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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA 
GRANDE REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2020, COM 
CONTINUAÇÃO EM SEGUNDA REUNIÃO REALIZADA EM 11 DE 
JANEIRO DE 2021_________________________________________ 

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, sob a presidência 
de Luís Guerra Marques e secretariada por, Susana Paula Ribeiro Domingues, 
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. FIXAÇÃO DA REDUÇÃO DA TAXA DE IMI PARA O PRÉDIO DESTINADO 
A HABITAÇÃO PRÓPRIA E PERMANENTE, EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE 
DEPENDENTES QUE COMPÕEM O AGREGADO FAMILIAR DO SUJEITO 
PASSIVO nos termos do disposto na alínea d), do n.º 1, do art.º 25º, do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013 de 12 de 
setembro, na redação atual e em cumprimento do disposto no nº 2 e nº 9 do 
art.º 16 da Lei nº 73/2013 de 3 de setembro, bem como no n.º13 do art.º 112 - 
A, do Código do IMI, na sua redação atual; ---------------------------------------------- 

2. FIXAÇÃO DA TAXA DE IMI RESPEITANTE AO ANO DE 2020 A LIQUIDAR 
NO ANO DE 2021 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS, nos termos do 
disposto na alínea d) do n.º 1 do art.º 25º, do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual; --- 

3. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PERCENTAGEM DE PARTICIPAÇÃO 
VARIÁVEL NO IRS – RENDIMENTOS DE 2021 A LIQUIDAR EM 2022 nos 
termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do art.º 25.º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, na 
redação atual; ------------------------------------------------------------------------------------ 

4. AUTORIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DA DERRAMA RELATIVA AO ANO DE 
2020 A COBRAR NO ANO DE 2021, nos termos das alíneas c) e d), do n.º 1, 
do art.º 25º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
nº75/2013 de 12 de setembro, na redação atual; -------------------------------------- 

5. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE DOCUMENTOS 
PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2021: GRANDES OPÇÕES DO PLANO, 
MAPA DE PESSOAL E ORÇAMENTO, nos termos do disposto na alínea a) 
do nº 1 do art.º 25º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela 
Lei nº75/2013 de 12 de setembro, na redação atual; ---------------------------------- 

6. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS, nos termos do disposto no artigo 12º do 
D.L nº 127/2012 de 21 de junho e do artigo 24º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro, na 
redação atual; ------------------------------------------------------------------------------------ 

7. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS RELATIVO À CELEBRAÇÃO DO 
CONTRATO-PROGRAMA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INTERESSE GERAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA 2021, 
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nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 
21 de fevereiro, na sua redação atual; ---------------------------------------------------- 

8. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE CONTRATO PROGRAMA 
PARA O ANO DE 2021 RESPEITANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INTERESSE GERAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA TUMG – 
TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, para efeitos do 
disposto no n.º 5, do artigo 47º, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto conjugado 
com o disposto na alínea a) do nº 2 do artigo 25º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro, na 
redação atual;------------------------------------------------------------------------------------- 

9. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE NOVAS 
COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS – Exercício dessas 
competências no ano de 2021 no domínio da Educação conforme disposto 
no DL nº 21/2019 de 30 de janeiro, na redação dada pelo DL nº 56/2020 de 12 
de agosto, 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; ------------------------------------------------------------------------------------ 

10. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE NOVAS 
COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS – Exercício dessas 
competências no ano de 2021 no domínio da Saúde - conforme disposto no 
DL nº 23/2019 de 30 de janeiro, na redação dada pelo DL nº 56/2020 de 12 de 
agosto, 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; ------------------------------------------------------------------------------------ 

11. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO PARCIAL 
DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE E DAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS - EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA 
MARINHA GRANDE, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do referido 
artigo 126.º e n.º 1 do artigo 137.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão Territorial (RJIGT); ----------------------------------------------------------------- 

12. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ADENDA AO PROTOCOLO DO EDIFÍCIO 
SEDE DA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE - PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE VIGÊNCIA, nos termos do disposto na alínea j), do n.º 1, do artigo 
25.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na redação atual; ----------------------------------------------------- 

13. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA PARA 2021 DO PROTOCOLO 
DE PARCERIA PARA O FUNCIONAMENTO DA ORQUESTRA JUVENIL E 
BIG BAND DA MARINHA GRANDE, nos termos do disposto na alínea j), do 
n.º 1, do artigo 25.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela 
Lei nº75/2013 de 12 de setembro, na redação atual; ---------------------------------- 

14. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO 
MUNICIPAL DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE CULTURA, RECREIO E/OU 
DESPORTO, designado por RMAA, de acordo com o disposto na alínea g) 
do n.º 1 do artigo 25.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
em anexo pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro, na redação atual; ------------- 

15. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO 
MUNICIPAL DE APOIO AO DESPORTO FEDERADO, designado por 
RMADF, de acordo com o disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º, do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo pela Lei 
nº75/2013 de 12 de setembro, na redação atual; -------------------------------------- 
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16. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO 
MUNICIPAL DE APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SOCIAIS, designado por 
RMAIS, de acordo com o disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º, do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo pela Lei 
nº75/2013 de 12 de setembro, na redação atual; -------------------------------------- 

17. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE ALTERAÇÕES AO 
REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE, nos 
termos do disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 26º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, na 
redação atual; ------------------------------------------------------------------------------------ 

18. APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA, nos 
termos do disposto na alínea c), nº 2 do artigo 25º, do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado em anexo pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro, 
na redação atual, conjugado com o nº 1 do artigo 7º-B da Lei n.º 6/2020, de 10 
de abril, na redação atual, republicada pela Lei n.º 12/2020, de 7 de maio; ---- 

19. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL – IMPACTO COVID-19, de acordo 
com o disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º, do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado em anexo 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, Francisco 
Manuel de Jesus Soares e Margarida Cristina Soares de Carvalho Pereira 
Henriques; ________________________________________________________ 

Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU): Maria Etelvina Lopes 
Sousa Ribeiro, 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 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) Moita: António Soares André (PS). _________________________ 
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Estiveram ainda presentes, pelo órgão executivo, a Presidente da Câmara 
Municipal, Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira, os Vereadores Aurélio Pedro 
Monteiro Ferreira e Carlos Alexandre de Carvalho Caetano, e as Vereadoras 
Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho, Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro 
Célia Cristina Letra Faustino Guerra e Lara Marques Lino. ___________________ 

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: Filipe André Cardoso Andrade (CDU) pelo deputado André Pereira 
Ruivaco Fernandes, Luís António Geria Barreiros (CDU) pela deputada Maria 
Clementina Loureiro Esperança, Susana Marina Cadete dos Santos Costa (CDU 
IND) pelo deputado Saúl Féteira Fragata, Vanessa Andreia Feliciano (MPM) pela 
deputada Lisa Manuela Bordalo Barata, 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 e prestou informações sobre a 
correspondência recebida. ___________________________________________ 

O Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº 7/2020 da sessão ordinária de 
28.09.2020 e como não houve correções a fazer, submeteu a mesma à votação, 
tendo esta sido aprovada por maioria, com vinte votos a favor e quatro abstenções, 
por ausência dos deputados na referida sessão, conforme disposto no nº3, do 
artigo 34º, do Código de Procedimento Administrativo na redação atual. ________ 

 

____________________ ANTES DA ORDEM DO DIA _____________________ 

 

O Presidente da Mesa desejou Boas Festas a todos e que no próximo ano 
possamos ver-nos livres desta pandemia que assolou o mundo. Declarou aberto o 
período antes da ordem do dia pelas 20h45. ______________________________ 



 

 

Usou da palavra, o deputado Pedro Correia (MPM) que colocou algumas 
questões ao executivo, sobre o plano de prevenção de riscos de corrupção e 
infrações conexas e sobre o relatório de avaliação da execução do plano 
estratégico: 
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1. “Em que data prevê o executivo tornar público e de que forma, o plano de 
prevenção (PPRCIC) devidamente atualizado à realidade do município de 
2020/2021; 

2. Para que data, a substituição no site da CMMG de um documento ineficaz, o plano 
de 2010, pelo plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, 
devidamente atualizado à realidade do município de 2020/2021. 

3. Existe, ou existiu, um grupo de trabalho de acompanhamento de execução do 
Plano estratégico, aprovado pela assembleia municipal, em dezembro de 2019? 

4. Se existiu, o grupo de trabalho de acompanhamento, elaborou o relatório de 
avaliação da execução do plano? 

5. Caso exista o relatório de avaliação da execução do plano estratégico – isto é, da 
elaboração e execução, com vista ao cumprimento dos objetivos, das 215 ações e 
respetivas medidas – onde consultar o relatório?” 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 



 

Usou da palavra, a deputada Maria João Gomes (NI +C) que voltou a abordar a 
questão a recuperação do Pinhal. Referiu a gravíssima falta de planeamento, por 
parte do ICNF, nas ações de recuperação nas áreas ardidas, a que se juntam os 
sucessivos atrasos na revisão do Plano de Gestão Florestal. O Observatório do 
Pinhal do Rei, criado com a missão de interpretar, acompanhar e monitorizar o seu 
Plano de Recuperação não tem sido capaz de assegurar essa missão. 

Disse ainda que o que tem falhado na gestão desta mata é o facto de, ao longo 
dos anos ela ter vindo a ser sucessivamente desprovida dos meios técnicos, 
humanos e financeiros. É a distância a que estão os responsáveis e decisores. 
         

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 

 

 

Usou da palavra, o deputado Carlos Wilson (MPM) que abordou os seguintes 
assuntos: 

- Lixo dos contentores vindos de Itália; 

- O problema dos cheiros da Valorlis/Resilei; 
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- A estrada de S. Pedro de Moel.   
       
A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 





Usou da palavra, o deputado Francisco Soares (PS) que saudou o município 
pelo trabalho que tem desenvolvido nesta pandemia e pediu a intervenção da 
Câmara no sentido de encontrar uma solução para que a FAG não deixe de se 
fazer.  

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 

 

 

Tomou a palavra, a deputada Lisa Barata (MPM), que perguntou qual o ponto de 
situação de uma proposta que fez em dezembro de 2018 sobre a questão das 
acessibilidades. Recordou que tinha proposto a elaboração de um Plano Local 
para as Acessibilidades, que se definissem prioridades de intervenção, como as 
zonas urbanas da Marinha Grande, Moita e Viera, incluindo as praias de maior 
expressão, S. Pedro de Moel e Vieira de Leiria.  

 



 

Usou da palavra, o deputado Luiz Branco (+C) para fazer um resumo do ocorrido 
na Assembleia da Comunidade Intermunicipal de Leiria. Referiu o facto de 
aparentemente a iluminação natalícia, ao contrário de 2019, não ter chegado a 
todo o Concelho. Teceu um elogio, à “Arte Urbana” que recentemente surgiu na 
cidade. 

Por fim enalteceu o bom ritmo das obras da Vidrala nas instalações da Santos 
Barosa, salientando a esperança de ainda no decorrer do presente mandato, ficar 
definitivamente resolvido o flagelo dos camiões. 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 
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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 
seis deputados por videoconferência, o que permitiu a presença de público no 
auditório. Chamou a intervir, os munícipes inscritos. 

 

_______________ PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO   ___________ 

 
 

1 – O Sr. Virgílio Gregório, morador em Albergaria, que abordou os seguintes 
assuntos: 
- Terreno junto ao Pingo Doce cheio de buracos; 
- Envolvente do centro de saúde; 
- Irregularidades no PDM; 
- Plano para etnia cigana; 
- Balcão do cidadão; 
- Construção de rotunda na EN 242 para o Pero Neto. 
 

 

 

2 - O Sr. João Cruz, morador na Avenida Vítor Galo, na Marinha Grande, abordou 
as questões das competências do órgão deliberativo e protestou pelo facto de não 
lhe ser dado qualquer resposta ao requerimento que apresentou ao Presidente da 
Assembleia. 

O Presidente da Mesa esclareceu que a Lei Eleitoral se mantém e que só poderá 
ser alterada pela Assembleia da República e que todos os deputados da 
Assembleia Municipal têm acesso a toda a documentação nos termos da Lei. 

 

 

 

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

 

__________________________ORDEM DO DIA _________________________ 
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Com a concordância da Assembleia, o Presidente da Mesa colocou à discussão 
os pontos 1, 2, 3 e 4 em conjunto, passando depois à votação em separado. 
 
 
PONTO 1 - FIXAÇÃO DA REDUÇÃO DA TAXA DE IMI PARA O PRÉDIO DESTINADO A 
HABITAÇÃO PRÓPRIA E PERMANENTE, EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE DEPENDENTES QUE 
COMPÕEM O AGREGADO FAMILIAR DO SUJEITO PASSIVO 
 
PONTO 2 - FIXAÇÃO DA TAXA DE IMI RESPEITANTE AO ANO DE 2020 A LIQUIDAR NO ANO 
DE 2021 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 

PONTO 3 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PERCENTAGEM DE PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO 
IRS – RENDIMENTOS DE 2021 A LIQUIDAR EM 2022 

PONTO 4 - AUTORIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DA DERRAMA RELATIVA AO ANO DE 2020 A 
COBRAR NO ANO DE 2021 

 



 

Usou da palavra, a deputada Maria João Gomes (NI +C) que disse que como 
deputada municipal tem por hábito visualizar as reuniões do Executivo da Câmara 
Municipal e constatou que, desde 2017, em sucessivas reuniões, tem sido 
consensual que a taxa de IMI para os edifícios degradados e abandonados seria 
agravada, de acordo com a legislação em vigor. 

Dado que os serviços não teriam os meios para fazer o levantamento dos prédios 
nessas condições, ficou acordado que esse trabalho deveria ser feito por uma 
empresa externa. Este assunto já vem sendo levado a várias reuniões, desde 
2017. 

Não compreende, porque é que, mais uma vez, a Sra. Presidente da Câmara 
continua a trazer a esta Assembleia sempre a mesma proposta de fixação da taxa 
de IMI, sem a alteração acordada e porque é que, ao fim de tanto tempo, ainda 
não se tratou do levantamento referido. 

 



 

Usou da palavra, a deputada Ana Margarida Lopes (PSD) que disse votar 
favoravelmente os pontos 1,3 e 4, mas contra o ponto 2, dado que a taxa deveria 
ser diferenciada, distinguindo os proprietários que cuidam dos imóveis, dos 
restantes que os deixam ao abandono. 
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Usou da palavra, o deputado Luiz Branco (+C) que deu conta do seu 
descontentamento, por ainda não haver a ferramenta que permita, onerar os 
proprietários que mantém os prédios em avançado estado de degradação. 

