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

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte, 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 na modalidade mista, que combinou o formato presencial no auditório do 
edifício da Resinagem, sito na Praça Stephens, e a videoconferência, ao abrigo do 
disposto no n.º 1 do artigo 3.º da Lei 1-A/2020, de 19 de março, na sua redação 
atual, em sessão ordinária, a Assembleia Municipal da Marinha Grande com a 
seguinte ordem de trabalhos:__________________________________________ 

1. 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, marcaram presença os seguintes deputados: _ 

Bancada do Partido Socialista (PS): Aníbal Curto Ribeiro, João Paulo Féteira 
Pedrosa, Ana Luísa Cardeira Martins, Frederico Manuel Gomes Barosa, Margarida 
Cristina Soares de Carvalho Pereira Henriques e Octávio José Rodrigues Rosa. _ 

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

Bancada do Movimento pela Marinha (MPM): Artur Jorge Rosa dos Santos, Lisa 
Manuela Bordalo Barata, João Cravo Nunes da Silva Granja e Alzira Maria 
Ascensão Marques; _________________________________ 

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 Tesoureiro da Junta de Freguesia da Moita: Diogo João 
Rodrigues Cardeira (PS). _____________________________________________ 

Estiveram ainda presentes, pelo órgão executivo, 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 
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Célia Cristina Letra Faustino Guerra, Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho, 
Lara Marques Lino e Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro. ___________________ 

De acordo com o disposto no artigo 49º do Regimento, 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, Luís António Geria Barreiros (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, Carlos Wilson 
da Silva Batista (MPM) pela deputada Lisa Manuela Bordalo Barata, Vanessa 
Andreia Feliciano Rocha (MPM) pelo deputado João Cravo Nunes da Silva Granja 
e Ângela Domingues de Sousa (MPM) pela deputada Alzira Maria Ascensão 
Marques._________________________________________________________ 

Após a verificação da existência de quórum, nos termos do disposto no artigo 11º 
do Regimento, 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 seguintes atas à votação. _____________ 

O Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº 3/2020 da sessão ordinária de 
29.06.2020 e como não houve correções a fazer, submeteu a mesma à votação, 
tendo esta sido aprovada por maioria com dezanove votos a favor e cinco 
abstenções, por ausência dos deputados.________________________________ 

O Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº 4/2020 da sessão 
extraordinária de 14.07.2020 e como não houve correções a fazer, submeteu a 
mesma à votação, tendo esta sido aprovada por maioria com dezanove votos a 
favor e cinco abstenções, por ausência dos deputados. _____________________ 

O Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº 5/2020 da sessão 
extraordinária de 28.07.2020 e como não houve correções a fazer, submeteu a 
mesma à votação, tendo esta sido aprovada por maioria com dezassete votos a 
favor e sete abstenções, por ausência dos deputados. _____________________ 

O Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº 6/2020 da sessão 
extraordinária de 14.09.2020 e como não houve correções a fazer, submeteu a 
mesma à votação, tendo esta sido aprovada por maioria com dezasseis votos a 
favor e oito abstenções, por ausência dos deputados. _____________________ 

 

____________________ ANTES DA ORDEM DO DIA _____________________ 
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O Presidente da Mesa declarou aberto o período antes da ordem do dia pelas 
20h45. ___________________________________________________________ 



 

Usou da palavra a deputada Maria João Gomes (NI +C) que face à falta de 
medidas efetivas por parte da Câmara no que respeita a recuperação do Pinhal, 
apresentou o seguinte requerimento:       
     

“No início de Julho, munícipes deste concelho, muitíssimo preocupados com a situação 
de abandono do pinhal, elaboraram e assinaram um apelo cidadão dirigido à Srª 
Presidente da Câmara e a todos os vereadores e que entregarei à Mesa. 

Devido às medidas sanitárias não lhes foi possível entregá-lo pessoalmente e eu tomei a 
responsabilidade de o enviar aos destinatários, por correio electrónico, o que fiz, a 22 de 
Julho, solicitando uma resposta, conforme cópia que anexo a este requerimento, onde 
junto o Apelo e que entregarei à Mesa. 

Dado não termos, entretanto, recebido qualquer notícia, enviei novo e-mail, a 10 de Agosto 
passado, que também anexo.  Até hoje nada nos foi dito. 

Estes cinquentas e tal munícipes, nos quais me incluo, merecem uma resposta e o meu 
requerimento vai no sentido de que ela nos seja dada, o mais breve possível.” 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 

 

Tomou a palavra a deputada Etelvina Ribeiro (CDU), que voltou a referir que as 
consultas do Centro de saúde continuam a ser sucessivamente adiadas. É preciso 
criar condições que permitam que as questões urgentes possam ser atendidas. 
Elogiou o trabalho de limpeza do exterior feito pela Junta de freguesia, embora a 
competência seja da ARS Centro. Abordou ainda a poluição do rio Liz que continua 
a registar descargas, o que é um grave problema de saúde pública. 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 

 

Usou da palavra o deputado Luiz Branco (+C), que manifestou o desagrado de a 
imprensa local, não obstante as avultadas verbas recebidas do município, salvo 
raras exceções, não produz qualquer informação das atividades da Assembleia 
Municipal.  
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Alertou para um e-mail emanado de um diretor de turma, de uma das nossas 
escolas, para os encarregados de educação, afirmando que as crianças “poderão 
não ter almoço garantido todos os dias”, mesmo que estas tenham comprado as 
senhas. 

Afirmou a sua indignação por a Proteção Civil, os Bombeiros e até a Câmara 
Municipal serem usados e aparecerem numa publicação, na página do facebook 
do município, dentro das matas a cortarem e a retirar árvores caídas. As matas 
são propriedade do Estado, controlada pelo ICNF, que como tal deve ser 
equiparada a qualquer outro proprietário privado, em que não estando em causa a 
segurança pública, só a ele cabe a limpeza do espaço. 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 

 

Usou da palavra a Presidente da Junta de Freguesia da Marinha Grande, Isabel 
Freitas (CDU), que apresentou a seguinte moção sobre suplemento de 
insalubridade, penosidade e risco: 

“O Decreto-Lei nº 53-A/98, de 11 de março, que regulamenta as condições de atribuição 
dos suplementos de risco, penosidade e insalubridade” consagrou as figuras de 
compensações, suplementos e demais regalias a atribuir em função de algumas 
particularidades específicas do trabalho prestado no âmbito da administração Pública, cuja 
regulamentação nunca foi efetuada, em prejuízo dos trabalhadores que nunca viram os 
seus direitos devidamente garantidos. 

