, na redação atual. 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 23 votos a favor e 1 voto 
contra (BE). 

 

 

PONTO 3 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE 
COMPETÊNCIAS PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA 

“Presente certidão de teor nº 26/2020/DMC referente à seguinte deliberação camarária 
da reunião extraordinária de 6 de julho de 2020: 

O Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, concretiza a transferência de competências 
dos municípios para os órgãos das freguesias, ao abrigo do n.º 2 do artigo 38.º da Lei n.º 
50/2018, de 16 de agosto. 

De acordo com o preconizado no n.º 5 do referido Decreto-Lei, os municípios devem 
comunicar obrigatoriamente à Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL) as 
deliberações autorizadoras da transferência de recursos para as freguesias, para efeitos 
de inscrição no Orçamento do Estado para o ano seguinte. 

Prevê ainda o n.º 8 do mesmo artigo que a comunicação do município é acompanhada 
de mapa discriminativo dos recursos financeiros a transferir para cada freguesia para o 
período respetivo, através de formulário próprio disponibilizado pela DGAL. 

Em 24 junho pp. a Câmara Municipal, deliberou submeter à Assembleia Municipal o 
pedido para manter no seu domínio parte das competências previstas no n.º 2 do artigo 
2º do supracitado Decreto-Lei, por estas serem indispensáveis e estruturantes para o 
município e para a execução de missões de interesse geral e comum para o município, e 
fazer a transferência daquelas que já se encontram delegadas por Acordos de Execução 
celebrados com cada uma das Juntas de Freguesia, conforme minuta em anexo e que 
se dá por integralmente reproduzida. 

Depois de ouvida a Junta de Freguesia de Vieira de Leiria sobre a proposta aprovada 
pela Câmara Municipal, a Presidente da Câmara Municipal, propõe à Câmara Municipal 
que delibere, ao abrigo e para os efeitos do disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 
57/2019, de 30 de abril, que seja proposto à Assembleia Municipal que delibere aprovar: 

1. a transferência para a Junta de Freguesia de Vieira de Leiria as competências 
previstas nas alíneas:  
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a) A gestão e manutenção de espaços verdes;  

b) A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros;  

e) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico;  

f) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação 
pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico;  

2. o mapa de recursos financeiros que acompanha a transferência de competências para 
o ano de 2021 e que deve ser comunicado à DGAL, nos termos do artigo 8º do DL 
57/2019, de 30 de abril; 

3. a minuta do Auto de transferência de competências a celebrar entre a Câmara 
Municipal e a Junta de Freguesia nos termos do n.º 1 do artigo 6º do DL 57/2019 de 30 
de abril.  

A Câmara Municipal, depois de apreciada a proposta, no uso da sua competência 
própria prevista na alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e para os efeitos do disposto no artigo 6º do 
Decreto-Lei 57/2019, de 30 de abril, delibera submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal:  

1. a transferência para a Junta de Freguesia da Vieira de Leiria das competências 
previstas nas alíneas: 

a) A gestão e manutenção de espaços verdes;  

b) A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; 

e) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico; 

f) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação 
pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico; 

2. o mapa de recursos financeiros que acompanha a transferência de competências para 
o ano de 2021 e que deve ser comunicado à DGAL, nos termos do artigo 8º do DL 
57/2019, de 30 de abril;  

3. a minuta do Auto de transferência de competências a celebrar entre a Câmara 
Municipal e a Junta de Freguesia nos termos do n.º 1 do artigo 6º do DL 57/2019 de 30 
de abril. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. Foi proferida uma 
declaração de voto pelos Srs. Vereadores do MPM.” 

 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e aprovou a 
transferência para a Junta de Freguesia de Vieira de Leiria das 
competências previstas nas alíneas:  

a) A gestão e manutenção de espaços verdes;  
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b) A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; 

e) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de 
educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico; 

f) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de 
educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, 

e ainda o mapa de recursos financeiros que acompanha a transferência de 
competências para o ano de 2021, bem como a minuta do Auto de 
transferência de competências a celebrar entre a Câmara Municipal e a 
Junta de Freguesia, em cumprimento do disposto nº 2 do art.º 5 DL 57/2019 de 

30 abril, na redação atual, conjugado com a alínea k), nº 2 do artigo 25º, do 

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

setembro, na redação atual. 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 23 votos a favor e 1 voto 
contra (BE). 