Referiu que, no ano atípico de 2020, deveria o executivo camarário recorrer da 
possibilidade que tem, de reduzir as taxas de IMI, IRS e Derrama aos valores 
mínimos absolutos possíveis. Com este ato estaria a dar uma ajuda à economia 
das famílias e empresas do Concelho. 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 

 

 

Usou da palavra, o deputado Artur Santos (MPM), que disse que vão aprovar os 
pontos 1, 3 e 4, mas no ponto 2, a questão que se coloca é recorrente, pois uma 
vez mais a proposta em apreço não contempla um agravamento do imposto dos 
imóveis em estado degradação o que consequentemente beneficia os infratores. 
Desde 2017 que o MPM sublinha a necessidade de se cumprir a legislação, o que 
uma vez mais não acontece. 

Se a razão principal for a necessidade de se fazer um levantamento de todos os 
edifícios nestas condições, gostaríamos de saber por que é o mesmo não é feito. 
Se for por falta de recursos internos, perguntamos porque não se contrata uma 
empresa especializada para o efeito. Esta medida de gestão seria um investimento 
e não um gasto supérfluo. 

Relembrou que em 2017 a Sr.ª Presidente afirmou estar incomodada com esta 
situação e referiu que no ano seguinte, entenda-se 2018, as coisas iam ser 
diferentes. O que mudou? Nada. 3 anos volvidos a proposta vem à assembleia 
exatamente igual. Como tal, não nos resta alternativa se não o votar contra. 

 

 

 

 
Tomou a palavra, o deputado Frederico Barosa (PS) que relembrou que quando 
aprovámos as zonas da ARHU, automaticamente, os imóveis vão ficar isentos 
durante 5 anos, é uma discriminação positiva. Deixou ainda a seguinte 
recomendação à Câmara: 
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“1. Passar este assunto, a regulamento que englobasse todos os benefícios fiscais em 

que a Câmara pode intervir, dando assim uma ideia global daquilo que pode oferecer, quer 

para as pessoas, quer para as empresas; 

2. Redução de taxa de IMI para o arrendamento controlado; 

3. Isentar ou reduzir a derrama, para empresas que venham ter a sua sede na Marinha 

Grande, durante um determinado período e para as empresas existentes que façam 

grandes investimentos.” 

 

 

 
Tomou a palavra, o Presidente da Mesa que concordou com a sugestão do 
regulamento proposta pelo deputado Frederico Barosa. Por outro lado, o 
agravamento do IMI em prédios degradados, principalmente aqui no centro, é 
muito difícil de pôr em prática, dado que os imóveis têm muitos herdeiros, no 
entanto, a Câmara deve continuar a fazer o seu trabalho na identificação dos 
proprietários. 
 

 

 
PONTO 1 - FIXAÇÃO DA REDUÇÃO DA TAXA DE IMI PARA O PRÉDIO 
DESTINADO A HABITAÇÃO PRÓPRIA E PERMANENTE, EM FUNÇÃO DO 
NÚMERO DE DEPENDENTES QUE COMPÕEM O AGREGADO FAMILIAR DO 
SUJEITO PASSIVO 
 
“Presente certidão de teor nº 47/2020/DMC referente à seguinte deliberação camarária da 
reunião ordinária de 02 de dezembro de 2020: 

De acordo com o preceituado na alínea a) do art.º 14.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, 
que aprova o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, na 
sua redação atual, o produto da cobrança do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), 
constitui receita dos municípios. 

Conforme estipulado na alínea d) do n.º 1 do art.º 25 do anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 
de setembro, na sua redação atual, que aprova o Regime Jurídico das Autarquias Locais 
(RJAL), compete à Assembleia Municipal fixar anualmente o valor da taxa do Imposto 
Municipal sobre Imóveis, mediante proposta da Câmara Municipal, conforme disposto na 
alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º do anexo I do RJAL. 

Considerando que com a publicação da Lei n.º 7-A/2016 de 30 de março, Lei do 
Orçamento de Estado para o ano de 2016, foi aditado o art.º 112º-A ao Código do IMI, 
preconizando uma taxa de dedução do IMI nas famílias em função do número de 
dependentes, que se mantém até ao presente. 

Considerando que em cumprimento do disposto no n.º 6 do art.º 112.º-A do Código do IMI, 
a Autoridade Tributária e Aduaneira, através de email remetido a esta autarquia, 
disponibilizou a informação relativa ao número de agregados familiares com um, dois, três 
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ou mais dependentes, com domicílio fiscal em prédio destinado a habitação própria e 
permanente situado na área territorial do Município. 

Considerando que a deliberação que fixa a dedução da taxa de IMI para prédios ou parte 
de prédios urbanos destinados a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do 
seu agregado familiar, e que seja afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes 
que compõem o respetivo agregado familiar, deve ser comunicada à Autoridade Tributária 
e Aduaneira, por transmissão eletrónica de dados, até ao dia 31 de dezembro de 2020, 
atento o disposto no n.º 14 do art.º 112.º do CIMI, na sua redação atual. 

Considerando a informação 35RD/2019 de 12 de novembro dos serviços da Divisão 
Administrativa e Financeira. 

A Câmara Municipal delibera nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33º do anexo I à 
Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, que aprova o Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a dedução da taxa 
de Imposto Municipal sobre Imóveis, para prédios ou parte de prédios urbanos destinados 
a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, e que 
seja afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes que compõem o respetivo 
agregado familiar, respeitante ao ano de 2020 a liquidar no ano de 2021, atento o disposto 
no n.º 1 do Art.º 112.º-A do CIMI, na sua redação atual, conforme o disposto no quadro 
seguinte: 

N.º 
dependente
s do 
agregado 
familiar  

Dedução 
fixa (em €)  

1  20,00  
2  40,00  
3 ou mais  70,00  

 

Mais delibera remeter a presente proposta à Assembleia Municipal para que o órgão 
deliberativo fixe a mesma nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 25 do anexo I à Lei n.º 
75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, que aprova o RJAL, para cumprimento 
do prazo preceituado no n.º 14.º do art.º 112 do CIMI. 

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

 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande, em cumprimento do disposto na 

alínea d) do n.º 1 do art.º 25 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 

pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro na redação atual, bem como do disposto no 

n.º 1 e nº 14º do art.º 112.º- A do CIMI, na sua redação atual, aprovou e fixou a 
redução da taxa do IMI para prédios ou parte de prédios urbanos destinados 
a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado 
familiar, e que seja afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes que 
compõem o respetivo agregado familiar, respeitante ao ano de 2019 a liquidar 
no ano de 2020, de acordo com o seguinte quadro: 
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Nº dependentes do 
agregado familiar 

Dedução fixa (em €) 

1 20,00 
2 40,00 

3 ou mais 70,00 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

 

PONTO 2 - FIXAÇÃO DA TAXA DE IMI RESPEITANTE AO ANO DE 2020 A 
LIQUIDAR NO ANO DE 2021 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 

“Presente certidão de teor nº 48/2020/DMC referente à seguinte deliberação camarária da 
reunião ordinária de 02 de dezembro de 2020: 

Nos termos do disposto na alínea a) do art.º 14.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, na 
sua redação atual, que aprova o regime financeiro das autarquias locais e das entidades 
intermunicipais, o produto da cobrança do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), constitui 
receita dos municípios.  
 
Conforme estipulado na alínea d) do n.º 1 do art.º 25º do anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 
de setembro, na sua redação atual, que aprova o Regime Jurídico das Autarquias Locais 
(RJAL), compete à Assembleia Municipal fixar anualmente o valor da taxa do Imposto 
Municipal sobre Imóveis, mediante proposta da Câmara Municipal, conforme disposto na 
alínea ccc) do n.º1 do art.º 33.º do anexo I ao RJAL.  
 
Considerando que nos termos do n.º 5 do art.º 112 do Código do Imposto Municipal sobre 
Imóveis, de ora em diante designado por CIMI, na sua redação atual, os municípios, 
mediante deliberação da Assembleia Municipal, fixam a taxa a aplicar em cada ano aos 
prédios urbanos, dentro dos intervalos preceituados na alínea c) do n.º 1 do mesmo artigo. 
 
Considerando que a deliberação que fixa as taxas do IMI deve ser comunicada à 
Autoridade Tributária, por transmissão eletrónica de dados, até ao dia 31 de dezembro de 
2020, atento o disposto no n.º 14 do art.º 112.º do CIMI na sua redação atual.  
Considerando que o intervalo preceituado na alínea c) do n.º 1 do art.º 112.º do CIMI, para 
os prédios urbanos, varia de 0,3% a 0,45 %.  
 
Considerando os investimentos em curso e que se perspetivam lançar no concelho da 
Marinha Grande nas áreas das infraestruturas de redes municipais, tais como rede de 
águas, saneamento e rede viária, e da requalificação urbana, cuja execução física e 
financeira terá um forte impacto na estrutura da despesa do orçamento camarário do ano 
de 2021.  
 
Considerando o exposto, a Câmara Municipal delibera nos termos da alínea ccc) do n.º 1 
do art.º 33º do anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, que 
aprova o Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal a taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis para os prédios urbanos 
em 0,3%, respeitante ao ano de 2020 a liquidar no ano de 2021, para que o órgão 
deliberativo fixe as mesmas nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do art.º 25 do 
anexo I do RJAL, para comunicação à Autoridade Tributária, até 31 de dezembro de 2020.  
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Esta deliberação foi tomada por maioria com 5 votos a favor e 2 votos contra da Sra. 
Vereadora Ana Alves Monteiro e Sr. Vereador Nuno Brito, do MpM, que proferiram uma 
declaração de voto. Esta deliberação foi aprovada em minuta.” 

 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e aprovou a redução da 
taxa do IMI para prédios urbanos em 0,3%, respeitante ao ano de 2020 a 
liquidar no ano de 2021, em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do 

art.º 25 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº75/2013 

de 12 de setembro na redação atual, bem como do disposto no n.º 1 e nº 14º do 

art.º 112.º- A do CIMI, na sua redação atual. 

 
Esta deliberação foi tomada por maioria com dezassete votos a favor e sete 
votos contra. (PSD, MPM, NI+C) 
 

 

 

Usou da palavra, o deputado Artur Santos (MPM) que proferiu a seguinte 

declaração de voto: 

 
“A definição do pagamento de impostos por parte da Câmara Municipal a empresas e 
particulares deve ter em conta a estrutura económico-social do Município, a conjuntura em 
que se vive e o espectro dos contribuintes implicados.  
 
A cobrança de imposto da Câmara Municipal aos cidadãos deve ser justa, de modo a que 
estes vejam no Município um parceiro confiável. Os privados e empresas “facultam” 
dinheiro à Câmara, esperando ver a sua devolução em projetos relevantes para o 
Município e na aplicação do seu contributo, em serviços que melhorem e facilitem a sua 
vida.  
 
O Município da Marinha Grande tem definido que o IMI é igual em todos os edifícios. Não 
tem em consideração o estado dos imóveis, não considera um agravamento para os 
imóveis devolutos e degradados, conforme determina a lei. Consequentemente, os 
cidadãos que cumprem as suas obrigações e cuidam do seu património são tratados da 
mesma forma do que aqueles que não o fazem, ou seja, dos incumpridores. Em suma, a 
câmara procede de igual forma perante situações diferentes.  
Em dezembro de 2017, aquando da discussão sobre o IMI de 2018, o MPM alertou para 
a situação do Município não estar a cumprir a lei. A Sr.ª Presidente disse que “esse 
trabalho não está feito e a proposta aqui presente trata-se do cumprimento de uma 
obrigação a ser comunicada até 31 de dezembro”.  
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Apesar de já termos falado nisto em 2017, 2018 e 2019, mais uma vez a proposta 
apresentada pelo executivo sobre a definição do valor de IMI a pagar em 2021 nada refere 
quanto aos imóveis degradados. Daqui podemos concluir: a Câmara Municipal nada fez 
nestes 3 anos sobre esta matéria (nem o levantamento dos imóveis, nem a caracterização 
do seu estado de degradação). Em suma, o Município nem sequer um sinal dá de 
avaliação desta situação e do propósito de aplicar a lei neste sentido.  
 
Na discussão de 2017 foi dito que, já em 2016, a Câmara Municipal tinha deliberado que 
fossem iniciados os procedimentos necessários com vista à implementação do disposto 
no artigo 112.º, n.º 3 e 8, do Código do IMI, em 2018 idem, idem, em 09 dez 2018, idem, 
idem, se a lei existe e deve ser cumprida; se há verba para o efeito; concluímos que se 
nada é feito é por manifesta falta de vontade política.  
 
Por tudo isto e por esta Câmara Municipal insistir em não cumprir a lei, votamos contra.” 
 
 





Usou da palavra, o deputado Curto Ribeiro (PS) que proferiu a seguinte 
declaração de voto: 

“Nós votamos a favor, mas parece-nos consensual que deve ser revista esta questão 
relativa aos prédios degradados.” 

 



 

PONTO 3 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PERCENTAGEM DE 
PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS – RENDIMENTOS DE 2021 A LIQUIDAR EM 
2022 

 
“Presente certidão de teor nº 49/2020/DMC referente à seguinte deliberação camarária da 
reunião ordinária de 02 de dezembro de 2020: 

De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 26.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, 
na sua redação atual, que aprova o regime financeiro das autarquias locais e das 
entidades intermunicipais, os municípios têm direito, em cada ano, a uma participação 
variável até 5 % no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva 
circunscrição territorial, relativa aos rendimentos do ano imediatamente anterior, calculada 
sobre a respetiva coleta líquida das deduções previstas no n.º 1 do artigo 78.º do Código 
do IRS.  
 
Considerando que nos termos do n.º 2 do artigo 26.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, 
na sua redação atual, a participação variável no IRS depende de deliberação sobre a 
percentagem pretendida pelo Município, a qual tem de ser comunicada por via eletrónica 
à Autoridade Tributária, até 31 de dezembro do ano anterior àquele a que respeitam os 
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rendimentos e que nos termos do n.º 3 da mesma disposição legal, na ausência de 
deliberação ou de comunicação à Autoridade Tributária e Aduaneira, o município tem 
direito a uma participação de 5% no IRS.  
 
Considerando os investimentos em curso e que se perspetivam lançar no concelho da 
Marinha Grande nas áreas das infraestruturas de redes municipais, tais como rede de 
águas, saneamento e rede viária, e da requalificação urbana, cuja execução física e 
financeira terá um forte impacto na estrutura da despesa do orçamento camarário do ano 
de 2021 e anos seguintes.  
 