Com a publicação e entrada em vigor da lei nº 12-A/2008, de 27 de fevereiro, foi revogado 
expressamente o decreto lei nº 53-A/98 de 11 de março, ficando previstos os suplementos 
remuneratórios, como componentes da retribuição, sem no entanto, os designar e/ou 
regulamentar, continuando os trabalhadores a executar trabalho em condições de risco, 
penosidade ou insalubridade sem qualquer reconhecimento da sua condição, nem do 
pagamento da compensação devida. 

A obrigatoriedade do pagamento dos suplementos remuneratório, passa a estar tipificada 
na lei geral de trabalho em funções Públicas, a qual revoga a lei nº 12-A/2008, de 27 de 
fevereiro, mas na verdade sem determinar o seu âmbito de aplicação, regras de cálculo e 
modo de pagamento destes suplementos, bem como dos respetivos complementos a 
atribuir em acréscimos aos referidos suplementos, permanecendo esta obrigatoriedade 
num vazio e os trabalhadores visados sem o pagamento de qualquer suplemento e/ou 
complemento que compense os danos eventuais ou efetivos do trabalho executado em 
condições de risco, penosidade ou insalubridade. 

No decurso da difícil situação de pandemia que vivemos, ficou demonstrada a importância 
da atribuição do suplemento de insalubridade, penosidade e risco. Os trabalhadores da 
administração local, dos Municípios e das freguesias, de diversos sectores, desde a 
proteção civil, á recolha de resíduos, aos serviços de água e saneamento até á limpeza 
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urbana, desempenharam um papel essencial e são dos trabalhadores mais expostos ao 
risco de contágio durante a epidemia da Covid 19, tendo um maior nível de penosidade e 
risco nas funções que desempenham em qualquer circunstância. 

O papel dos trabalhadores das autarquias que asseguram os serviços essenciais, com 
forte exposição ao perigo, deve merecer não só o aplauso de todos, mas uma valorização 
efetiva. 

É tempo de regulamentar o suplemento de insalubridade, penosidade e risco. A aplicação 
do suplemento deve estar dependente da efetiva execução de tarefas ou exercício de 
funções em condições de risco, em condições de penosidade, em condições de 
insalubridade, ainda que se encontrem reunidas as condições de segurança legalmente 
definidas para o desempenho das mesmas. 

Assim, a Assembleia Municipal da Marinha Grande reunida a 28 de setembro de 2020 
reclama a regulamentação do suplemento de insalubridade, penosidade e risco na 
administração publica e a sua atribuição aos trabalhadores das administração central e 
local, que exercem funções em situações de penosidade, insalubridade e risco com 
caracter de urgência.” 

 

 

Tomou a palavra a deputada Maria Esperança (CDU), que falou sobre as 
enormes dificuldades que as coletividades vivem, impedidas desde março de ter 
as suas atividades regulares. Logo não é difícil perceber que as associações 
estejam à beira da morte. As medidas de apoio ao Covid implementadas pela 
Câmara, não chegaram às associações que tanto dão ao nosso concelho. Solicitou 
que se apoie rapidamente o movimento associativo, sob pena de perdermos mais 
este património de valor incalculável. Chamou a atenção para o estado de 
degradação das instalações da Angolana e da Manuel Pereira Roldão. 

 

 

Usou da palavra o deputado André Fernandes (CDU) que mostrou grande 
preocupação relativamente ao aumento do desemprego e dos despedimentos 
neste tempo de pandemia. A situação impõe a valorização do trabalho e a melhoria 
das suas condições. Saudou as manifestações dos trabalhadores que saíram à 
rua pela luta dos seus direitos. 

Abordou ainda o início do ano letivo, que à semelhança dos anos anteriores, voltou 
a ser atribulado. Porque é que os concursos continuam a ser lançados 
tardiamente? Questionou ainda a Câmara sobre as medidas Covid adotadas nas 
escolas e no período das refeições. 
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Tomou a palavra o deputado Nuno Machado (BE), que apresentou o seguinte 
voto de louvor: 

“Grupos de voluntários efetuaram no passado dia 27 de setembro ações de limpeza nas 
praias do Concelho para assinalar o Dia Internacional da Limpeza Costeira, que se 
comemora no terceiro sábado de setembro. 

A iniciativa, além da recolha de resíduos, contribuindo para reabilitar as nossas praias, 
que têm vindo a sofrer alguma degradação devido ao consumo que as pessoas fazem e 
ao lixo que se gera a partir desse consumo, serviu também para sensibilizar os 
participantes para a importância de conservar as parias, explicar como é que a elas  chega 
tanto lixo e persuadir todas as pessoas a adotarem novos comportamentos, nas práticas 
da vida diária, para preservar o ambiente. 

Pelo exposto, entende a assembleia municipal, reunida na sessão ordinária de 28 de 
setembro de 2020, ser de maior justiça e merecimento a atribuição de um voto de louvor 
aos grupos de voluntários, pela iniciativa e cujo empenho, esforço e atitude exemplares 
devem ser reconhecidos e realçados por esta Assembleia.” 

Este voto de louvor foi aprovado por unanimidade. 

De seguida, apresentou uma declaração política sobre a “Semana europeia da 
Mobilidade: Município da Marinha Grande ficou de fora.” 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 



 

Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que disse que, 
recentemente, a bancada do PS questionou o governo sobre o problema da 
poluição do Rio Liz e informou que vai ser implementada uma estratégia nacional 
para o tratamento de vários tipos de resíduos. Disponibilizou-se para ajudar na 
questão do protocolo entre a Junta de Freguesia e a ARS Centro. Disse ainda que 
o PS se iria abster na votação da moção e pediu à Câmara uma maior divulgação 
do gabinete de inserção profissional. 



 

O Presidente da Mesa deu a palavra à Sra. Presidente da Câmara que por sua vez 
solicitou que as respostas fossem dadas pela Sra. Vereadora Célia Guerra, que 
disse o seguinte: 

- Todas as crianças do pré-escolar e do 1º ciclo estão incluídas no procedimento 
concursal; 
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- A CM aprovou reduções na água e saneamento entre março e maio, também 
para a associações. Não há enquadramento jurídico para apoiar as despesas 
correntes das associações. Os apoios à atividade federada já foram atribuídos e 
estão a estudar forma de as apoiarem na aquisição de equipamento e material 
necessário ao combate da Pandemia; 

- Todas as AAAF’s e CAF’s estão a funcionar muito bem e desde o primeiro dia de 
aulas. As AEC’S não são da nossa competência; 

- Foi lançado um concurso público para a alimentação escolar de forma faseada, 
de setembro a dezembro, e depois outro, dado que estamos a viver um ano atípico, 
face à pandemia. 

- As refeições chegam quentes ou mornas e só em alguns casos é que os alunos 
comem na sala de aula, quando não há espaço para ser fora, e está a correr muito 
bem. 