 

PONTO - 4 APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE 
COMPETÊNCIAS PARA A JUNTA DE FREGUESIA DA MOITA 

“Presente certidão de teor nº 27/2020/DMC referente à seguinte deliberação camarária 
da reunião extraordinária de 6 de julho de 2020: 

O Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, concretiza a transferência de competências 
dos municípios para os órgãos das freguesias, ao abrigo do n.º 2 do artigo 38.º da Lei n.º 
50/2018, de 16 de agosto. 

De acordo com o preconizado no n.º 5 do referido Decreto-Lei, os municípios devem 
comunicar obrigatoriamente à Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL) as 
deliberações autorizadoras da transferência de recursos para as freguesias, para efeitos 
de inscrição no Orçamento do Estado para o ano seguinte. 

Prevê ainda o n.º 8 do mesmo artigo que a comunicação do município é acompanhada 
de mapa discriminativo dos recursos financeiros a transferir para cada freguesia para o 
período respetivo, através de formulário próprio disponibilizado pela DGAL. 

Em 24 junho pp. a Câmara Municipal, deliberou submeter à Assembleia Municipal o 
pedido para manter no seu domínio parte das competências previstas no n.º 2 do artigo 
2º do supracitado Decreto-Lei, por estas serem indispensáveis e estruturantes para o 
município e para a execução de missões de interesse geral e comum para o município, e 



(Mandato 2017/2021)   ATA NÚMERO QUATRO 14.07.2020 

 13 

fazer a transferência daquelas que já se encontram delegadas por Acordos de Execução 
celebrados com cada uma das Juntas de Freguesia, conforme minuta em anexo e que 
se dá por integralmente reproduzida. 

Depois de ouvida a Junta de Freguesia da Moita sobre a proposta aprovada pela 
Câmara Municipal, a Presidente da Câmara Municipal, propõe à Câmara Municipal que 
delibere, ao abrigo e para os efeitos do disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, 
de 30 de abril, que seja proposto à Assembleia Municipal que delibere aprovar:  

1. a transferência para a Junta de Freguesia da Moita as competências previstas nas 
alíneas:  

a) A gestão e manutenção de espaços verdes;  

b) A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros;  

e) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico;  

f) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação 
pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico;  

2. o mapa de recursos financeiros que acompanha a transferência de competências para 
o ano de 2021 e que deve ser comunicado à DGAL, nos termos do artigo 8º do DL 
57/2019, de 30 de abril; 

3. a minuta do Auto de transferência de competências a celebrar entre a Câmara 
Municipal e a Junta de Freguesia nos termos do n.º 1 do artigo 6º do DL 57/2019 de 30 
de abril.  

A Câmara Municipal, depois de apreciada a proposta, no uso da sua competência 
própria prevista na alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e para os efeitos do disposto no artigo 6º do 
Decreto-Lei 57/2019, de 30 de abril, delibera submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal:  

1. a transferência para a Junta de Freguesia da Moita das competências previstas nas 
alíneas: 

a) A gestão e manutenção de espaços verdes;  

b) A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; 

e) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-
escolar e 

do primeiro ciclo do ensino básico; 

f) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação 
pré-escolar 

e do primeiro ciclo do ensino básico; 

2. o mapa de recursos financeiros que acompanha a transferência de competências para 
o ano de 2021 e que deve ser comunicado à DGAL, nos termos do artigo 8º do DL 
57/2019, de 30 de abril;  
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3. a minuta do Auto de transferência de competências a celebrar entre a Câmara 
Municipal e a Junta de Freguesia nos termos do n.º 1 do artigo 6º do DL 57/2019 de 30 
de abril. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. Foi proferida uma 
declaração de voto pelos Srs. Vereadores do MPM.” 