A Câmara Municipal delibera, nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33º do anexo I à 
Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, que aprova o Regime Jurídico 
das Autarquias Locais (RJAL), submeter a presente proposta à Assembleia Municipal, 
para cumprimento do preceituado na alínea c) do n.º 1 do art.º 25.º do anexo I do RJAL, 
para fixação da percentagem de 5% na participação variável do Município da Marinha 
Grande no I.R.S. no que respeita aos rendimentos relativos ao ano de 2021 a liquidar em 
2022. 

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

 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e aprovou a fixação da 
percentagem de 5% na participação variável do Município da Marinha Grande 
no I.R.S. no que respeita aos rendimentos relativos ao ano de 2021 a liquidar 
em 2022, em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do art.º 25.º do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro 

na redação atual. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.  

 

 

 

PONTO 4 - AUTORIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DA DERRAMA RELATIVA AO 
ANO DE 2020 A COBRAR NO ANO DE 2021 

“Presente certidão de teor nº 50/2020/DMC referente à seguinte deliberação camarária da 
reunião ordinária de 02 de dezembro de 2020: 

De acordo com o estabelecido na alínea c) do art.º 14.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de 
setembro, na sua redação atual, que aprova o regime financeiro das autarquias locais e 
das entidades intermunicipais, o produto da cobrança de derramas lançadas nos termos 
do art.º 18.º do mesmo diploma legal, constitui uma receita municipal.  
 
Considerando que de acordo com o disposto no n.º 1 do art.º 18.º da Lei n.º 73/2013 de 3 
de setembro, na sua redação atual, os municípios podem deliberar lançar uma derrama, 
de duração anual e que vigora até nova deliberação, até ao limite máximo de 1,5% sobre 
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o lucro tributável sujeito e não isento de IRC (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Coletivas) que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por 
sujeitos passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, uma 
atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com 
estabelecimento estável nesse território.  
 
Considerando que de acordo com o n.º 24 do art.º 18.º da referida lei, a Assembleia 
Municipal pode, até à aprovação do regulamento referido no n.º 23.º conjugado com o n.º 
22.º do mesmo artigo e diploma, sob proposta da Câmara Municipal, deliberar lançar uma 
taxa reduzida de derrama para os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano 
anterior que não ultrapasse os 150.000 euros.  
 
Considerando que a deliberação que fixa o limite da derrama deve ser comunicada à 
Autoridade Tributária e Aduaneira, por transmissão eletrónica de dados, até ao dia 31 de 
dezembro de 2020, conforme o preceituado no n.º 17 do art.º 18.º da Lei n.º 73/2013 de 3 
de setembro, na sua redação atual.  
 
Considerando os investimentos em curso e que se perspetivam lançar no concelho da 
Marinha Grande nas áreas das infraestruturas de redes municipais, tais como rede de 
águas, saneamento e rede viária, e da requalificação urbana, cuja execução física e 
financeira terá um forte impacto na estrutura da despesa do orçamento camarário do ano 
de 2021 e anos seguintes.  
 
A Câmara Municipal, apreciando o exposto e concordando com o seu teor, delibera nos 
termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33º do anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 
na sua redação atual, que aprova o Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), 
submeter à Assembleia Municipal a seguinte proposta de lançamento da derrama relativa 
ao ano de 2020 a cobrar em 2021, fixando-a em:  
- 1,5% para os sujeitos passivos com lucro tributável sujeito e não isento de Imposto sobre 
o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) que registem no ano anterior um volume de 
negócios que ultrapasse os 150.000,00 euros, nos termos do disposto no art.º 18.º, n.º 1 
da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, na sua redação atual;  
- 0,01% para os sujeitos passivos com lucro tributável sujeito e não isento de Imposto 
sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) que no ano anterior registem um volume 
de negócios que não ultrapasse os 150.000 euros, nos termos do disposto no art.º 18.º, 
n.º 24 da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, na sua redação atual;  
 
Mais delibera remeter a presente proposta de deliberação à Assembleia Municipal para 
que este órgão deliberativo autorize o lançamento da derrama relativa ao ano de 2020, a 
cobrar em 2021, nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 25 do anexo I à Lei n.º 75/2013 
de 12 setembro, na sua redação atual.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.” 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande, em cumprimento do disposto no 

artigo 12.º, do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho e no artigo 24.º, do Regime 

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

na redação atual, apreciou e aprovou a proposta do lançamento da derrama 
relativa ao ano de 2020 a cobrar em 2021, nos termos das alíneas c) e d), do n.º 

1, do art.º 25º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 

nº75/2013 de 12 de setembro, fixando-a em: 
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• 1,5% para os sujeitos passivos com lucro tributável sujeito e não 
isento de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) que 
registem no ano anterior um volume de negócios que ultrapasse os 
150.000,00 euros, nos termos do disposto no art.º 18.º, n.º 1 da Lei n.º 73/2013 de 

3 de setembro, na sua redação atual; 

• 0,01% para os sujeitos passivos com lucro tributável sujeito e não 
isento de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) que no 
ano anterior registem um volume de negócios que não ultrapasse os 150.000 
euros, nos termos do disposto no art.º 18.º, n.º 24 da Lei n.º 73/2013 de 3 de 

setembro, na sua redação atual; 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 



 

PONTO 5 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE DOCUMENTOS 
PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2021: GRANDES OPÇÕES DO PLANO, MAPA 
DE PESSOAL E ORÇAMENTO 

“Presente certidão de teor nº 51/2020/DMC referente à seguinte deliberação camarária da 
reunião ordinária de 02 de dezembro de 2020: 

Presente proposta de Instrumentos Previsionais do Município da Marinha Grande para o 
ano de 2021, constituída pelas Demonstrações orçamentais previsionais, a saber 
orçamento enquadrado num plano orçamental plurianual, Plano Plurianual de 
Investimentos e Plano de Atividades Municipais, sendo que este inclui as atividades mais 
relevantes da gestão, para o período de 2021/2025, demonstrações financeiras 
previsionais e Mapa de Pessoal 

De acordo com o artigo 28.º, n.º 4 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, o mapa de 
pessoal deve acompanhar a proposta de orçamento. 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO, PARA O PERÍODO DE 2021/2025 

Presente proposta das Grandes Opções do Plano, constituída pelo Plano Plurianual de 
Investimentos e pelo Plano de Atividades Municipais. 

Presente proposta do Plano Plurianual de Investimentos do Município da Marinha Grande 
com um total de financiamento definido de 11.383.997 € para o ano de 2021, 2.577.786 € 
para o ano de 2022, 32.982 € para o ano de 2023. 

Presente proposta do Plano de Atividades Municipais do Município da Marinha Grande 
com um total de financiamento definido de 12.096.387,84 € para o ano de 2021, 
10.592.783 € para o ano de 2022, 3.958.075 € para o ano de 2023, 3.402.160 € para o 
ano de 2024 e 3.360.000 para o ano de 2025. 
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Colocado o documento a votação, que aqui se dá por integralmente reproduzido, foi o 
mesmo aprovado, e nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1, do artigo 33.º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, foi deliberado submetê-lo à aprovação da Assembleia Municipal, conforme 
previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º, do mesmo diploma. 

MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2021 

Presente proposta de mapa de pessoal da Câmara Municipal da Marinha Grande, 
elaborada nos termos do artigo 29.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual. 

Colocado o documento à votação, que aqui se dá por integralmente reproduzido, e em 
cumprimento do disposto no artigo 29.º, n.º 4 da LTFP, conjugado com o artigo 3.º, n.º 2, 
alínea a) do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua redação atual, e artigo 
33.º, n.º 1 alínea ccc) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, foi deliberado submetê-lo a aprovação 
da Assembleia Municipal, conforme previsto na alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º deste 
último diploma. 

ORÇAMENTO PARA 2021 

Presente proposta do Orçamento do Município da Marinha Grande para o ano de 2021, 
num total de 31.2018.011€ procedendo-se à sua análise e discussão. 

Colocados os documentos à votação foram os mesmos aprovados, e nos termos do 
disposto na alínea c) do n.º 1, do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, foi deliberado 
submetê-lo à aprovação da Assembleia Municipal, conforme previsto na alínea a) do n.º 1 
do artigo 25.º, do mesmo diploma. 

Esta deliberação foi tomada por maioria com 3 votos a favor da Sra. Presidente Cidália 
Ferreira, do Sr. Vereador Carlos Caetano e da Sra. Vereadora Célia Guerra, 2 abstenções 
das Sras. Vereadoras Alexandra Dengucho e Lara Lino e 2 votos contra da Sra. Vereadora 
Ana Alves Monteiro e do Sr. Vereador Nuno Brito. Todos proferiram declarações de voto 
e a deliberação foi aprovada em minuta.” 

 



 

Usou da palavra, o deputado Artur Santos (MPM) que elogiou a qualidade do 
documento técnico que resulta do esforço feito pelo serviço da divisão financeira 
em termos um documento que permite uma leitura comparativa e uma análise mais 
sustentada. Referiu que a execução orçamental é muito baixa, em novembro de 
2020, era de 22% e o mapa estratégico é um mapa síntese com ideias coloridas 
que pouco ou nada se concretizaram. Continuamos ano após ano, com muito 
atraso nas obras essenciais e não há nada de novo, neste orçamento de 2021. 

 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 
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Usou da palavra, a deputada Ana Margarida Lopes (PSD) que disse que estamos 
a discutir um orçamento de continuidade, e este executivo revela uma grande 
incapacidade em executar, e esta incapacidade não é nova, nem é surpreendente.  

Obviamente que há aspetos positivos, como a creche da Ivima e as obras das 
infraestruturas, como o saneamento e rede viária.  

A nossa abstenção, é uma esperança muito pequenina, no sentido de que a 
integração do saldo de gerência possa mitigar as insuficiências deste orçamento. 
Há a possibilidade deste saldo de gerência de dar uma resposta condigna à 
mobilidade no concelho, que seja encontrada uma solução para o mercado 
municipal e a variante para tirar o trânsito do centro da cidade. 

 

 

 

Usou da palavra, o deputado Luiz Branco (+C) que considerou que o orçamento 
para 2021 é um documento pobre, de continuidade, que não traz evolução para o 
concelho. Considera que se deve à falta de estratégia e à incapacidade de fazer 
um plano a médio prazo. 
Sobre o plano estratégico para a governação, considera-o impraticável, pois parte 
das premissas PARTICIPADO e EFICIENTE. Premissas que têm sido postas em 
causa durante todo o mandato. 
Referiu ainda o facto de os custos com pessoal durante este mandato que tiveram 
um aumento de 30%, aumento esse não correspondido em eficiência. 
 
A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 



 
 
Tomou a palavra, o deputado Saúl Fragata (CDU), que disse que o que interessa 
aqui falar essencialmente é do que se pretende investir, porque é o investimento 
que deve tornar o nosso concelho mais apetecível para quem cá vive e para quem 
nos visita. 
Infelizmente o valor disponível para investir é baixo 11.469.597€. (36,7% do 
Orçamento), pelo que o que nos propõem neste orçamento fica muito aquém das 
necessidades e das expectativas dos Munícipes. 
Esperamos, no entanto, que, a próxima introdução do saldo de gerência no 
orçamento, possa vir a alavancar investimentos significativos e que o concelho 
espera há anos. 
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Ficam para trás uma quantidade de investimentos absolutamente necessários pelo 
que aguardaremos que a introdução do saldo de gerência possa vir a comtemplá-
los. 
Para nós, porém, muito mais do que propor, é fazer, é executar, é conseguir 
apresentar obra feita e, isso, tal como temos vindo a ver ao longo deste mandato, 
não é possível convosco.  
 
A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 

 

 

Usou da palavra, a deputada Maria João Gomes (NI +C) disse tratar-se 
efetivamente, de um orçamento de continuidade, continuidade na falta de arrojo e 
de visão para o futuro. 

Conta-se com o saldo de gerência, mas ele só é incorporado em abril, tarde demais 
para permitir a sua execução, face aos prazos que demoram os projetos e os 
concursos públicos. 

Não estão previstas novas acessibilidades, tão necessárias para o 
desenvolvimento do concelho. 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 

 

 

Usou da palavra, o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que disse o orçamento é 
uma gestão criteriosa de expetativas. A Câmara não tem muito dinheiro, tem sim, 
dinheiro consignado para um conjunto de obras muito significativas e ainda podia 
ter mais. O anuário financeiro dos municípios diz a CMMG está em 11º lugar na 
boa execução financeira. Não se percebe quando se ouve dizer que há desnorte, 
não há iniciativa e total incapacidade em executar, pois existem 296 municípios a 
executar pior do que o nosso. Temos 8 milhões de obras adjudicadas e a ação da 
CM com a suspensão do PDM permitiu um investimento empresarial no valor de 
70 milhões de euros. 

Em termos de apoios sociais, neste contexto pandémico, já gastou mais de 350 
mil euros e quase duplicou os apoios em termos de educação, às nossas crianças 
e famílias. 
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A deputada Ana Margarida Lopes (PSD) interpelou a mesa e solicitou, se 
possível, e caso tenham, o envio do anuário financeiro aos deputados e esclareceu 
que eficiência financeira, não é o mesmo que execução financeira. 

 

 

 

Tomou a palavra, o deputado Nuno Machado (BE) que disse que este orçamento 
expõe a vontade do executivo concretizar uma série de obras, a maioria peca por 
tardia, dado que se arrastam há vários anos, mas esperamos que sejam finalmente 
finalizadas. 
 

 

 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande deliberou aprovar os 
Instrumentos Previsionais do Município da Marinha Grande para o ano de 
2021 constituída pelas demonstrações orçamentais previsionais (2021-2025),  
demonstrações financeiras  previsionais e mapa de pessoal, em cumprimento 

do disposto nas alíneas a) e o) do n.º 1 do artigo 25.º do Regime Jurídico das 

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

redação atual, e ainda do disposto no artigo 29.º, n.º 4 da LTFP, conjugada com o 

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

redação atual. 

 
Esta deliberação foi tomada por maioria com nove votos a favor, (PS, +C) 
cinco votos contra (MPM) e dez abstenções (CDU, BE, NI+C, PSD). 