A Sra. Presidente da Câmara prestou ainda as seguintes informações: 

- As moções sobre o Pinhal foram remetidas para o governo e reforçámos o pedido 
de medidas concretas para o Pinhal. Aguardam o relatório do observatório e 
estamos ainda a aguardar o plano de recuperação que vai ser apresentado no dia 
15 de outubro; 

- Vamos oferecer mais um equipamento ao centro de saúde para gestão do 
atendimento; 

- Antes da época balnear são colocados avisos relativamente aos banhos no rio 
Liz; 

- Estamos sempre solidários e empenhados em resolver as questões relacionadas 
com os nossos trabalhadores;  

 

 

 

Foi colocada à votação a Moção apresentada pela CDU intitulada “Suplemento 
de insalubridade, penosidade e risco”, tendo a mesma sido aprovada por 
maioria com doze (12) votos a favor e doze (12) abstenções. 

Terminadas as intervenções no período antes da ordem do dia e por se tratar de 
uma sessão ordinária, e dando cumprimento ao estipulado no nº 1 do artigo 16º e 
no artigo 18º do Regimento, o Presidente da Mesa informou que estão reunidas as  
condições de segurança para o período de INTERVENÇÃO DO PÚBLICO, uma 
vez que a presente sessão decorreu na modalidade mista com a participação de 
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muitos dos deputados por videoconferência, o que permitiu a presença de público 
no auditório. Chamou a intervir, os munícipes inscritos. 

 

_______________ PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO   ___________ 
 

1 - A Sra. Maria Susana Poças Simões da Silva, moradora em Casal do Malta, 
que voltou a abordar o problema do estacionamento de pesados na Rua Aníbal H 
Abrantes e ruas contíguas e solicitou à Câmara respostas às intervenções que já 
fez sobre este assunto, bem como aos vários emails enviados. Questionou ainda 
a Câmara, no sentido de saber para quando está prevista a intervenção do público 
nas reuniões de Câmara.  

 

O Vereador Carlos Caetano deu razão à munícipe e disse que vai resolver 
rapidamente e de uma vez por todas o problema, dado que já tudo deveria estar 
feito. 

 

 

2 - A Sra. Emília Botas não compareceu. 

 

 

 

3 - O Sr. José Duarte, morador na Marinha Grande, que abordou a inexistência 
do período de intervenção do público nas sessões extraordinárias da assembleia 
municipal e exigiu a reposição da legalidade. Questionou a Câmara sobre um 
problema de saúde pública, uma praga de ratazanas, no terreno junto ao pátio do 
Barroca. 

A Presidente da Câmara esclareceu que já se procedeu à desratização do local 
e já pediu também a intervenção da proteção civil no sentido de se verificar outras 
zonas igualmente abandonadas. 

 

4 - O Sr. Sesinando Araújo, morador na Marinha Grande, que elogiou o facto de 
a Câmara estar a acabar com o amianto nas escolas e noutros edifícios públicos, 
mas é urgente estender esta medida a todo o concelho e também aos edifícios 
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particulares. Alertou para o perigo de edifícios e entulho que se pode encontrar na 
área circundante à escola da Várzea. 

A Presidente da Câmara esclareceu que a Câmara só pode intervir em espaços 
públicos e onde tem competência. 

 

 

 

De seguida, o Presidente da Mesa apresentou e colocou à apreciação, discussão 
e votação, o ponto único na ordem do dia, conforme previsto no artigo 19º do 
Regimento. 

 

__________________________ORDEM DO DIA _________________________ 

 
 
PONTO 1 - APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO 
FINANCEIRA 
 
O Presidente da Mesa apresentou o ponto 1 e colocou-o à discussão. ________ 

 


 

Usou da palavra a deputada Ana Margarida Lopes (PSD) que questionou sobre 
o ponto de situação do regulamento para o fundo de emergência municipal. 
Solicitou que no próximo relatório seja mais explícito o trabalho que tem sido 
desenvolvido pelo grupo de gestão para a Covid.  

Lembrou também que as associações não conseguiram realizar as suas atividades 
devido à pandemia e agora estão com a corda na garganta, lançou o repto à CM 
no sentido de prever no novo orçamento, o apoio ao movimento associativo. 
Questionou a CM se tem pressionado o Governo no sentido de serem 
desbloqueadas as verbas candidatadas pelas associações que sofreram danos 
provocados pelo Leslie. Qual é a data de conclusão das obras no Atrium para a 
mudança da conservatória? Atendendo à importância do nosso Pinhal, era 
desejável que o relatório tivesse alguma referência, nem que fosse uma linha. 
Pediu um olhar mais atento para S. Pedro de Moel que está ao abandono e num 
desmazelo total. Questionou ainda qual a taxa de execução orçamental atual, no 
que às despesas de capital, diz respeito. 
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Usou da palavra a deputada Etelvina Ribeiro (CDU), que abordou a questão das 
obras no mercado a funcionar no PME e questionou para quando a discussão, o 
projeto e a construção do mercado definitivo. 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 



 

Usou da palavra o deputado Pedro Correia (MPM), que questionou a Câmara 
sobre a execução das 215 ações inscritas no mapa estratégico do Município 
2020/2021, nomeadamente as que constam nos documentos previsionais de 2020. 
Pretende saber quais as que foram executadas, as que se encontram em execução 
e as que ainda não tiveram início. 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 

 

 

Tomou a palavra o deputado Saúl Fragata (CDU), que disse que as associações 
são o coração duma comunidade e vivem extremas dificuldades. Lamentou que se 
façam obras públicas no decorrer da época balnear. Reforçou a necessidade 
urgente de São Pedro de Moel ser requalificado. Chamou a atenção para as 
estradas degradadas cheias de raízes que são um perigo para a circulação. 

Referiu que é deprimente a ausência do nosso Pinhal, tem de se fazer alguma 
coisa. Disse também que há necessidade de se fazerem obras de melhoramento 
nas casas de banho públicas da praia da Vieira.  

 

 

 

Usou da palavra o deputado Artur Jorge (MPM), que fez críticas à gestão do 
executivo que concentra em apenas três pessoas, todos os pelouros, o que 
penaliza os munícipes. Os jogos e as estratégias partidárias não se devem 
sobrepor ao superior interesse dos munícipes. 

Colocou ainda algumas questões: 
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- A solução do software para a gestão da proteção civil foi implementada e se tem 
tido resultados satisfatórios? 

- A solução para o serviço da segurança rodoviária, em situações pós acidente, 
está a funcionar? 

- Está a ser executado o projeto no Brejo - Pilado? 

- Quantas pessoas beneficiaram do apoio das medidas covid? 

- Ampliação da zona industrial a sul, foram feitos avanços? 

- Em que fase se encontra a revisão do PDM? E a carta educativa? 

- Qual é o tipo de lixo que está a ser importado de Itália?  

- Como está a recuperação do comboio de lata? 