 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e aprovou a 
transferência para a Junta de Freguesia da Moita das competências 
previstas nas alíneas:  

a) A gestão e manutenção de espaços verdes;  

b) A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; 

e) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de 
educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico; 

f) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de 
educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, 

e ainda o mapa de recursos financeiros que acompanha a transferência de 
competências para o ano de 2021, bem como a minuta do Auto de 
transferência de competências a celebrar entre a Câmara Municipal e a 
Junta de Freguesia, em cumprimento do disposto nº 2 do art.º 5 DL 57/2019 de 

30 abril, na redação atual, conjugado com a alínea k), nº 2 do artigo 25º, do 

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

setembro, na redação atual. 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 23 votos a favor e 1 voto 
contra (BE). 



 
Nos termos do nº 4 do artigo 39º do Regimento e do n.º 3 do artigo 57º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, a Assembleia 
Municipal deliberou por unanimidade aprovar em minuta, todas as 
deliberações tomadas na presente reunião. ___________________________ 
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Dando cumprimento à alínea c) do nº1 do artigo 30º do Regime Jurídico das 

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

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

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

aprovada, vai ser assinada pela 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.  

 

A Presidente da Mesa da Assembleia Municipal 

 

Susana Paula Ribeiro Domingues 

( em  su b s t i t u i ç ã o  d o  P r es i d e n t e ,  em  c o n fo rm i d a d e  c om  o  n º 3 ,  do  a r t . º  46 º ,  d a  L e i  n º  1 6 9 / 9 9  d e  1 8  d e  
s e t em b r o ,  na  r ed a ç ã o  a t u a l  e  d o  n º  2 ,  do  a r t . º  3 º  do  R e g im e n t o )   

 

 

 

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 14.07.2020 
 
Ponto 1 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 
PARA AS FREGUESIAS 
 
Os protocolos até agora estabelecidos, que agora deixam de ser necessários e passam a 
competência das Juntas de Freguesia, são, ou têm sido, de periodicidade anual. 
 
A Periodicidade anual do protocolo, não pode continuar a ser interpretada como até agora. 
Periodicidade anual do protocolo, é do protocolo, não dos trabalhos abrangidos. 
Não podemos fazer de forma diferente do que fazemos em nossas casas. Em nossas 
casas, há uma limpeza anual, mas esta não impede, nem sequer substitui, as limpezas 
diárias, semanais ou mensais. 
Assim como não podemos afirmar, que uma reparação feita hoje, tenha garantia de servir 
para um ano inteiro, ou que não garanta diversos anos. 
No jardim de casa, regamos e limpamos, quando necessário. 
Ora no espaço público é exatamente a mesma coisa, só que numa escala diferente. 
Na última Assembleia alertei para o abandono do Concelho.  
Hoje já se verificam algumas ruas muito bem limpas, outras assim assim, mas já se vê 
qualquer coisa. Mas também refiro, a última vez que houve higienização, ou limpeza 
destes mesmos espaços, já foi há mais de 365 dias. 
Podíamos dizer, está a ser assim por causa da pandemia, mas não, isto vem sendo assim 
ano após ano. Não fora algumas chuvadas e ventos fortes, que levaram lixos para outros 
locais e haveria sítios, em que o lixo deixado o ano passado ainda hoje lá seria 
encontrado. 
Os Marinhenses pagam os impostos que legalmente lhe são exigidos, e como tal têm 
direitos, e um dos direitos que lhes é devido é exatamente o da higiene urbana. 
Assim esperamos, que embora nada tenha sido acrescentado em serviços, que pelo 
menos os legalmente transferidos passem a ser executados sempre que necessário. 
Já agora para que, as Juntas de Freguesia, possam executá-los em condições, 
solicitamos que sejam transferidas as verbas e meios suficientes para o efeito. Embora 
isto não tenha sido tema, porque, como vimos na documentação distribuída, todos 
aprovaram tudo por unanimidade, não se conhecendo reservas de âmbito financeiro, ou 
outro, que tenham sido levantados, em qualquer das Juntas, ou Assembleias, de 
Freguesia. 
 
Luiz Branco 
Deputado municipal eleito pelo +Concelho 
 
 