 



 

Usou da palavra, a deputada Etelvina Ribeiro (CDU) que proferiu a seguinte 
declaração de voto: 

“Abstivemo-nos na votação deste orçamento para com isso possibilitar que o mesmo não 
seja reprovado nesta Assembleia, e, por essa forma, contribuir para que a gestão deste 
Executivo continue da forma que, quem ganhou as eleições e é poder no concelho, deve 
fazer e possa levar até ao fim, sem sobressaltos, a sua governação. 
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Desde sempre aqui temos afirmado as nossas diferenças na forma como analisamos a 
gestão dos diferentes executivos. Seguimos sempre um velho princípio que é o de que 
“Quem foi escolhido, democraticamente, para governar o que quer que seja, deve de o 
fazer”. No fim, quem elege, verá e retirará as suas conclusões do que foi a gestão de quem 
escolheram e, analisando, votar da forma que melhor entendam para mudar o que acham 
que está mal.  

Temos a certeza de que a vossa governação neste mandato foi insuficiente para o 
concelho, que merecia mais e melhor, mas que, infelizmente quem escolheu mal e, se 
pensar bem, e vai fazê-lo por certo, deve mudar de governação no próximo mandato. 
Estamos convictos de que isso vai acontecer. Basta ver a execução dos orçamentos que 
sucessivamente nos têm aqui apresentado. 

O de 2020, para não ir mais longe, tinha, no que respeita às despesas de capital/diga-se 
investimento), uma diminuta execução de 22% até novembro. Nos anos anteriores o 
cenário tem-se sistematicamente repetido. 

Os Eleitores do concelho, esclarecidos como são, verificarão sem dúvida que, pese 
embora tudo o que neste mandato se passou, as vossas capacidades de execução não 
servem os interesses do concelho. A CDU, afirmamo-lo aqui, faria e fará muito melhor. 

A nossa abstenção serve também para que não se vitimizem como sempre foi vosso 
hábito, dizendo que, se não fizeram obra, foi porque a oposição não deixou. Não podem 
dizer nunca que fomos um obstáculo á vossa governação e que foi por isso que não 
executaram. Essas desculpas não terão nenhum suporte porque não o permitimos. 

Se não realizaram trabalho, e de facto o não fizeram, a culpa é unicamente da vossa 
incapacidade em cumprir o que prometem.” 

 



Usou da palavra, o deputado Curto Ribeiro (PS) que proferiu a seguinte 
declaração de voto: 

“Diz-se que há incapacidade de execução. Só quero aqui lembrar algumas coisas. Dizem 
que se perderam 1 milhão e 500 mil euros de financiamento com o centro intermodal e 
interface, é verdade, porque apesar de se ter aprovado a candidatura com um anteprojeto, 
a oposição votou contra o projeto, sob pretexto da sua localização. Ora o projeto só é 
financiado se estiver na área da ARHU e o único espaço disponível é o antigo parque da 
Mobil. A oposição não deu nenhuma alternativa, chumbou pura e simplesmente.  

O Mercado Municipal, perderam-se 1,3 milhões de euros, perderam, sim senhor. Pois 
perderam se porque só há financiamento se a sua localização for também na área da 
ARHU e em edificado existente. Ora só nas instalações dos estaleiros ou em parte da 
antiga FEIS, isso é possível e a oposição não concordou.  

O centro escolar da Várzea, dizem que se perderam 2,7 milhões, não perderam. O prazo 
de execução acaba em 2023, e só não foi iniciado porque o concurso ficou deserto. 
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A Câmara tem um rumo, e isso foi claro nas palavras da Sra. Presidente. A CDU disse 
aqui que ““Dá-se a quem ganhou a oportunidade de fazer””, mas não foi isso que fez na 
Câmara, fez-se sim, uma maioria de oposição e de obstaculização a essa capacidade de 
realização. “





Usou da palavra, o deputado Luiz Branco (+C) que proferiu a seguinte declaração 
de voto: 

“Pelo que disse o natural seria votar contra, e fá-lo-ia se estivéssemos noutro momento do 
mandato. 

Agora que entramos no último ano do mandato, não é de esperar que o rumo se altere. 

Mas decorreram obras de vital interesse para os munícipes, como sejam os saneamentos 
e águas que decorreram ou estão em curso, que começam a finalmente aproximar-nos de 
saneamento a 100%. 

Também finalmente os acessos à Zona Industrial Casal da Lebre é pouco, mas são obras 
muito importantes para os utilizadores da mesma. 

Não esperando um bom ano de execução orçamental, não queremos dar ao executivo a 
desculpa de “a oposição não deixa…” 

Assim o +Concelho opta por facilitar a gestão PS, votando favoravelmente o Orçamento 
para 2021.” 



 

Tomou a palavra, o deputado Nuno Machado (BE) que proferiu a seguinte 
declaração de voto: 

“Encontramo-nos presentes nesta Assembleia, para mais uma vez apreciar e votar o 
Orçamento apresentado pelo Executivo camarário para o próximo ano e, pelo que nos é 
apresentado, nele está exposta a vontade desse executivo em concretizar uma série de 
obras que se revelam de extrema importância para o nosso concelho, e que muitas delas 
só pecam por tardias, e esperamos que sejam finalmente finalizadas. 
 - As obras de águas e saneamento na Amieira, Trutas, Picassinos, Vieira é um 
desejo antigo de quem lá vive (mais do que merecido) e esperamos que o seu fim seja tão 
pronto como o planeado. 
 - A requalificação da Adutora dos Picotes é mais uma obra que se revela essencial 
por todos os transtornos que o seu atual estado vai causando a quem dela depende. 
 - A projetada requalificação de edifícios de habitação social, assim como zonas 
envolventes, é mais uma das medidas que visa melhorar a qualidade de vida de quem lá 
reside. 
 - A recuperação e requalificação dos edifícios que fazem parte da nossa história, 
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enquanto cidade de luta e trabalho, não é mais que uma obrigação de quem gere os 
nossos destinos, pois a eles caberá contribuir para que essas lutas e trabalhos do passado 
não sejam esquecidos e, principalmente, sejam conhecidas e lembradas pelas gerações 
mais novas. 
 - Vemos com agrado a construção de ciclovias e circuitos pedonais, que permitirão 
a prática de estilos de vida mais saudáveis. 
Mas, e há sempre um mas, há mais uma série de obras que ou não constam nas Grandes 
Opções do Plano, ou dificilmente (para sermos simpáticos, e não utilizarmos o termo 
nunca) serão concretizadas, pelo menos durante este mandato: 

• As piscinas municipais, que iniciam (finalmente) agora a sua fase de estudos e 
projetos, 

• O mercado municipal, que vai andando de local provisório em local provisório, 
• O Centro Intermodal de Transportes, que tinha de ser feito invariavelmente numa 

localização, e agora já nem se sabe se vai ser feito ou não, 
• A concretização da Creche nas antigas instalações da Ivima, que teima em não ver 

a luz do dia, 
• Temos ainda a questão de todo o património Stephens, e qual o uso que lhe será 

dado. 
 No entanto, temos a consciência de que aquilo que ainda não foi feito, ou iniciado, não 
depende só do executivo camarário, como demonstram estes dois exemplos flagrantes: 

1. A situação do Nosso Pinhal, que continua ao abandono, ao favor dos ventos 
políticos que vão soprando, sem que se consiga pressionar devidamente as 
entidades responsáveis. 

2. A poluição do rio Liz, que continua sem ser solucionada, seja por falta de 
vontade, por falta de condições ou por falta de outra coisa qualquer. 

Ao longo destes anos, sempre pugnámos pela defesa dos Marinhenses, Moitenses e 
Vieirenses, e dos seus interesses, e assim continuaremos a fazer. 
Apesar de considerarmos que o Orçamento apresentado poderia ir mais longe, sabemos 
que, mais que tudo, a população do nosso concelho anseia pela concretização das 
medidas presentes nele, pois será um grande passo para a melhoria das condições e 
qualidade de vida de todos. 
Assim, iremos abster-nos nesta votação, com o compromisso de continuarmos a lutar 
para que se cumpra com aquilo que propõe este Orçamento, e esperando que todos os 
munícipes ajam em consciência na hora de avaliar o desempenho deste executivo.” 
 



 

Tomou a palavra, o deputado Artur Santos (MPM) que proferiu a seguinte 
declaração de voto: 

“Um orçamento deveria ser um documento fundamental para a vida do Município. Ser 
rigoroso e concreto, basear-se numa orientação estratégica, com um diagnóstico 
assertivo, discutido e aprovado, numa visão de médio/longo prazo, em que a lista de 
despesas e investimentos se relacionassem com o mapa da estratégia, de modo a que as 
decisões tomadas fossem as mais corretas, com vista à satisfação das necessidades dos 
munícipes.  
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No seguimento dos anteriores, o orçamento de 2021, incluirá as despesas fixas com 
pessoal, a gestão corrente e alguns investimentos que são, maioritariamente, uma cópia 
do ano anterior, com um volume significativo de obras que, estando previstas, não se 
realizaram.  

De que vale escrever no próximo orçamento 11 milhões de euros para investimento se, no 
deste ano 2020, estão disponíveis mais de 17,8 milhões e até agora só se executou 3,9 
milhões de euros? TODAS as obras relevantes neste orçamento vêm de anos anteriores 
e são exigidas há muito pela população. Também estavam previstas para 2020 e transitam 
para este ano por incapacidade de execução. Senão vejamos:  

a) Obras do PEDU e fundos comunitários:  

- Centro de Interface de Transportes Urbanos (vão perder 1,5M€ por não apresentarem a 
requalificação do Parque da Mobil e o novo projeto para o Interface);  
- Reabilitação de edifícios de habitação social;  
- Reabilitação do espaço público do bairro de Casal de Malta e Praceta da Liberdade;  
- Ciclovias;  
- Centro Escolar da Várzea – Requalificação e ampliação da atual EB e JI da Várzea, 
Marinha Grande (vão perder 2,7 M€ por não executarem a obra);  
- Mercado Municipal (vão perder 1,3 M€ por não apresentarem projeto).  
 
b) Obras de substituição do Estado Central:  

- Requalificação do Centro de Saúde da Marinha Grande – Protocolo com Administração 
Regional de Saúde do Centro;  
- Serviços de Registo e Notariado - Protocolo com o Instituto dos Registos e do Notariado.  
 
c) Obras com anos de atraso:  

- Saneamento e rede de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais na Vieira de 
Leiria (Rua das Chedas), Trutas, Picassinos, Pedrulheira, Tojeira, entre outros locais;  
- Construção de creche no antigo edifício da IVIMA;  
- Reservatório e conduta adutora – Picotes.  
 
Afinal, não há nada de novo no orçamento de 2021. Então porquê aprová-lo? Se vierem a 
executar, em 2021, o que orçamentámos para 2020 seria uma proeza assinalável para 
este executivo.  

Como instrumento teórico, o orçamento permite incorporar todas as rubricas que se queira, 
as que se pretendem realizar e as outras, como usualmente se afirma “o papel aguenta 
tudo”. Já a qualidade dum orçamento avalia-se pelo seu desempenho, pela capacidade 
de executar o que planeámos.  

Desde o orçamento de 2014, que temos insistindo no facto de a realização das obras não 
depender do orçamento aprovado, mas sim de quem tem capacidade para o executar. 
Também por esse motivo, o nosso sentido de voto foi sempre contrário à sua aprovação 
deste instrumento financeiro, com exceção do orçamento de 2018, onde demos o 
benefício da dúvida ao então novo executivo. Os orçamentos do executivo PS não são 
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reais, são fictícios, disso é prova o número de modificações orçamentais que todos os 
anos ocorrem.  

Tendo em mente que a taxa de execução da despesa de capital no ano passado a 31 
outubro, era de apenas 16% e seguindo as boas práticas de que “só melhoramos o que 
medimos”, antes de analisar a proposta do orçamento 2021 apresentada pela Câmara, 
solicitámos ao executivo permanente o estado do desempenho do orçamento de 2020. 
Surpreendentemente, ou não, a taxa de execução nesta data a 29 de novembro, mantem-
se nuns míseros 22%. Ou seja, o investimento em obras incluídas no orçamento está a 
menos de 1/4 do que era previsto para este ano. Lembramos que, na referida data, 
estamos com mais de 90% do ano decorrido.  

Infelizmente, para os marinhenses, há duas evidências comprovadas: comprova-se que 
estávamos certos, nos anos em que votámos contra o orçamento apresentado, e também 
se confirma que, com os mesmos ingredientes, entenda-se o executivo PS, obtemos os 
mesmos resultados.  

Desde o início do mandato que os nossos vereadores apresentam propostas em todas as 
reuniões de Câmara, bem como no orçamento e na revisão, em função das carências 
estruturantes do concelho e das necessidades dos munícipes. Algumas (poucas) são tidas 
em conta, outras não são atendidas, muitas são colocadas no orçamento e não são 
realizadas.  

A Senhora Presidente e os senhores vereadores com pelouro, em exercício permanente, 
não compreendem a importância do orçamento aprovado e adulteram-no 
permanentemente (vamos na 22.ª modificação orçamental, com centenas de alterações).  

De fora ficam obras estruturantes para o futuro da nossa terra, como seja o 
desenvolvimento e ampliação da zona industrial em todo o terreno da Câmara, a criação 
de variantes que retirem o maior tráfego do centro (sobretudo os camiões), a criação de 
novos equipamentos sociais (envelhecimento, toxicodependência, prostituição, 
deficiência, juventude), centros escolares, a requalificação e modernização do parque 
escolar existente, descurando um pilar fundamental que é a educação. De fora fica ainda 
um pavilhão multiusos, um pavilhão desportivo na Moita, um Parque TIR, o mercado, 
restante saneamento e águas (p.e. Picassinos e Trutas), requalificação da zona do 
Estuarino (Praia da Vieira), a restante requalificação do centro de saúde, a rede de 
desfibrilhação Automática externa, um plano de reabilitação do centro tradicional, a 
instalação do Museu da Floresta, o Interface de transportes com requalificação do Parque 
da Mobil, a discussão sobre o que fazer na FEIS e a implementação da proposta de 
trabalho, conforme já propusemos. Não existem, praticamente, valores definidos para o 
turismo e para a sua promoção concelhia. Outras obras fundamentais vêm em todos os 
orçamentos dos últimos anos, como a reabilitação da adutora dos Altos Picotes-Marinha 
Grande, a Piscina, a creche da Ivima, saneamento e águas residuais em todo o concelho. 
Neste orçamento continua sem estar planeado cumprir o compromisso assumido, 
diretamente, com os munícipes de concretizar as obras dos Orçamentos Participativos dos 
últimos anos (patinódromo e campo de jogos na Pedrulheira). Não há referência a 
qualquer processo de reflorestação do Pinhal de Leiria, até este investimento no 
património natural é esquecido.  
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Há anos que isto é assim. E não podem queixar-se dos munícipes que, felizmente, vão 
conseguindo gerar mais riqueza e contribuindo com os seus impostos (só de impostos 
diretos são mais de 9 milhões de euros). Neste orçamento de 2021, os impostos 
aumentam, ou seja, as empresas e os cidadãos “emprestam” cada vez mais dinheiro à 
Câmara, estes têm mais dinheiro para investir em obras e não revelam capacidade para 
o efeito.  