Sugeriu a realização de um evento simbólico e mediatizado no 3º aniversário do 
incêndio do nosso Pinhal, no próximo dia 15 de outubro, para chamar a atenção 
do país. 

 

 

Tomou a palavra o deputado André Fernandes (CDU), que disse não serem 
contra o apoio de 89 mil euros ao Rally Vidreiro, desde que haja retorno para o 
Concelho, mas têm muitas dúvidas que tal aconteça devido ao estado de pandemia 
que vivemos. Quais são os critérios que levam a este elevado montante face ao 
apoio que se presta a outras associações que também levam o nome do Concelho 
por esse país fora?  

 

 

 

Tomou a palavra o deputado Luiz Branco (+C), que teceu reparos às inúmeras 
gafes apresentadas no documento. Colocou diversas questões, de entre as quais 
se destacam: 

- Cooperação Externa → Apoio a Empresas afirma-se ser inúmeros os pedidos de 
espaços por empresários. Quantos exatamente ou por aproximação? 

- Divisão Qualidade de Vida → I. Área de Obras Municipais – sobre o subtítulo 
“Estiveram em construção 22 contratos de execução”, afirmou ser um título 
enganador porque do quadro apresentado muitas nem sequer começarem, uma 
quantidade relevante encontrasse em obra enquanto uma pequena parte se 
encontra concluída. E estas sim poderiam justificar o “Estiveram” do subtítulo. 



(Mandato 2017/2021)   ATA NÚMERO SETE 28.09.2020 

 12 

- A construção da ciclovia que parou por causa das árvores, como está?  

- Temos 100 mil € de Op. Manutenção e Conservação de Estruturas de Madeira 
na Águas Balneares. Concretamente o que é, ou foi isto? Foram os estrados de 
madeira para os banhistas? Ou vão ser obras nos passadiços existentes? 

- Requalificação de sanitários. O que é que se passa com os sanitários públicos 
da Marinha Grande? Então e os sanitários da Rua Machado Santos, e os do 
cemitério? E os requalificados da Praia da Vieira? Porque é que está tudo fechado? 

E extra documento perguntou ainda: Porque foram cortadas as árvores no pátio da 
escola do engenho? 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 

 

 

Tomou a palavra a deputada Maria Esperança (CDU), que disse que houve 
expectativa que em São Pedro de Moel, os campos “de ténis” fossem abertos, mas 
tal não aconteceu. Acha importante que se discuta com a população, o conceito 
“multidesportivo” que se está a querer implementar naquele espaço, dado que 
pode não resultar. Realçou que é sempre importante ouvir a população, a 
auscultação deve ser promovida, e perguntou se vai haver discussão pública para 
o espaço da “FEIS”. 

 

 

Usou da palavra a deputada Maria João Gomes (IND) que disse que não basta 
dar importância a um centro empresarial, é preciso cuidar de toda a zona industrial 
e da sua envolvente. Questionou sobre o ponto de situação do Fundo de 
Emergência e apelou à necessidade de se ajudar as coletividades e associações, 
é preciso também encontrar as formas de as podermos preservar e proteger. 

Relativamente à Creche na Ivima, curiosamente, aparece em muitos relatórios e 
nada avança, e face ao que se aproxima, a Creche deve ser encarada como uma 
prioridade.  

Verifiquei que a Câmara foi muito célere e muito eficaz em impor-nos e em divulgar 
uma nova imagem institucional e falo do novo logotipo com um M ao contrário, que 
nada tem a ver com a nossa história e a nossa identidade. Idêntica atitude e 
preocupação deve ser colocada ao serviço da defesa do nosso Pinhal. 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 
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Usou da palavra a deputada Margarida Henriques (PS) que congratulou a 
Câmara pelo trabalho desenvolvido em tempo de pandemia, em particular com as 
escolas, garantindo o transporte escolar, reforçando os recursos humanos, o 
fornecimento de refeições gratuitas a alunos carenciados e a entrega ao domicílio 
de refeições. No âmbito do PICIE - Plano Inovador de Combate ao Insucesso 
Escolar houve acompanhamento em teleterapia de 22 alunos e realizados 
workshops de autorregulação emocional e gestão da ansiedade.  

Não se descurou o turismo, nem o associativismo. Sugeriu que fosse feita uma 
testagem aos funcionários dos lares de forma regular.  

 



 

Usou da palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que referiu que quem foi eleito, 
teve e tem, todas as possibilidades de fazer propostas, votar, discutir, tudo para o 
bem comum. Os eleitos do PS sempre procuraram essa participação por parte de 
todos, mas não chegaram a consensos, o que acarretou muito trabalho para 
apenas 3 pessoas, ao longo destes 3 anos.  

Destacou que estão em execução obras no valor de 4 milhões e mais 5 milhões 
em obras para adjudicar, destacando a adutora dos picotes, o abastecimento de 
água e de saneamento, aos acessos à zona industrial. 

Claro que tem havido atrasos no trabalho da autarquia, mas temos de ter presente 
que estamos a viver uma pandemia que invadiu, imprevisivelmente, as nossas 
vidas. Elogiou o trabalho da Câmara na abertura do novo ano escolar.  

 



 

Os Srs. Vereadores Carlos Caetano e Célia Guerra, deram as seguintes 
respostas:  
 
Fundo de emergência – já existe uma proposta com os contributos de todos e 
vão reunir esta semana. 
Escolas – as AAF’a e as CAF’s existem como forma de ajudar os pais que não 
têm onde pôr os filhos. Desenvolvem-se numa sala, onde se juntam alunos de 
várias turmas/salas, mas não há outra forma, não podemos ter, nem uma sala, 
nem um professor por cada aluno; Houve um reforço de 33 pessoas e também 
recorremos aos CEI’s para dar melhor resposta às medidas de segurança e 
desinfeção, no âmbito do Covid. 
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Rallye Vidreiro – é o mesmo valor do ano passado, aplicando o Regulamento que 
ainda a está em vigor. 
Campos de S. Pedro – a nossa aposta era um espaço desportivo multifuncional, 
e não fazer do padel, a principal atividade desportiva. O acesso ao espaço vai ser 
feito mediante o uso do código. 
Conservatória – a previsão é ter as obras no Atrium concluídas em 18/12/2020. A 
data de abertura dos serviços ao público, não temos conhecimento. 
Passadiços – foram realizados 3 concursos, as obras estão adjudicadas para as 
praias e vão ser intervencionados dentro dos próximos dias. 
Ciclovia – a nossa prioridade foi garantir o abastecimento de água e a obra da 
adutora dos Picotes para resolvermos um problema que se arrasta há anos; Não 
foi possível fazer a obra sem o fecho da ciclovia que já estamos a reconstruir. 
Infelizmente, o começo das obras arrastou-se até ao verão, mas era uma questão 
prioritária que não se podia adiar mais. 
Raízes nas estradas – na estrada de S. Pedro vão ser corrigidas pela IP e nós 
vamos intervir e alargar a Rua das Lagoinhas, já foi adjudicada a obra. 
WC na Praia da Vieira– as obras decorreram no verão, também devido a atrasos 
do empreiteiro, mas optámos por não adiar. No âmbito do projeto para a Arte 
Xávega iremos ter WC na zona da lota. Lembrou que há terrenos nessa zona que 
são do ICNF. 
Zona Industrial – já fizemos uma parte da obra e queremos avançar mais, mas o 
PDM ainda não permite, mas já estamos a procurar outra solução que permita 
avançar.  
Temos um projeto total de renovação que ronda os 3 milhões de euros, mas 
estamos a tentar arranjar financiamento.  
PDM – estamos a aguardar os pareceres das entidades que com a pandemia 
sofreram atrasos. Tínhamos reunião amanhã com a equipa que está a fazer o 
trabalho, mas foi também adiada, porque estão de quarentena. 
Lixo – na próxima assembleia da Valorlis, vamos tentar obter respostas. 
Ciclovia – vai recomeçar dia 12 de outubro. 
 
 



 
A Sra. Presidente da Câmara também prestou mais algumas informações: 
 
COVID Grupo trabalho - é um grupo de trabalho interno para tomar medidas para 
a Câmara e os seus espaços, para a comunidade em geral, as medidas são 
tomadas pela DGS. 
Associações – a solução para dar apoios passa pela aprovação dos novos 
regulamentos. Não é possível contornar a Lei, nem ultrapassar os pareceres que 
temos. Estamos disponíveis para resolver dentro da legalidade. Só conhecemos e 
damos resposta às candidaturas que são feitas à Câmara. 
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Mercado PME 2– se tudo correr bem, as obras estarão prontas no fim de outubro. 
Mercado do Levante – esta semana já vamos instalar os WC. A disposição 
obedece ao nosso plano de contingência e às orientações da DGS. 
Verba COVID – já solicitámos aos serviços, a informação detalhada sobre as 
medidas, valores e apoios tomados, no âmbito da Pandemia. 
Zona Industrial - estamos a trabalhar para a suspensão do PDM, dado que 
queremos continuar a dar resposta a todas as empresas que nos procuram. Vamos 
investir na zona envolvente ao centro empresarial. 
Comboio de Lata – a máquina que tínhamos foi toda recuperada, mas a que 
adquirimos ainda não. Estamos a tentar ver se o conseguimos fazer sem recorrer 
ao estrangeiro. 
Pinhal - Evento 15 outubro – convidámos as entidades para virem cá ao 
Observatório para aqui firmarem o plano concreto de intervenção para o Pinhal.  
Deu encaminhamento para o Governo das moções apresentadas na AM e essa 
era a sua obrigação, mas este executivo tem investido no Pinhal, desde o princípio. 
Ano após ano, é que vamos sabendo o que se deve ir fazendo.  
As faixas dos sobreiros foram plantadas à volta da Vieira e nos limites dos aceiros 
porque se trata de árvores mais resistentes e que protegem mais a população em 
caso de incêndio, do que os pinheiros. O ICNF está a recrutar e vai comunicar. 
Creche da Ivima – como sabem já foram feitos concursos para o que falta fazer, 
mas estes ficaram desertos. Está atenta e preocupada e disse ser um projeto que 
gostaria de deixar realizado. 
Recursos Humanos – o relatório é bastante específico e pormenorizado sobre o 
que temos feito nesta área. 

Lembrou ainda que tudo fizeram no início do mandato, para distribuir os pelouros 
por todos os vereadores eleitos, mas isso não depende da vontade de uns, tem de 
ser da vontade de todos. 

 

 

O Presidente da Mesa lembrou os deputados que vai ser convocada uma sessão 
extraordinária no dia 13 de outubro, entre as 16h e as 20h, para realização do ato 
eleitoral para a eleição do presidente da CCDRC. 

 

 

 

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 
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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 quinze 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 e no Youtube no canal OA MGTV, 

em cumprimento do disposto no nº 4 do artigo 38º do Regimento da Assembleia Municipal da Marinha Grande 
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AM 28.09.2020 
Período antes da ordem do dia    
 
 
Na passada reunião de 29 de Junho, faz amanhã 3 meses, foram aqui aprovadas, por 
unanimidade, 2 moções e apresentada uma recomendação para que a  Câmara Municipal da 
Marinha Grande encetasse todo os esforços junto do Governo, pela defesa do Pinhal de Leiria, 
face à grave situação de abandono a que foi votado pelas entidades competentes e há 
urgentíssima necessidade de medidas efectivas para a sua recuperação. 
 
Até hoje, e já lá vão 3 meses, nenhuma informação recebemos da parte da Câmara quanto a este 
assunto. 
 
Quanto ao Observatório não tivemos qualquer notícia e até desconhecemos se a Srª Presidente 
sentiu necessidade de reunir os seus membros, perante a gravidade do que se passa. 
 
A única coisa que sabemos é que, da parte do Governo, depois de tanta promessa feita e não 
cumprida, o desinvestimento é praticamente total e a intenção de reflorestar não passou de um 
devaneio. Como se, depois de arrecadado o dinheiro da venda dos pinheiros, a obrigação de zelar 
por este património de valor inestimável, pudesse ser assim descartado, sem avaliar as 
consequências. 
 
Talvez a Srª Presidente não se tenha dado conta de que, se não se exigirem medidas rápidas e 
eficazes, nos custarão muito caras as consequências históricas, sociais, culturais e ambientais, 
com a extinção de ecossistemas e perda de biodiversidade, que decorrem da destruição da mata 
mais antiga do país e que ocupava 60% do nosso território.  
Estou certa de que vai custar, sobretudo, às gerações futuras. 
Infelizmente, a destruição do nosso Pinhal não se vai saldar apenas numa perda afectiva que 
umas quantas lágrimas não lavem. 
Poderá significar muito mais do que hoje se imagina. 
 
Por isso, é preciso empenharmo-nos e unir esforços para que o Pinhal não desapareça. 
 
É hora de escolher entre a complacência com o poder instalado, ou os interesses partidários e o 
futuro deste território e deste concelho. Já não é mais possível pretender estar dos dois lados. 
 
Foi clara a mensagem que os marinhenses, vieirenses e moitenses transmitiram, na sessão da 
Assembleia do dia 26 de Junho, pela boca dos seus eleitos, cabe, pois,  à Câmara respeitar essa 
vontade e assumir a defesa intransigente do Pinhal do Rei, de forma inequívoca e determinada, 
mantendo esta Assembleia informada do decorrer das diligências feitas nessa acção. 
 