Desde o início do mandato, foram gastos mais de 1,6 milhões de euros em despesas com 
pessoal, correspondendo a um aumento de 30%. No entanto, este aumento não significou 
uma melhoria nos serviços prestados aos munícipes, nem um verdadeiro processo de 
reestruturação orgânica.  

Estamos perante um orçamento de continuidade, fictício e ilusório, em que muitas das 
rubricas (e milhões de euros) transitam de 2020 porque o executivo permanente, e o grupo 
que o acompanha, não conseguiu executar obras, demonstrando incapacidade para gerir 
a nossa autarquia. Este sim é o verdadeiro problema.  

Em suma, da análise dos documentos apresentados e do que foi executado em 2020, não 
se vislumbram quaisquer políticas de desenvolvimento económico e social, de educação, 
uma preocupação efetiva por uma política desportiva e de planeamento cultural, uma 
aposta na dinamização do comércio e promoção do turismo, um cuidado no planeamento 
e na organização da Câmara Municipal numa lógica de uma administração moderna, 
próxima dos cidadãos, e sobretudo não identificamos uma liderança e uma equipa capaz 
de pôr em prática um qualquer orçamento.  

Por não corresponder a uma ambição de desenvolvimento para a nossa terra que garanta 
uma efetiva melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, por não integrar uma verdadeira 
intenção de realização das obras prioritárias para as pessoas, e, fundamentalmente, 
porque a Presidente e a sua equipa já provaram que não têm capacidade para planear e 
executar as obras orçamentadas, tornando o principal instrumento de gestão municipal 
num documento virtual, votamos contra a proposta de Orçamento e Grandes Opções do 
Plano 2021.”  



 

PONTO 6 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A 
ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS 

“Considerando que: 

a) A assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, 
incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, está sujeita a 
autorização prévia da assembleia municipal nos termos do artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da 
Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro; 

b) Os compromissos plurianuais são compromissos que constituem a obrigação de efetuar 
pagamentos em mais de um ano económico ou em anos económicos distintos do ano em 
que o compromisso é assumido (artigo 3.º, alínea b), da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro); 
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c) A autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais pode ser dada, pelo 
órgão deliberativo, aquando da aprovação das Grandes Opções do Plano, conforme artigo 
12.º, do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho; 

d) O artigo 22.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, na sua redação atual, admite a 
assunção de encargos em mais de um ano económico; 

Atendendo a que: 

a) A autorização para a assunção de compromissos plurianuais relativa à 
reprogramação da execução de contratos administrativos já celebrados, não se 
traduz em novos encargos, mas na dilação de encargos já assumidos e em relação 
aos quais existe um vínculo jurídico cujo rompimento é suscetível de gerar o 
pagamento de indemnizações; 

b) Nos casos de reprogramação física e financeira de contratos administrativos em 
execução, é relevante a conformação do plano de trabalhos com a realidade física 
e que só após esta alteração se deve ter como genericamente autorizado o 
compromisso plurianual; 

c) Os encargos decorrentes da adjudicação e ou da execução de contratos 
administrativos correspondem à realização de despesas correntes e/ou de 
investimento diretamente destinadas à prossecução das atribuições municipais; 

d) Em qualquer dos casos, a autorização genérica depende de estar previamente 
assegurada a inclusão das verbas devidas nas Grandes Opções do Plano, nos 
anos em referência. 

Assim, a Câmara Municipal, com os fundamentos expostos, delibera, de acordo com o 
artigo 32.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, para os efeitos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, 
e do artigo 24.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, propor à Assembleia Municipal: 
 
1) A emissão de autorização genérica prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais relativos: 
a. À reprogramação da execução física e financeira de contratos administrativos já 
celebrados, desde que a alteração do plano de trabalhos tenha sido aprovada pelo órgão 
competente, independentemente do valor; 
b. Aos encargos decorrentes da adjudicação de contratos administrativos de empreitadas 
de obras públicas, de aquisição de bens e de aquisição de serviços; 
c. Aos encargos decorrentes da celebração de outros contratos diretamente relacionados 
com a prossecução das atribuições municipais; 
d. À aprovação de revisão de preços ou atualização de contratos já celebrados, desde que 
resultante de disposições legais e/ou de previsões previamente incluídas no próprio 
contrato; 
2) Em qualquer dos casos previstos no número anterior deve estar previamente 
assegurada a inclusão das verbas respetivas nas Grandes Opções do Plano, nos anos 
em referência. 
3) Em qualquer dos casos previstos no ponto 1), deve estar assegurado o cumprimento 
de todas as disposições legais em matéria de realização de despesas públicas, 
designadamente em matéria de conformidade com as exigências decorrentes da 
existência de fundos disponíveis para o efeito. 
4) O disposto nas alíneas anteriores vigora no ano económico de 2021. 
 
A presente deliberação foi aprovada por unanimidade e aprovada em minuta.” 
 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande em cumprimento do disposto no 

artigo 12.º, do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho e no artigo 24.º, do Regime 
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Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

na redação atual, apreciou e autorizou: 
 
1) A emissão de autorização genérica prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais relativos: 

a. À reprogramação da execução física e financeira de contratos 
administrativos já celebrados, desde que a alteração do plano de trabalhos 
tenha sido aprovada pelo órgão competente, independentemente do valor; 
b. Aos encargos decorrentes da adjudicação de contratos administrativos 
de empreitadas de obras públicas, de aquisição de bens e de aquisição de 
serviços; 
c. Aos encargos decorrentes da celebração de outros contratos diretamente 
relacionados com a prossecução das atribuições municipais; 
d. À aprovação de revisão de preços ou atualização de contratos já 
celebrados, desde que resultante de disposições legais e/ou de previsões 
previamente incluídas no próprio contrato; 
 

2) Em qualquer dos casos previstos no número anterior deve estar previamente 
assegurada a inclusão das verbas respetivas nas Grandes Opções do Plano, nos 
anos em referência. 
3) Em qualquer dos casos previstos no ponto 1), deve estar assegurado o 
cumprimento de todas as disposições legais em matéria de realização de despesas 
públicas, designadamente em matéria de conformidade com as exigências 
decorrentes da existência de fundos disponíveis para o efeito. 
4) O disposto nas alíneas anteriores vigora no ano económico de 2021. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 



 

Com a concordância da assembleia, o Presidente da Mesa colocou à discussão 
os pontos 7 e 8 em simultâneo, passando depois à votação em separado. 

PONTO 7 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS RELATIVO À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO-PROGRAMA 
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE GERAL DE TRANSPORTE DE 
PASSAGEIROS PARA 2021 

PONTO 8 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE CONTRATO PROGRAMA PARA O 
ANO DE 2021 RESPEITANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE GERAL DE 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA TUMG – TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA 
GRANDE 
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Usou da palavra, o deputado Luiz Branco (+C), que considerou que o risco de 
dissolução da empresa municipal TUMG é cada vez maior, e não é correto prever 
em 2021 um aumento de receitas da empresa com base em aumento de 
publicidade e estacionamentos. Referiu não ser bom para o ambiente e não ser 
correto estar a empresa a adquirir viaturas movidas a combustíveis fósseis. 
 
 
A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 





Tomou a palavra, a deputada Maria Esperança (CDU) que referiu que a CDU, 
desde sempre, foi intransigente na defesa de um serviço público de transportes 
que servisse a população do Concelho. Sempre se debateram pela sua existência 
e continuaram a defender este serviço, tão fundamental para a população mais 
vulnerável. 
É obvio que se pode questionar se o serviço pode ser prestado por uma empresa 
municipal ou se devia ser gerido diretamente pela CMMG, qualquer dos modelos 
sendo público, não nos desagrada. Disse ainda que a gestão da TUMG, passando 
a ser mais um serviço da CMMG lhes parece, para já, tornar mais difícil o seu 
controlo e operacionalidade. Também criticam que a gestão seja feita de acordo 
com o cartão partidário, a melhor forma de gerir é pela competência. Devemos 
exigir uma gestão melhor e mais eficiente, e tornar o serviço mais atrativo, como 
ter novos horários e simplificar a aquisição do passe, entre outros aspetos. 
 
A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 





Usou da palavra, o deputado Curto Ribeiro (PS), que disse estar de acordo com 
a explicação da deputada Maria Esperança, face à eventualidade da TUMG passar 
para a gestão da CMMG. O exemplo dado pelo deputado Wilson, são de empresas 
de transporte privadas. Relembrou que a TUMG alargou os seus serviços a Vieira 
de Leiria e a São Pedro de Moel. A CMMG tem obrigação de pagar os transportes 
escolares à TUMG pelo serviço prestado, não é um subsídio à exploração. 
 
A TUMG presta um verdadeiro serviço público, basta ver o tarifário que se pratica. 
Não é viável a TUMG ser uma extensão da CM e estar integrada nos serviços 
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camarários, iria comprometer a sua operacionalidade. Ainda bem que temos uma 
TUMG ao serviço da população. 
 





PONTO 7 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A 
ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS RELATIVO À 
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO-PROGRAMA PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE INTERESSE GERAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 
PARA 2021 

“Presente certidão de teor nº 58/2020/DMC referente à seguinte deliberação camarária da 
reunião extraordinária de 21 de dezembro de 2020: 

Nos termos do disposto no art.º 22º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, a autorização 
de despesas que deem lugar a um encargo orçamental em mais de um ano económico ou 
em ano que não seja o da sua realização, não pode ser efetivada sem prévia autorização 
da Assembleia Municipal, salvo quando estas: 
 

a) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 
b) os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos 
anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três 
anos. 
 

Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, na sua redação atual, que aprova as regras aplicáveis à assunção de 
compromissos e aos pagamentos em atraso, e que dispõe que a assunção de 
compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos 
projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de 
cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias público-privadas, está 
sujeita, no que respeita às entidades da administração local, a autorização prévia da 
Assembleia Municipal. 
 
Considerando que se pretende a celebração de Contrato-programa para a prestação de 
serviços de interesse geral de transporte de passageiros para 2021, com um valor global 
de encargos de 472.597,22 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz 
o montante de 500.953,05 euros. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 
de fevereiro, na sua redação atual, são compromissos plurianuais aqueles que constituem 
obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico, conceito que se 
aplica ao procedimento que se pretende iniciar. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na 
sua redação atual, adiante designada por LCPA, determina a obrigatoriedade da 
autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade da 
assunção de compromissos plurianuais. 
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Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação na classificação 
orgânica/económica 0103/0501010101, ação do Plano de Atividades Municipais 
2018/A/215 - Contrato Programa com a TUMG - Transportes Urbanos. 
 
Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2020, a 
dotação inscrita na ação do Plano de Atividades Municipais supra indicada, no ano de 
2021, é de 501.000,00 euros, verba suficiente para a despesa que se perspetiva assumir. 
 
Considerando que a celebração de Contrato-programa para a prestação de serviços de 
interesse geral de transporte de passageiros para 2021, não ultrapassa o valor que 
determina a fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas. 
Considerando que o Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, na sua redação atual, que 
aprova as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da 
Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 
de fevereiro, na sua redação atual, preceitua no seu artigo 12.º que: 
“(…) 1 - Para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.ª da LCPA, a autorização 
prévia para a assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação pelo órgão 
deliberativo competente pode ser conferida aquando da aprovação das Grandes Opções 
do Plano.  
2 – Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que a reprogramação dos 
compromissos plurianuais implique aumento da despesa (…) ” . 
 
Assim, a Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto 
na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, solicitar à Assembleia 
Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais relativos à celebração do Contrato-programa para a prestação de serviços de 
interesse geral de transporte de passageiros para 2021, até ao valor máximo de 
500.953,05 euros para o ano de 2021, para efeitos do cumprimento do disposto na alínea 
c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 2 votos contra dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro. 
Os Srs. Vereadores do MpM proferiram uma declaração de voto.” 
 
 
A Assembleia Municipal da Marinha Grande  delibera aprovar  a  assunção de 
compromissos plurianuais relativos à celebração do Contrato-programa para 
a prestação de serviços de interesse geral de transporte de passageiros para 
2021, até ao valor máximo de 500.953,05 euros para o ano de 2021, para efeitos 

do cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 

21 de fevereiro, na sua redação atual, conjugado com o disposto na alínea a) do 

nº 2 do artigo 25º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 

nº75/2013 de 12 de setembro, na redação atual. 

 

Esta deliberação foi tomada por maioria com dezassete votos a favor e sete 
votos contra. 
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Em nome da sua bancada, o deputado Artur Santos (MPM) apresentou a 
seguinte declaração de voto: 

“O ROC ao emitir parecer sobre os Instrumentos de Gestão Previsional para 2021 adverte 
que “A pandemia do coronavírus COVID-19, que tem vindo a assolar o Mundo desde inicio 
do corrente ano, tem tido desenvolvimentos substanciais quase dia a dia, não sendo 
possível, quantificar esses efeitos face a elevada incerteza existente… os efeitos e 
consequências deste quadro e das medidas de natureza legal que possam vir a ser 
tomadas correspondem a uma limitação de âmbito que condiciona o nosso parecer”. Mas 
apesar desta realidade o ROC constata que “A Entidade estima que no exercício de 
2021 as condicionantes até agora existentes estarão ultrapassadas”.  
 
Este alerta, de extremo bom senso, não foram suficientes para o presidente do conselho 
de administração da TUMG e a sua administradora. Fizeram ouvidos de mercador, 
manifestando um sentido de incompetência ou, provavelmente, com o objetivo único de 
receberem um subsídio da Câmara igual ao deste ano.  
 
Por isso, a elaboração deste orçamento pelo conselho de administração é duma total 
irresponsabilidade. Como é possível estimar que, no exercício de 2021, as condicionantes 
até agora existentes no âmbito do COVID estarão ultrapassadas?  
No contexto mundial em que vivemos, considerar que uma empresa de transportes 
urbanos e escolares vai manter a mesma atividade em 2021 do que planeou, antes do 
COVID 19, é ridículo e torna este orçamento completamente descabido, sem qualquer 
sentido.  
Senão, vejamos que racionalidade existe em alguns itens deste orçamento de 2021, 
comparando com o orçamento de 2020:  

• Prever aumento da receita do estacionamento;  
• Prever um aumento de publicidade de 70%;  
• Prever quase para o dobro dos transportes ocasionais;  
• Aumentar em 25% os gastos com os transportes escolares;  
• Em 2021 ter um valor idêntico para os transportes escolares e transportes 
urbanos de passageiros;  
• Quase duplicar os Serviços diversos, sem especificar quais;  
• Aumentar quase 50% as despesas com pessoal;  
• Aumentar 40% o dinheiro em caixa;  
• Apesar da atividade ser inferior, o subsídio da Câmara mantem-se igual.  