Estou certa de que o povo da nossa terra é isso que espera e está pronto a acompanhá-la neste 
combate. 
 
 
 
Maria João Gomes 
Deputada não inscrita +C 
 
 
 
 



AM 28.09.2020 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

CENTRO DE SAÚDE  
Hoje recebemos diversas queixas de utentes do nosso centro de saúde, que para além do 

adiamento sucessivo das consultas, pela situação (Covid). As consultas agendadas para 

hoje e algumas de urgência não se realizaram por ter falhado o sistema informático, é claro 

que sabemos que está tudo no sistema e o Médico não consegue aceder ao nosso 

histórico de outra forma, mas o nosso Serviço Nacional de Saúde não pode parar porque 

falhou a internet, nos casos urgentes os utentes tem de ser atendidos. 

 

Valorizo o trabalho de limpeza no exterior do nosso centro de saúde realizada pela Junta 

de Freguesia da Marinha Grande. 

Como membro da comissão de utentes lembro que a competência da limpeza daquele 

espaço pertence à ARS centro.  

Mais uma vez a Junta de Freguesia assumiu a limpeza do espaço envolvente do centro de 

saúde a bem da saúde dos seus utilizadores e utentes.  

De referir que em 27 de junho de 2018 realizou-se uma reunião na Camara Municipal com 

a presidente da ARS centro que garantiu que iria estabelecer protocolo com a JFMG para 

que se fizesse com regularidade a limpeza do espaço envolvente ao Centro de saúde. 

Até hoje, porém, este protocolo ainda não se firmou, nem existiu qualquer contacto nesse 

sentido. A Comissão de Utentes enviou ofício na passada semana à Senhora Presidente 

da ARS para que cumpra o que prometeu, há mais de 2 anos. 

Solicitamos à Camara Municipal que interceda junto da ARS Centro para que o 

compromisso assumido possa ser efectivado, a bem da população Marinhense.  

 

 

 

 



2. Poluição do Rio Liz  

Outro assunto recorrente, são sistematicamente as descargas para o rio Liz como se este, 

fosse um esgoto o que prejudica o nosso concelho especialmente a foz do Liz e a 

Freguesia de Vieira de Leiria. Entendemos ser tempo de também fazermos o possível para 

que aquela bacia hidrográfica seja de vez despoluída. 

É que estes atentados à saúde publica, tornam impossível a fruição livre de um espaço 

que a todos pertence, o rio Liz. Além disso incomoda-nos verificar que a seguir á ponte das 

Tercenas existe ume pequena praia que e, especialmente no Verão é frequentada por 

alguns banhistas menos conscientes do que se passa a tomarem banho, adultos e 

crianças. Definitivamente a Câmara Municipal deveria colocar indicação que aquele 

espaço tem perigos evidentes para a saúde de todos. 

É importante que a Câmara Municipal, alerte para os perigos e interdite aquele espaço a 

banhos, sempre que assim se justifique. 

 

Deputada eleita pela CDU 

Etelvina Ribeiro 

 

 



AM 28.09.2020 
Período Antes da Ordem do Dia 
 
 
Começar com a comunicação social local. Sabemos nós que nesta assembleia têm sido 
aprovados valores para publicidade nos diversos órgãos regionais, sendo as verbas mais 
generosas atribuídas à empresa de comunicação do concelho detentora da RCM e do 
JMG. Não que ache que os valores transferidos, tenham qualquer outra intenção que não 
seja a mera publicação da publicidade institucional do município, não deixo de reparar 
que desde a noticia da constituição desta assembleia, nunca mais fomos interesse de 
notícia, excetuando de quando em vez breves notas, é pena que assim seja. Há 
assembleias que até nos órgãos de informação nacionais são notícia. Esta Assembleia 
nem na imprensa local é notícia. 
 
**** 
Há quinze dias aprovámos nesta Assembleia a verbas para as refeições das crianças que 
frequentam o ensino nos nossos agrupamentos de escolas. 
Não me recordo de ter aprovado qualquer alínea que incluísse uns excluísse outros. Se 
essa alínea, lá estava, votei pela aprovação do ponto e nunca o teria feito se dela me 
apercebesse. 
Isto para dizer o seguinte, um diretor de turma duma escola de um dos nossos 
agrupamentos enviou um e-mail com o seguinte teor. Passo a citar “Na sequência de 
vários contatos sobre a possibilidade de os alunos fazerem almoços na escola nos dias 
em que não têm aulas à tarde, fui informada, por elementos da direção que: 
- todos os alunos podem, se assim desejarem, fazer os seus almoços na escola, sendo 
que, dado o plano de contingência, será dada prioridade aos alunos que têm aulas o dia 
todo e aos alunos que são subsidiados. Os que não estão nestas duas condições 
poderão não ter almoço garantido todos os dias ou poderão ter que aguardar na fila, 
mais tempo do que o habitual.” 
Isto carece de imediata intervenção junto das escolas, e deve ser enviado a todos os pais 
que receberam este e-mail, ou outro do mesmo teor, a esclarecer que NENHUMA 
CRIANÇA FICARÁ SEM ALMOÇO, desde que tenha cumprido com o dever de no prazo 
regular ter comprado a respetiva senha de refeição. 
Não vamos nesta já difícil fase que atravessamos sobrecarregar as famílias com mais 
dificuldades. Não preguemos mais pregos “neste caixão” que a pandemia já trouxe à 
nossa economia. 
 
 
**** 
 
Pela página do município no facebook, vi uma notícia que me deixou sem sono, não 
consegui dormir sem primeiro ir escrever um tópico sobre o assunto. 
Mais uma vez, infelizmente já começam a ser regulares, fomos afetados por uma 
tempestade ou coisa do género, desta vez a Alpha.  
Mais uma vez andaram os nossos insaciáveis bombeiros, numa “roda viva” a acudir à 
desgraça alheia, pelo facto quero em nome do +Concelho tecer-lhes um louvor nesta 
Assembleia. Bem hajam e o nosso obrigado pelo que são e sempre foram para os 
Marinhenses. 
 
Mas o que me tirou mesmo o sono, foi ver a nossa proteção civil municipal usando os 
meios do município, concretamente a própria proteção civil, uma máquina 



retroescavadora do município e os nossos Bombeiros a desimpedirem estradas das 
matas. 
Mas quando é que esta Câmara começa a tratar o ICNF como proprietário, em igualdade 
com todos os outros proprietários? 
 
Em 2017, não me passou despercebido o lamento do Comandante Graça, quando em 
pleno fogo, em que os nossos heróis nem sequer podiam dormir, e tiveram de estar a 
prestar socorro ao ICNF, para que retirasse intactas as viaturas que se encontravam 
paradas no pavilhões das matas. E retirá-las não para que fossem ajudar a controlar o 
fogo, mas apenas para que não ardessem. O mesmo ICNF, que na segunda feira ainda 
com o fogo a devorar hectares de mata, se limitou a trabalhar das 9 às 17, enquanto os 
nossos bombeiros lá continuavam. 
 
Depois, todos aqueles “servicinhos”, que o nosso executivo foi prestando ao governo PS, 
dando cobertura a todos os maus atos de gestão da mata, levados a efeito pelo próprio 
governo, assim como pelo ICNF. 
 
Agora isto! Então, mas o ICNF não comprou duas máquinas de rastos, para justificar que 
o governo está a despejar dinheiro na mata? Mas será que o ICNF já não tem um único 
trabalhador, apto a usar uma motosserra, que vá cortar as árvores caídas que estão 
dentro da sua propriedade? 
 
Isto é demais.  
A Proteção Civil Municipal está a extravasar as suas competências ao usar os 
equipamentos municipais, para solucionar problemas dum proprietário. Que se saiba foi o 
único caso onde interviram dentro duma propriedade, todas as outras intervenções foram 
em ocorrências que punham em causa a segurança pública, como sejam o muro que ruiu 
para a rua na Vieira de Leiria ou as diversas árvores ou ramos que caíram para a via 
publica. 
 
 
 
Luiz Branco 
Deputado municipal eleito pelo +Concelho 
 
 





paula.moreira
Realce

paula.moreira
Realce

paula.moreira
Realce

paula.moreira
Realce



paula.moreira
Realce

paula.moreira
Realce

paula.moreira
Realce

paula.moreira
Caixa de texto
28       setembro        

paula.moreira
Caixa de texto
20



paula.moreira
Realce

paula.moreira
Realce

paula.moreira
Realce

paula.moreira
Caixa de texto
28

paula.moreira
Caixa de texto
setembro

paula.moreira
Caixa de texto
20

paula.moreira
Caixa de texto



AM 28.09.2020 

Ordem do dia 

Ponto 1 – Atividade municipal 

Mercado e feirantes 

Desde março que a população marinhense por força do (covid) ficou privada do mercado, 

após a sua reabertura ainda não existem condições para a venda de carne e peixe. Para 

quando a conclusão das obras no mercado provisório? Mas mais importante, para quando 

a discussão, o projecto e a construção do mercado definitivo? Lembramos que quando as 

decisões parecem difíceis é ouvindo os interessados que se resolvem, no caso a 

população e os vendedores, já agora refiro que os vendedores consideram a actual 

localização muito má, dizem que os clientes tradicionais não se deslocam ali. 

 É bom que a Câmara Municipal proponha uma análise definitiva para este assunto, para 

que, de ume vez por todas possamos vir a ter um mercado digno desse nome. 

Relativamente ao mercado de levante, as revindicações dos vendedores parecem-nos 

justas na medida que não há casas de banho e pontos de lavagem de mãos para 

vendedores e público. O piso bastante irregular e degradado provoca inundações e 

acumulação de sujidade. Sabemos que está projectado a requalificação daquele espaço, 

questionamos para quando?  

Relativamente à distribuição dos lugares e distanciamento, também encontramos o 

descontentamento nos vendedores que alegam estar muito afastados da entrada do 

mercado, com distanciamento entre cada um, que também não permite que se resguardem 

da chuva. Alegam ainda que não foram ouvidos no processo de distribuição de lugares.  

Deputada eleita pela CDU 

Etelvina Ribeiro 

 































AM 28.09.2020 
Ponto 1 – Atividade Municipal 
 
Disse aqui recentemente “Embora haja nesta Assembleia quem não compreenda porque 
elogiamos o que é bem feito no concelho”.  
Hoje digo: 
Já aqui elogiei a qualidade do documento da atividade municipal que o Gabinete de 
Comunicação e Relações Públicas produz. Este facto dá-me o direito de dizer que quem 
preparou o mesmo documento para esta Assembleia não depositou o mínimo de atenção 
devida à elaboração do mesmo. Ou isso, ou então houve necessidade de repetir muitas 
coisas para termos 104 páginas de trabalhos da Câmara. 
Também não deixa de ser estranho, esta mediocridade ter passado pelo crivo do 
executivo sem que dos erros dessem conta. 
 
Por exemplo na página 13, (talvez por ser o número do azar) aparece o ponto V. intitulado 
Covid19. Ponto este, composto apenas por um quadro de resumo, que vai por ali fora, 
com diversas iniciativas no âmbito do Covid19, mas que depois se perde com o ciclone 
Alpha, como se isto tivesse algo a ver com a SARS COV2. Mas como uma página e meia 
era pouco para tão grande lapso de tempo, repete-se tudo, mas mesmo assim é pouco e 
começa-se a repetir de novo, e eis que deve ter acordado quem estava com este 
fastidioso trabalho em mãos. As gralhas não foram apenas estas, há muitas e isso deveria 
preocupar o executivo, porque na prática é este documento que espelha o trabalho 
desenvolvido pelo mesmo executivo. 
Mas talvez não preocupe, porque se calhar é mesmo o espelho real da atividade. 
 
**** 
 
Passando à frente página 17 
II. Cooperação Externa → Apoio a Empresas” 
a determinado momento refere-se “...tem vindo a estabelecer a acolher inúmeros pedidos 
diretos de informação de potenciais investidores…” tirando a gafe que mais uma vez por 
ali se encontra são assim tão inúmeros, tipo infinito, que não dá sequer, para dar um 
número exato, ou aproximado, de quantos interessados? 
E se os interessados não ficaram qual foi o motivo? 
 
**** 
 
Página 37.  
Sou mesmo muito “lerdo”. Mas mais vale tarde que nunca.  
Agora percebi aquele desencontro que houve na Assembleia de junho ,quando o Sr. 
Presidente se referia a uma determinada entidade de solidariedade social, surgida para 
ajudar as pessoas por causa do Covid19, e a Sra. Presidente Cidália corrigiu o nome da 
instituição “Todos pela Marinha – A Marinha por todos”, nome que ficou em ata, e que foi 
aqui louvado.  
Sem retirar o louvor ao Rotary Club da Marinha Grande, mais uma vez em nome do 
+Concelho quero aqui louvar todos os que de forma desinteressada, mesmo sem 
receberem chorudos cheques, apoiaram, e continuam a apoiar, quem de ajuda está 
carenciado. Portanto a esses o nosso bem-haja, o nosso muito obrigado. 
 
**** 
 
Página 38 



Divisão Qualidade de Vida → I. Área de Obras Municipais 
Sobre o título “Estiveram em execução 22 contratos de empreitada.” aparece um quadro. 
Este título dá, ou quer dar, a entender, que as obras referidas já estão concluídas, mas é 
mentira.  
 