 
A TUMG tem como objetivo “responder às necessidades de deslocação da população na 
Marinha Grande”. Para além dos transportes escolares, dos transportes subsidiados e 
ocasionais, da gestão do estacionamento, tem na sua atividade os transportes urbanos de 
passageiros. Nesta valência a TUMG estabelece com a Câmara um contrato-programa 
para 2021, de 472.597,22€.  
 
Estes documentos de gestão previsional não revelam qualquer estratégia de incremento 
da atividade, fazendo com que a população passe a deslocar-se mais de transporte 
público. Não apresenta ações de modernização ao nível da mobilidade de transportes, 
designadamente a implementação de uma rede urbana de deslocação das pessoas com 
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recurso a bicicletas, veículos elétricos, entre outros. A apresentação, a estruturação e 
organização dos documentos é pouco detalhada e cuidada.  
 
A sua atividade está restrita aos subsídios que recebe da Câmara, que vão muito para 
além do que seria expectável, face ao custo social que a Câmara devia pagar pelas 
deslocações dos munícipes, que não têm outra possibilidade de se deslocarem, e com os 
quais estamos perfeitamente de acordo.  
 
Aliás, o peso contributivo dos subsídios à exploração, estão muito próximos dos 50% das 
receitas. A ser ultrapassado, e ao abrigo do n. 1.b) do art. 62.º da Lei 50/2012, a entidade 
empresarial municipal TUMG devia ser dissolvida. Tal só não acontece porque a Câmara 
permite que a TUMG fique com o valor recebido pelo estacionamento (76.500 €).  
 
Achamos que deve ser pensado um novo modelo de cumprimento dos transportes 
urbanos, escolares e ocasionais. Estes devem ficar sob a alçada da Câmara, pois não tem 
sentido existir uma empresa municipal de Transportes Urbanos nos dias de hoje, como 
aliás se comprova pelo facto de não existir mais nenhum exemplo destes em todo o distrito 
e poucas existem a nível nacional. Com isto, reforçamos que os serviços de transportes 
têm de continuar ao serviço da população, mas sob a alçada da Câmara.  
 
Pela falta de estratégia e visão para a TUMG, entendemos votar contra este “Contrato-
programa para a prestação de serviços de interesse geral de transporte de passageiros 
para 2021 - Pedido de autorização prévia da Assembleia Municipal para a assunção de 
compromissos plurianuais”, entendendo que, face aos elementos de que se dispõe, nada 
permite perceber que a administração tenha ganhos de eficácia e eficiência com a 
concretização desta actividade através desta entidade empresarial municipal.” 
 



 

PONTO 8 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE CONTRATO 
PROGRAMA PARA O ANO DE 2021 RESPEITANTE A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE INTERESSE GERAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA 
TUMG – TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE 

“Presente certidão de teor nº 59/2020/DMC referente à seguinte deliberação camarária da 
reunião extraordinária de 21 de dezembro de 2020: 

Presente proposta apresentada pela empresa municipal “TUMG Transportes Urbanos da 
Marinha Grande, EM Unipessoal SA”.  
 
Presente Parecer do Fiscal Único, da empresa municipal, que se dá por integralmente 
reproduzido. 
 
Presente minuta de contrato-programa que tem por objeto a prestação de serviços de 
interesse geral de transporte de passageiros pela empresa municipal “TUMG -Transportes 
Urbanos da Marinha Grande, EM Unipessoal SA”. 
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Presente informação jurídica pela qual se enquadra legalmente o contrato-programa a 
celebrar. 
 
Considerando que a “TUMG -Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM Unipessoal 
SA” é uma empresa local criada e detida unicamente pelo Município da Marinha Grande; 
 
Considerando que, nos termos dos respetivos estatutos, a “TUMG -Transportes Urbanos 
da Marinha Grande, EM Unipessoal SA” tem como objeto social, entre outras, a prestação 
do serviço de interesse geral de transporte de passageiros no Município da Marinha 
Grande; 
 
Considerando que, de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 32.º da aludida lei, a 
atribuição de subsídios à exploração exige a celebração de um contrato-programa entre a 
entidade pública participante e a empresa local; 
 
Considerando que, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 47.º da mesma lei, a 
celebração do contrato-programa constitui também uma condição legal indispensável ao 
próprio desenvolvimento da atividade da prestação de serviços de interesse geral pela 
empresa local; 
 
Considerando que, nos termos do artigo 10.º do Regime Jurídico do Serviço Público de 
Transporte de Passageiros (“RJSPTP”), aprovado pela Lei n.º 52/2015, de 9 de junho,  
esse contrato-programa, com a natureza de um contrato interadministrativo, também é 
necessário para a concretização da opção do Município da Marinha Grande por delegar 
(em sentido amplo) as suas competências enquanto autoridade de transportes na “TUMG 
-Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM Unipessoal SA”,  a qual passará a ser a 
autoridade responsável pela exploração e organização do serviço público de transporte de 
passageiros municipal a prestar no território abrangido pelo Município da Marinha Grande. 
 
A Câmara Municipal, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 32.º e no n.º 1 e nº 5  do 
artigo 47.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, e no  artigo 10.º do Regime Jurídico do 
Serviço Público de Transporte de Passageiros, no uso das competências previstas da 
alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais,  aprovado pela 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual,  delibera aprovar e propor à 
Assembleia Municipal a aprovação do contrato-programa, e  respetiva minuta, a celebrar 
com a empresa “TUMG Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM Unipessoal SA”, 
que se dá por integralmente reprodutivo, cujo objeto é a prestação de serviço de interesse 
geral de transportes de passageiros, a vigorar no ano de 2021. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 2 votos contra dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro. 
 
Os Srs. Vereadores do MpM proferiram uma declaração de voto.” 
 
 
A Assembleia Municipal da Marinha Grande delibera aprovar o contrato-
programa, e respetiva minuta,  cujo objeto é a prestação de serviço de 
interesse geral de transportes de passageiros, a vigorar no ano de 2021, a 
celebrar com a empresa TUMG Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM 
Unipessoal SA., que se dá por integralmente reproduzida, para efeitos do 

disposto no n.º 5, do artigo 47º, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto conjugado com 
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o disposto na alínea a) do nº 2 do artigo 25º do Regime Jurídico das Autarquias 

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

Esta deliberação foi tomada por maioria com dezassete votos a favor e sete 
votos contra. 



 

Em nome da sua bancada, o deputado Artur Santos (MPM) apresentou a 
seguinte declaração de voto: 

“A TUMG tem como objetivo “responder às necessidades de deslocação da população na 
Marinha Grande”. Para além dos transportes escolares, dos transportes subsidiados e 
ocasionais, da gestão do estacionamento, tem na sua atividade os transportes urbanos de 
passageiros. Nesta valência a TUMG estabelece com a Câmara um contrato-programa 
para 2021, de 472.597,22€.  
 
Este contrato-programa não revela qualquer estratégia de incremento da atividade, 
fazendo com que a população passe a deslocar-se de transporte público. Finalmente 
chegámos à Vieira, afinal era possível! Não apresenta ações de modernização ao nível da 
mobilidade de transportes, designadamente a implementação de uma rede urbana de 
deslocação das pessoas com recurso a bicicletas, veículos elétricos, pontos de 
deslocação para a praia de S. Pedro.  
 
A sua atividade está restrita aos subsídios que recebe da Câmara, que vão muito para 
além do que seria expectável face ao custo social que a Câmara devia pagar pelas 
deslocações dos munícipes que não têm outra possibilidade de se deslocarem e com os 
quais estamos perfeitamente de acordo.  
 
É indiscutível que os transportes urbanos de passageiros disponibilizados pela autarquia 
terão de ter uma componente social importante, sobretudo ao nível dos mais carenciados, 
dos estudantes e seniores. No entanto, uma empresa municipal de transportes urbanos 
tinha a obrigação de ir muito além deste grupo social, devia criar condições e incentivos 
para que também os outros cidadãos se desloquem em transportes públicos. Só deste 
modo melhoramos o ambiente e ajudamos a criar condições de mobilidade e 
desanuviamento de tráfego.  
 
Estes são os valores a ter em consideração na real atividade de transportes urbanos, a 
verdadeira atividade da TUMG, dado que o restante são transportes escolares, transportes 
subsidiados pelo município e estacionamento. Dos gastos totais com transportes urbanos 
(657 mil euros) a Câmara subsidia com (472 mil euros), correspondendo a 72 %.  
 
Para além disso, a elaboração deste orçamento pelo conselho de administração é duma 
total irresponsabilidade, pois os administradores estimam que, no exercício de 2021, as 
condicionantes até agora existentes no âmbito do COVID, estarão ultrapassadas e 
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projetam o orçamento para 2021 com os mesmos valores que projetaram para 2020, sem 
COVID. 
 
Achamos que deve ser pensado um novo modelo de cumprimento das funções da TUMG, 
que implique maior racionalidade económica e uma maior vantagem.  
Pela falta de estratégia e visão para a TUMG, pela elevada subsidiariedade e dependência 
da Câmara, entendemos votar contra este contrato-programa para 2021, entendendo que, 
face aos elementos de que se dispõe nada permite perceber que a administração tenha 
ganhos de eficácia e eficiência com a concretização desta actividade através desta 
entidade empresarial municipal.” 
 



 

Com a concordância da assembleia, o Presidente da Mesa colocou à discussão 
os pontos 9 e 10 em simultâneo, passando depois à votação em separado. 

PONTO 9 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE NOVAS COMPETÊNCIAS 
PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS – Exercício dessas competências no ano de 2021 no domínio da 
Educação 

PONTO 10 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE NOVAS COMPETÊNCIAS 
PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS – Exercício dessas competências no ano de 2021 no domínio da 
Saúde 

 





Usou da palavra, a deputada Ana Margarida Balseiro (PSD) que referiu que 
nestes 2 anos, a Câmara não se preparou minimamente para receber estas 
competências e perguntou quais as garantias que vamos ter, que se vai preparar 
durante o próximo ano. Somos, claramente a favor da descentralização, porque 
acreditamos que, quanto mais próxima a decisão estiver das pessoas, mais 
facilmente servirá os seus interesses, mas o envelope financeiro tem que 
acompanhar a assunção de responsabilidades que os municípios passaram a ter.  
Como é que num ano vamos conseguir fazer o trabalho que não fizemos em dois? 
 





Usou da palavra, o deputado Saul Fragata (CDU) que disse que acompanham a 
posição da Câmara, e sublinhou que as autarquias devem trabalhar para as suas 
populações naquilo que é da sua competência e vocação e ainda assim, é notória, 
como vimos aqui, as muitas dificuldades que enfrentam. 
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A persistir esta insistência das transferências, as autarquias vão ser transformadas 
em mini governos, em questões de grande envergadura, como a saúde e a 
educação, para as quais não basta o envelope financeiro, são precisos muitos 
meios técnicos, humanos, edifícios, e essa não é a verdadeira vocação das 
autarquias.  



 

Tomou a palavra, a deputada Maria João Gomes (NI+C) que referiu que a 
Câmara alega que não tem os meios para o fazer e, realmente não há forma de 
transferir competências com um carácter universal e que, pela sua natureza 
competem a um poder central para as Autarquias, nomeadamente, em matéria de 
Saúde e Educação. 

A seguir a esta pandemia, o que se perfila é um terrível pacote de transferências, 
para as quais as Autarquias não estão preparadas, porque exige um enorme 
esforço em recursos técnicos e humanos que não têm agravado por uma 
indefinição dos meios financeiros que as acompanham.  

 



 
Usou da palavra, o deputado Luiz Branco (+C), que manifestou o desacordo de 
mais uma vez se estar a adiar o inevitável, sem que se esteja a usar o tempo de 
adiamento para negociar melhores condições para as transferências destas 
competências.  
 
A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 



 

PONTO 9 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE NOVAS 
COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS – Exercício dessas 
competências no ano de 2021 no domínio da Educação 

“Presente certidão de teor nº 53/2020/DMC referente à seguinte deliberação camarária da 
reunião ordinária de 14 de dezembro de 2020: 

O Decreto-Lei n. º 21/2019, de 30 de janeiro, retificado pela Declaração de retificação n.º 
10/2019, de 25 de março e alterado pelo artigo 189.º do Decreto-Lei n.º 84/2019, de 29 de 
junho, pelo artigo 422. º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março e pelo Decreto-Lei n.º 56/2020, 
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de 12 de agosto, concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos 
municipais e para as entidades intermunicipais, no domínio da educação.  
O Artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 56/2020 dispõe que os n.ºs 2 e 3 do artigo 76.º do Decreto-
Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na sua redação atual, passa a ter a seguinte redação:  
 
«Artigo 76.º 
[...] 1 - ... 
2 - Sem prejuízo do número anterior, todas as competências previstas no presente decreto-lei 
consideram-se transferidas para as autarquias locais e entidades intermunicipais até 31 de março 
de 2022. 
3 - Relativamente ao ano de 2021, os municípios e entidades intermunicipais que ainda não tenham 
aceitado as competências previstas no presente decreto-lei, e que não o pretendam fazer no ano 
de 2021, comunicam esse facto à Direção-Geral das Autarquias Locais, após prévia deliberação 
dos seus órgãos deliberativos, até 31 de dezembro de 2020.» 
 
Assim, a Presidente da Câmara Municipal propõe que seja pedido à Assembleia Municipal 
que delibere a NÃO ACEITAÇÃO das competências no domínio da educação para o ano 
de 2021, previstas no Decreto-Lei n. º 21/2019, de 30 de janeiro, retificado pela Declaração 
de retificação n.º 10/2019, de 25 de março e alterado pelo artigo 189.º do Decreto-Lei n.º 
84/2019, de 29 de junho, pelo artigo 422. º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março e pelo 
Decreto-Lei n.º 56/2020, de 12 de agosto, por não se encontrarem reunidas as condições 
técnicas, financeiras e funcionais necessárias para o seu pleno e responsável exercício.  
 
Mais propõe que 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, na sua redação atual. 
 
A presente deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 votos contra dos 
Srs. Vereadores do MpM, que proferiram uma declaração de voto. Esta deliberação foi 
aprovada em minuta.” 
 