Aqui, na obra da Amieira, sem que a Câmara possa ser responsabilizada, aconteceu um 
terrível acidente que roubou a vida a uma pessoa que trabalhava na prossecução do 
nosso bem estar. 
À família do trabalhador deveria a Assembleia Municipal ter apresentado as condolências, 
mas mesmo que não o tenha feito, julgamos ser dever nosso, tomar alguma atitude para 
com a família desse trabalhador. 
O Município não poderá ser diretamente responsabilizado, mas estará totalmente de 
consciência tranquila? A fiscalização do cumprimento das normas de segurança foi 
observada? Espero bem que sim e que nada possa ser apontado aos serviços da Câmara 
enquanto dono da Obra. 
 
Mas ainda deste quadro: 
- A construção da ciclovia que parou por causa das árvores, como está? As ditas já foram 
cortadas há mais de dois meses, e a obra teima em não continuar. 
- Temos 100 mil € de Op. Manutenção e Conservação de Estruturas de Madeira na Águas 
Balneares. Concretamente o que é, ou foi isto? Foram os estrados de madeira para os 
banhistas? Ou vão ser obras nos passadiços existentes? 
- Requalificação de sanitários. O que é que se passa com os sanitários públicos da 
Marinha Grande? Quando a tempestade “Elsa” por aqui passou, entre outras coisas levou 
a porta, das instalações sanitárias das senhoras no Parque da Cerca, até hoje nem o 
ciclone “Alpha” fez o obséquio de a trazer de volta. 
Então e os sanitários da Rua Machado Santos, e os do cemitério? E os requalificados da 
Praia da Vieira? Porque é que está tudo fechado? Será que é um ato de gestão para 
evitar o aumento da fatura do tratamento de esgotos? 
 
**** 
 
Página 52 
Águas e saneamento, só para desanuviar, aqui está alguém a trabalhar demasiado bem. 
Faturaram 6056 mil € e conseguiram receber quase um milhão. Ótimo, muito bom mesmo. 
 
**** 
 
Deixando o documento pergunto. 
- Porque foram cortadas as árvores no pátio da escola do engenho? Porventura não foi 
para facilitar a construção particular, que se encontra encostada ao sítio onde as mesmas 
existiam? 
 
 
 
Luiz Branco 
Deputado municipal eleito pelo +Concelho 
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AM 28-09-2020                                                    
Ordem do dia 
 
 
Ponto 1 - Actividade  da Câmara  
 
Verifico que quando fala da actividade da Câmara, a Srª Presidente refere a satisfação do 
concessionário do restaurante ou da cafetaria do Centro Empresarial. 
Aquilo que pergunto à Srª Presidente é se não estará a tomar a nuvem por Juno. Porque para se 
chegar ao Centro Empresarial é preciso passar por uma zona industrial, que espero que já esteja 
limpa, com os canteiros acabados, que já apresente um aspecto convidativo para quem lá vai. Ter 
um Centro Empresarial muito bonito numa zona industrial abandonada e mal cuidada, não serve 
para nada. 
 
Não ouvi falar do Fundo de Emergência e gostaria de saber qual a situação, face à crise que já se 
instalou e que se adivinha que vá piorar e bastante.  
 
Acho estranho que, tal como os outros deputados que já intervieram, quanto à necessidade de 
apoiar as colectividades, a resposta seja, simplesmente, que não é possível. 
Gerir impossibilidades é um bocadinho desesperante. Eu acho que é melhor pôr o departamento 
jurídico a gerir possibilidades e dar a volta a uma legislação que é penosa para estas entidades. 
Outras Câmaras já o fizeram e conseguiram. 
E pergunto porque é que a isenção quanto ao pagamento da água acabou em Maio. A pandemia 
ainda não terminou. Pelo menos isso, não pode ser prorrogado? 
A importância que se dá a um Centro Empresarial ou a um gabinete de apoio ao empresário é boa 
porque somos uma terra industrial e é preciso preservar e cuidar bem disso. 
Mas a Marinha Grande também é um concelho com uma fortíssima identidade associativa e onde 
as colectividades e associações desempenham um papel fundamental que fazem a nossa 
diferença e a nossa história. É preciso também encontrar as formas de as podermos preservar e 
proteger. 
 
Relativamente à Creche na Ivima, já nem sei quantas vezes tenho falado dela. Penso que tem 
sido em, praticamente, todas as Assembleias ordinárias deste mandato. 
Curiosamente, aparece em muitos relatórios e nada avança. 
Não quero só criticar e mostrar má vontade relativamente a isso. Aquilo que eu peço, face ao que 
se aproxima e vai ser dramático para as famílias marinhenses, é que a Creche seja encarada 
como uma prioridade. Na situação que se avizinha, este equipamento social assume uma enorme 
relevância no apoio às famílias. 
Portanto, Srª Presidente, Srs Vereadores, as verbas estão previstas, aquilo que peço é que a 
Creche seja encarada como uma prioridade.  
 
Existe um assunto de que nunca falei aqui, mas que me incomoda. 
 
Verifiquei que a Câmara foi muito célere e muito eficaz em impor-nos e em divulgar uma nova 
imagem institucional e falo do novo logotipo com um M ao contrário e que nada tem a ver com a 
nossa história e a nossa identidade. 
Não critico os técnicos que fizeram o logotipo e receberam instruções nesse sentido. 
Aquilo que ponho em causa é que, esta preocupação, esta celeridade, esta atitude, se fossem, 
por exemplo, postas ao serviço da defesa do nosso pinhal, certamente teríamos também, uma 
outra atitude por parte do Governo. 
Porque, face ao mandato que lhe deu esta Assembleia para encetar todas as diligências para que 
o pinhal seja defendido a resposta da Srª Presidente seja a de que enviou uns ofícios e 
acompanhou a visita da Comissão do Observatório Técnico Independente, visita essa que foi 
solicitada por marinhenses responsáveis e conscientes ligados ao pinhal , é difícil de 
compreender. 
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Se encetar todas as diligências para um assunto tão grave e urgente, é enviar aos membros do 
Governo as moções com um ofício, sinceramente, penso que não é preciso uma Presidente, 
bastava-nos uma funcionária administrativa. 
 
Relativamente ao recrutamento de recursos humanos para a educação, gostaria de saber se 
essas pessoas têm contratos ou se se vão simplesmente buscar ao Centro de Emprego. 
Porque, para se fazer um trabalho eficaz é preciso trabalho com direitos e uma motivação que o 
acompanhe. 
 
E como não quero terminar sem um ponto positivo, fiquei satisfeita em verificar que existe uma 
consulta a arquitectos para o projecto da nova piscina, que esperamos seja, em breve, uma 
realidade. 
 
 
Maria João Gomes 
Deputada não inscrita +C 
 
 
 
 