 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande, em conformidade com o previsto 
na 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, conjugado 
com nº 3 do artigo 76º, do DL nº 21/2019 de 30 de janeiro, na redação atual, 
delibera recusar a transferência de competências para os órgãos municipais 
no domínio da educação para o ano de 2021, concretizadas no Decreto-Lei n. º 
21/2019, de 30 de janeiro, retificado pela Declaração de retificação n.º 10/2019, de 
25 de março e alterado pelo artigo 189.º do Decreto-Lei n.º 84/2019, de 29 de 
junho, pelo artigo 422. º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março e pelo Decreto-Lei n.º 
56/2020, de 12 de agosto, no DL nº 21/2019 de 30 de janeiro, na redação atual, 
por não se encontrarem reunidas as condições técnicas, financeiras e 
funcionais necessárias para o seu pleno e responsável exercício.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria com dezoito votos a favor e seis 
votos contra. (MPM, +C) 
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Tomou a palavra, o deputado Artur Santos (MPM) que proferiu a seguinte 
declaração de voto: 

 
“O reforço do poder local e a descentralização de competências em tese é uma algo de 
extremamente positivo, pelo menos para nós que acreditamos que as autarquias 
conseguem fazer mais com menos recursos e conhecem muito melhor os problemas dos 
cidadãos do nosso concelho. Poderá haver algumas dificuldades internas, dado o nível do 
modelo de funcionamento desta câmara, das opções políticas que têm tomado, a 
manifesta dificuldade de gestão, entre tantos mais problemas.  
 
A informação disponível existe apenas em abstrato. Não sabemos em concreto o que será 
transferido por cada diploma, bem como os recursos humanos, materiais e financeiros que 
necessitaremos para as executar. Tudo está ainda muito opaco, contudo, queremos 
decidir em consciência de que estamos a fazer o melhor para a nossa população.  
 
Há todo um trabalho preparatório, de planeamento, levantamento de custos, 
reorganização interna e de formação das equipas, redefinição de procedimentos com as 
entidades envolvidas que tem que rapidamente fazer-se, sob pena de em 2022 tudo cair 
nesta estrutura organizacional sem que nada esteja preparado. Este processo não pode 
ser adiado ad eternum, caso contrário instalar-se-á o caos quanto a matérias tão sensíveis 
como estas.  
 
Em tese, sob condição de negociação de recursos humanos, financeiros e técnicos, somos 
favoráveis à descentralização de todas as competências.  
Por essa razão entendemos votar contra a proposta de deliberação de não exercer as 
competências no domínio da educação - Exercício dessas competências no ano de 2021.” 

 



 
PONTO 10 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE NOVAS 
COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS – Exercício dessas 
competências no ano de 2021 no domínio da Saúde 

“Presente certidão de teor nº 54/2020/DMC referente à seguinte deliberação camarária da 
reunião ordinária de 14 de dezembro de 2020: 

O Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, alterado pelo artigo 191.º do Decreto-Lei n.º 
84/2019, de 29 de junho, e pelo Decreto-Lei n.º 56/2020, de 12 de agosto, concretiza o 
quadro de transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades 
intermunicipais, no domínio da saúde.  
O Artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 56/2020 dispõe que o artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 23/2019, 
de 30 de janeiro, na sua redação atual, passa a ter a seguinte redação:  

 
«Artigo 28.º 

 [...] 
1 -...  
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2 -Sem prejuízo do número anterior, todas as competências previstas no presente decreto-lei 
consideram-se transferidas para as autarquias locais e entidades intermunicipais até 31 de março 
de 2022.  
3 -Relativamente ao ano de 2021, os municípios e entidades intermunicipais que ainda não tenham 
aceitado as competências previstas no presente decreto-lei, e que não o pretendam fazer no ano 
de 2021, comunicam esse facto à Direção-Geral das Autarquias Locais, após prévia deliberação 
dos seus órgãos deliberativos, até 31 de dezembro de 2020.» 
 
Assim, a Presidente da Câmara Municipal propõe que seja pedido à Assembleia Municipal 
que delibere a NÃO ACEITAÇÃO das competências no domínio da saúde para o ano de 
2021, previstas no Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, alterado pelo artigo 191.º do 
Decreto-Lei n.º 84/2019, de 29 de junho, e pelo Decreto-Lei n.º 56/2020, de 12 de agosto, 
por não se encontrarem reunidas as condições técnicas, financeiras e funcionais 
necessárias para o seu pleno e responsável exercício.  
Mais propõe que 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, na sua redação atual.  
 
Esta deliberação foi aprovada por maioria com 5 votos a favor e 2 votos contra dos Srs. 
Vereadores do MPM que proferiram uma declaração de voto. A deliberação foi aprovada 
em minuta” 
 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande, em conformidade com o previsto 
na 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, conjugado 
com nº 3 do artigo 28º, do DL nº 23/2019 de 30 de janeiro, na redação atual, 
delibera recusar a transferência de competências para os órgãos municipais 
no domínio da educação para o ano de 2021, concretizadas  no Decreto-Lei n.º 
23/2019, de 30 de janeiro, alterado pelo artigo 191.º do Decreto-Lei n.º 84/2019, 
de 29 de junho, e pelo Decreto-Lei n.º 56/2020, de 12 de agosto, por não se 
encontrarem reunidas as condições técnicas, financeiras e funcionais 
necessárias para o seu pleno e responsável exercício.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria com dezoito votos a favor e seis 
votos contra. (MPM, +C) 
 



 

Tomou a palavra, o deputado Artur Santos (MPM) que proferiu a seguinte 
declaração de voto: 

 “O reforço do poder local e a descentralização de competências em tese é uma algo de 
extremamente positivo, pelo menos para nós que acreditamos que as autarquias 
conseguem fazer mais com menos recursos e conhecem muito melhor os problemas dos 
cidadãos do nosso concelho. Poderá haver algumas dificuldades internas, dado o nível do 
modelo de funcionamento desta câmara, das opções políticas que têm tomado, a 
manifesta dificuldade de gestão, entre tantos mais problemas.  
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A informação disponível existe apenas em abstrato. Não sabemos em concreto o que será 
transferido por cada diploma, bem como os recursos humanos, materiais e financeiros que 
necessitaremos para as executar. Tudo está ainda muito opaco, contudo, queremos 
decidir em consciência de que estamos a fazer o melhor para a nossa população.  
 
Há todo um trabalho preparatório, de planeamento, levantamento de custos, 
reorganização interna e de formação das equipas, redefinição de procedimentos com as 
entidades envolvidas que tem que rapidamente fazer-se, sob pena de em 2022 tudo cair 
nesta estrutura organizacional sem que nada esteja preparado. Este processo não pode 
ser adiado ad eternum, caso contrário instalar-se-á o caos quanto a matérias tão sensíveis 
como estas.  
 
Em tese, sob condição de negociação de recursos humanos, financeiros e técnicos, 
somos favoráveis à descentralização de todas as competências.  
Por essa razão entendemos votar contra a proposta de deliberação de não exercer as 
competências no domínio da saúde- Exercício dessas competências no ano de 2021.” 
 



 

PONTO 11 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO 
PARCIAL DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE E DAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS - EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA 
GRANDE 

“Presentes: 
 
1.Certidão n.º 56/2020, referente à deliberação tomada em reunião camarária de 02-11-
2020, no sentido de propor à Assembleia Municipal a suspensão parcial do Plano Diretor 
Municipal da Marinha Grande e estabelecimento de medidas preventivas, com vista à 
expansão da Zona Industrial da Marinha Grande, mediante a constituição de lotes para 
fins industriais e respetivas obras de urbanização; 

2.Certidão n.º 57/2020, respeitante à deliberação tomada em reunião camarária de 14-12-
2020, na sequência do parecer favorável condicionado da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro à referida suspensão e consequente 
estabelecimento de medidas preventivas; 

3.Informação jurídica datada de 23-10-2020 e informação técnica de 19-10-2020, ambas 
sobre o assunto, bem como planta de localização identificadora da área a suspender. 

 



 

Tomou a palavra, o deputado Carlos Wilson (MPM) que disse que a Zona 
Industrial deveria expandir para Oeste, para terrenos do ICNF. Sabemos que não 
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será fácil. É importante consolidar as 8 Zonas Industriais existentes. Andamos a 
criar problemas há 40 anos, com a mistura de fábricas com zonas habitacionais. 

De uma vez por todas, deve-se parar com esta agressão. 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 



 

Usou da palavra, o deputado Luiz Branco (+C), que concordou com a suspensão 
do PDM pelas razões invocadas. Mostrou-se igualmente preocupado com as 
empresas que, querendo vir para cá, não têm condições para se estabelecerem 
no Concelho. O PDM tem de resolver esta questão das zonas industriais. 

 





A Assembleia Municipal analisou o assunto e considerando que: 
- Na sua reunião de 02-11-2020, a Câmara Municipal deliberou propor a esta 
Assembleia, ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 126.º do Decreto-Lei n.º 
80/2015, de 14 de maio, que procedeu à revisão do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), a suspensão parcial do Plano Diretor 
Municipal da Marinha Grande (PDMMG) e o consequente estabelecimento de 
medidas preventivas, numa área de 9,43 hectares, devidamente identificada em 
planta de localização que se anexa, adjacente à Zona Industrial da Marinha 
Grande, junto à EN242 e ao nó 24 da A8, com vista à viabilização da sua expansão, 
mediante a constituição de 13 lotes e respetivas infraestruturas; 
 
- Justificou a suspensão na circunstância de pretender criar um total de 21 lotes 
para o efeito, sendo que da área que adquiriu ao Estado, apenas, 3,857 hectares 
situam-se de acordo com aquele Plano, em área urbanizável, permitindo, tão só, a 
criação de 8 lotes, encontrando-se inviabilizada a constituição dos restantes 13, 
por se situarem em área não urbanizável; 
 

- A proposta de suspensão foi objeto de parecer favorável da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), nos termos do n.º 
3 do artigo 126.º e n.º 2 do artigo 138.º, ambos do RJIGT, condicionado à 
suspensão - para além do n.º 2 do artigo 4.º e artigos 10.º e 11.º, todos do 
Regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande (PDMMG) – das 
disposições do artigo 14.º deste Regulamento, com a epígrafe “Espaços agro-
florestais”, relativas aos espaços florestais; 
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- A área a suspender confina com espaços florestais pelo que o parecer da CCDRC 
ficou, ainda, condicionado à inclusão, no âmbito das medidas preventivas, da 
consulta, para emissão de parecer vinculativo, da Comissão Municipal de Defesa 
da Floresta Contra Incêndios e da Infraestruturas de Portugal, S.A.; 
 

- A 14-12-2020, a Câmara Municipal introduziu, na sua proposta de suspensão 
parcial do PDMMG e estabelecimento de medidas preventivas, as alterações 
impostas no parecer da CCDRC e deliberou remetê-la a este órgão deliberativo, 
acompanhada, tal com preceitua o n.º 6 do citado artigo 126.º, do dito parecer; 
 
- Encontram-se demonstradas, na informação jurídica de 23-10-2020 que aqui se 
dá por integralmente reproduzida, as circunstâncias excecionais resultantes da 
alteração significativa das perspetivas de desenvolvimento económico e social 
local, como exigido pela referida alínea b) do n.º 1 do artigo 126.º, 
 

Deliberou, ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 126.º do já citado Decreto-Lei 
n.º 80/2015, de 14 de maio, e de acordo com os fundamentos de facto e de direito 
da informação jurídica datada 23-10-2020 e informação técnica de 19-10-2020, 
que passam a fazer parte integrante da presente deliberação e que se anexam, 
suspender parcialmente o Plano Diretor Municipal da Marinha Grande e 
estabelecer, ao abrigo do n.º 7 do mesmo artigo, medidas preventivas, de modo 
a possibilitar a criação de 13 lotes e respetivas infraestruturas, numa área de 9,43 
hectares, adjacente à Zona Industrial da Marinha Grande, junto à EN242 e ao nó 
24 da A8, viabilizando, desta forma, a expansão dessa mesma Zona Industrial, 
mediante a constituição de 13 lotes e respetivas infraestruturas. 
 
Assim, para além das disposições do Regulamento do PDMMG a suspender – n.º 
2 do artigo 4.º e artigos 10.º e 11.º, indicados no ponto 1.2.5. da referida informação 
jurídica - ficam igualmente suspensas as disposições do artigo 14.º do mesmo 
Regulamento, com a epígrafe “Espaços agro-florestais”, relativas aos espaços 
florestais; 
 
O texto normativo das medidas preventivas, que se aprova, e que se passa a 
reproduzir, contém as alterações impostas no parecer da CCDRC, isto é, a 
submissão a parecer vinculativo da Infraestruturas de Portugal S.A. e da Comissão 
Municipal da Defesa da Floresta as operações urbanísticas de constituição dos 
referidos 13 lotes e respetivas infraestruturas:  
 
“Medidas Preventivas 
 
Artigo 1.º 
Âmbito territorial e objetivos 
 

1- O presente regulamento estabelece as medidas preventivas em 
consequência da suspensão do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande 
na área de 9,43 hectares objeto dessas medidas preventivas, delimitada na 
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planta de localização constante do anexo I ao presente regulamento, 
localizada na Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 

 
2- As medidas preventivas destinam-se a assegurar, na área identificada no 

número anterior, a viabilização da ampliação da Zona Industrial da Marinha 
Grande, mediante a constituição de 13 lotes e respetivas infraestruturas.  

 
 
Artigo 2.º 
Âmbito material 
 

1- Na área objeto das presentes medidas preventivas ficam proibidas todas as 
operações urbanísticas que não tenham por fim a criação dos 13 lotes e 
respetivas infraestruturas previstas no n.º 2 do artigo 1.º. 

 
2- As operações urbanísticas referidas no número anterior ficam sujeitas a 

parecer vinculativo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro, da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., da 
Infraestruturas de Portugal, S.A. e da Comissão Municipal da Defesa da 
Floresta, a emitir no prazo de 20 dias. 

 
 
Artigo 3.º 
Âmbito temporal 
 
As medidas preventivas caducam com a entrada em vigor da revisão do Plano 
Diretor Municipal da Marinha Grande ou no prazo de dois anos, prorrogáveis por 
mais um, se necessário. 
 
 
Artigo 4.º 
Entrada em vigor 
 
As medidas preventivas entram em vigor no dia seguinte ao da sua publicação em 
Diário da República.” 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.  

 



 

Com a concordância da Assembleia, o Presidente da Mesa colocou à discussão 
os pontos 12 e 13 em simultâneo, passando depois à votação em separado. 

PONTO 12 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ADENDA AO PROTOCOLO DO EDIFÍCIO SEDE DA 
FREGUESIA DA MARINHA GRANDE - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
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PONTO 13 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA PARA 2021 DO PROTOCOLO DE 
PARCERIA PARA O FUNCIONAMENTO DA ORQUESTRA JUVENIL E BIG BAND DA MARINHA 
GRANDE 
 

Tomou a palavra, a Presidente de Junta de Freguesia da Marinha Grande, 
Isabel Freitas (CDU) que explicou que não foi possível à Junta executar a obra, 
porque foi colocada a concurso por três vezes e ficou em todos deserto. Entretanto, 
decidimos subir o valor da obra para 500 mil euros e vamos lançar novamente em 
2021.Uma vez que já recebemos uma verba da CMMG, e para evitar devolver essa 
verba, estamos aqui para prorrogar o protocolo, antes do final do ano.

 



 

PONTO 12 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ADENDA AO PROTOCOLO DO 
EDIFÍCIO SEDE DA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE - PRORROGAÇÃO 
DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
 
“Presente certidão de teor nº 55/2020/DMC referente à seguinte deliberação camarária da 
reunião ordinária de 14 de dezembro de 2020: 

Presente ofício n.º 74, datado 30-10-2020, da Presidente da Junta de Freguesia da 
Marinha Grande dirigido à Srª Presidente desta Câmara Municipal, com registo de entrada 
E/11588/2020, cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido, no qual solicitou: 
 

 A prorrogação do prazo de vigência do protocolo que cessa em 31 de dezembro 
de 2020; 

 
Presente PROTOCOLO EDIFÍCIO SEDE DA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE 
assinado em 29 de dezembro de 2018, na sequência da deliberação da Câmara Municipal 
tomada em reunião de 14-12-2018 de atribuir um apoio financeiro à obra de remodelação 
e ampliação do edifício sede da Freguesia da Marinha Grande. 
 
Presente informação nº I/2016/2020, de 05-11-2020, proveniente da Divisão Jurídica e de 
Apoio pela qual se analisa o pedido formulado pela Junta Freguesia da Marinha Grande; 
 
Presente minuta de Adenda ao suprarreferido Protocolo a celebrar entre as partes que 
consubstancia a prorrogação do seu prazo de vigência até 31 de dezembro de 2021. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar todos os documentos delibera, nos termos das 
disposições conjugadas dos artigos 33.º, n.º 1, alínea ccc), conjugado com o artigo 25.º, 
n.º 1, alínea j) do RJAL-Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar e submeter a deliberação 
da Assembleia Municipal: 
 

 a prorrogação do prazo de vigência do PROTOCOLO EDIFÍCIO SEDE DA 
FREGUESIA DA MARINHA GRANDE, outorgado entre o Município da Marinha 
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Grande e a Freguesia da Marinha Grande, assinado em 29 de dezembro de 2018, 
até 31 de dezembro de 2021; 

 
 Aprovar, para o efeito, a minuta de Adenda ao suprarreferido Protocolo anexa, que 

a qui se dá por integralmente reproduzida. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. Os Srs. Vereadores 
do MpM, Ana Alves Monteiro e Nuno Brito, proferiram uma declaração de voto com 
reservas.” 
 
 
A Assembleia Municipal da Marinha Grande delibera aprovar a prorrogação 
do prazo de vigência do PROTOCOLO EDIFÍCIO SEDE DA FREGUESIA DA 
MARINHA GRANDE, até 31 de dezembro de 2021, bem como a minuta de 
Adenda do referido Protocolo, em cumprimento do disposto na alínea j), do nº1, 

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 unanimidade. 
 
 



 
PONTO 13 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA PARA 2021 DO 
PROTOCOLO DE PARCERIA PARA O FUNCIONAMENTO DA ORQUESTRA 
JUVENIL E BIG BAND DA MARINHA GRANDE 
 
“Presente certidão de teor nº 43/2020/DMC referente à seguinte deliberação camarária da 
reunião ordinária de 16 de novembro de 2020: 

Considerando a Informação Interna da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, com 
registo I/1946/2020,de 28 de outubro, que informa que o Protocolo de Parceria em vigor, 
celebrado entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia da Marinha Grande, no âmbito 
do funcionamento da Orquestra Juvenil e Big Band da Marinha Grande, termina a 31 de 
dezembro de 2020 e considerando os despachos superiores inscritos na referida 
Informação Interna, que determinam a intenção de manter a parceria existente com a 
Junta de Freguesia da Marinha Grande, através da celebração de novo Protocolo para 
2021; 
 
Considerando que a criação e o funcionamento da Orquestra Juvenil e Big Band é um 
projeto comum de parceria, estabelecida entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia 
da Marinha Grande, no quadro das respetivas atribuições, ao abrigo do disposto nos 
artigos 7.º, n.º 1 e n.º 2, alínea d) e 23.º, n.º 1 e n.º 2, 
alíneas e) e f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro; 
 
Considerando a apreciação feita à minuta de Protocolo de Parceria, a celebrar entre a 
Câmara Municipal e a Junta de Freguesia da Marinha Grande, cujo objeto é o 
funcionamento da Orquestra Juvenil e da Big Band da Marinha Grande; 
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Considerando que a celebração do Protocolo de Parceria implica um encargo para o 
Município de 29.985,00 euros, a transferir para a Junta de Freguesia da Marinha Grande 
até 31 de dezembro de 2020, correspondente à comparticipação em 75% dos custos com 
os monitores e outras despesas de funcionamento (despesas correntes) e que existe 
dotação financeira na ação 2018/A/207 do Plano de Atividades Municipais; 
A Câmara Municipal ao abrigo da competência conferida pela alínea j), do n.º 1, do artigo 
25.º e alínea ccc), do n.º 1, do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, delibera aprovar a 
minuta de Protocolo de Parceria para 2021, a celebrar entre a Câmara Municipal e a Junta 
de Freguesia da Marinha Grande, que fica anexa e se dá por integralmente reproduzida, 
e submetê-lo a apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. 
 
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta” 
 
 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande, delibera aprovar a proposta de 
Protocolo de Parceria para o funcionamento da Orquestra Juvenil e Big Band 
da Marinha Grande para o ano 2021 a celebrar entre a Câmara Municipal e a 

Junta de Freguesia da Marinha Grande, os termos do disposto na alínea j), do nº1, 

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 unanimidade. 
 
 



 
PONTO 19 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO 
DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL – IMPACTO COVID-19 

“Presente certidão de teor nº 60/2020/DMC referente à seguinte deliberação camarária da 
reunião extraordinária de 21 de dezembro de 2020: 

A Câmara Municipal em reunião de 16 de novembro deliberou dar início ao procedimento 
de elaboração do “Regulamento do Fundo Municipal de Apoio Social – Impacto Covid-19” 
fixando o prazo de 10 dias úteis a contar da publicitação da deliberação no sítio 
institucional do Município, na Internet, para os interessados se constituírem como tal no 
procedimento e para apresentarem propostas ou contributos para a elaboração do 
regulamento. 
 
Presente informação n.º 2283/2020 de 14 de dezembro, dando conta que terminado o 
prazo ninguém se constituiu na qualidade de interessados, nem se registaram propostas 
ou contributos para a elaboração do Regulamento. 
 
Presente projeto de Regulamento constante em anexo à informação n.º 2283/2020, de 14 
de dezembro.  
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Considerando que o Município de Marinha Grande considera fulcral intervir no apoio às 
famílias de forma a minimizar o impacto da crise económica provocada pela pandemia do 
Covid-19, através da criação de um Fundo de Emergência Social, que complemente os 
suportes já existentes de apoio económico às famílias, muito particularmente àquelas que 
viram os seus rendimentos reduzidos e que enfrentam sérias dificuldades no pagamento 
dos respetivos encargos domésticos e familiares.  
 
Considerando que esta proposta de Regulamento visa atenuar o agravamento da situação 
económica que se repercute não só na classe média mas também, e muito 
particularmente, nas famílias com menores recursos económicos, que já se encontravam 
em situação socialmente vulnerável, que sofre de forma mais intensa e gravosa os efeitos 
nefastos das medidas de combate à pandemia, como acontece historicamente nos 
momentos de recessão, não sendo a Marinha Grande exceção nesta matéria.  
 
Considerando que é urgente a criação de um Regulamento que seja aplicado o mais 
rapidamente possível e com isso apoiar as famílias do concelho que estejam a sofrer os 
impactos da pandemia da COVID-19.  
 
Considerando que nos termos da alínea a) n.º 3 do artigo 100.º do Código do 
Procedimento Administrativo, é possível a dispensa da audiência prévia dos interessados, 
por motivos de urgência, como é o caso.  
 
A Câmara Municipal apreciou todos os documentos e a abrigo da competência conferida 
pela alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), 
aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibera submeter o Projeto de 
“Regulamento do Fundo Municipal de Apoio Social – Impacto Covid-19”, à apreciação e 
aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do previsto na alínea g) do n.º 1 do artigo 
25.º do RJAL.  
 
Mais delibera, pelas razões de urgência social impostas pelas medidas de combate à 
pandemia do Covid-19, que evidenciam a emergência de ajuda do Município, nas 
dificuldades económico-financeiras de muitos agregados familiares do concelho, 
dispensar a audiência prévia dos interessados nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 
100.º do Código do Procedimento Administrativo, de modo a que os efeitos externos do 
Regulamento se possam produzir com a máxima celeridade possível. 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.”   
 





Usou da palavra, a deputada Ana Margarida Lopes (PSD) que parabenizou a CM 
pelo regulamento, mas lamentou que viesse tarde, quando se começou a falar dele 
em abril, e já estamos em dezembro. Disse que a dotação para este fundo é 
manifestamente insuficiente, 150 000,00€, o que quer dizer que pode vir a apoiar 
pouco mais de 1% dos residentes do Concelho. É muito importante saber como 
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vamos comunicar estas medidas à população e questionou como é que vai ser 
feita essa divulgação. 
 

 

 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e aprovou o projeto de 
REGULAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL – IMPACTO 
COVID – 19 – DISPENSA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, para efeitos do disposto na 

alínea g) do nº 1 do artigo 25º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 

em anexo à Lei nº75/2013 de 12 de setembro, na redação atual. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

 

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 da 
Marinha Grande 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 esta primeira reunião da sessão ordinária de vinte e oito de dezembro, 

pelas zero horas e quinze minutos, e de imediato convocou a segunda reunião 

para o dia 11 de janeiro, pelas 20h30, no mesmo local, a fim de dar continuidade 

à ordem de trabalhos desta mesma sessão, conforme previsto no artigo 10º do 

Regimento. 

 

 

SEGUNDA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
DA MARINHA GRANDE DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020  
 

Aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, sob a presidência de 

Luís Guerra Marques e secretariada por, Susana Paula Ribeiro Domingues, 
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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, a Assembleia Municipal da Marinha Grande para a segunda reunião da 

sessão ordinária de vinte e oito de dezembro para continuação dos trabalhos.      

 

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 

trinta e cinco minutos, o Presidente da Mesa, Luís Guerra Marques, declarou 

aberta a segunda reunião da última sessão ordinária de dois mil e vinte.  

 

_________________CONTINUAÇÃO DA ORDEM DO DIA _________________ 
 

De seguida, o Presidente da Mesa apresentou e colocou à apreciação e 
discussão os pontos em falta, referentes à ordem do dia, conforme previsto no 
artigo 19º do Regimento. 
 



 
Com a concordância da Assembleia, o Presidente da Mesa colocou à discussão 
os pontos 14,15 e 16 em simultâneo, passando depois à votação em separado. 

PONTO 14 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE 
APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE CULTURA, RECREIO E/OU DESPORTO, designado por RMAA. 
 
PONTO 15 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE 
APOIO AO DESPORTO FEDERADO, designado por RMADF. 
 
PONTO 16 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE 
APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SOCIAIS, designado por RMAIS. 
 
 



 
Usou da palavra o deputado Artur Santos (MPM) que referiu que desde 2013, 
que o MpM se tem batido, pela criação destes três regulamentos de modo a 
permitir o apoio do movimento associativo local e das instituições particulares de 
solidariedade social. Regulamentos que garantam que a discricionariedade na 
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atribuição dos apoios deixasse de existir, e que houvesse clareza e imparcialidade 
na utilização de dinheiros públicos.  

Mesmo sem perceberem por que razão estando este documento já concluído há 
tanto tempo, sem uma política previamente definida, chegado o dia de hoje, é com 
agrado que aprovam este regulamento.  

Realçaram e valorizaram o esforço dedicado pelo coordenador, pela equipa interna 
da Câmara Municipal, pelos membros das diversas políticas com assento no órgão 
designaram para o realizar, assim como os contributos dos representantes de 
diversas associações.  

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 



 

Tomou a palavra o deputado Frederico Barosa (PS) que parabenizou a Câmara 
pela forma com que fez este trabalho e embora não tenha participado na discussão 
pública, deixou algumas sugestões para uma futura revisão: diferenciar a 
dimensão das instituições e a sua área de atuação face ao cariz das suas 
atividades; prever situações de plurianualidade; apoiar à formação de técnicos e a 
organização administrativa das instituições. 

Sugeriu que talvez ao fim da monitorização do primeiro ano de aplicação dos 
regulamentos, a revisão aos mesmos pudesse ser feita antes dos 3 anos previstos. 

 





Usou da palavra, o Presidente da Mesa que disse o desporto federado tem uma 
característica de representatividade da terra, há muitas terras que são conhecidas 
graças às suas equipas desportivas. Na sua opinião, os apoios ao federado 
deveriam ter por base o orçamento médio para cada modalidade e o apoio ser 
dado pontualmente, por percentagem, aquela que a Câmara definisse. 





 

Usou da palavra o deputado Luiz Branco (+C) que referiu que estes 
regulamentos estão demasiado extensos no articulado. Considerou isto ser uma 
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possibilidade usada na construção das leis em Portugal, permitindo que as 
mesmas sirvam do mesmo modo para absolver ou acusar o réu, dependendo 
unicamente da habilidade do advogado. Assim dizer pouca coisa em muitas 
páginas é espaço para isto. Deu um exemplo de como ao abrigo destes 
regulamentos é possível não financiar. 

Considera também que os apoios ao desporto federado deviam considerar que a 
imagem da marca Marinha Grande deviam ser uma obrigação, pelo menos ao nível 
de igualdade com outros patrocinadores do clube ou atleta. 

A exemplo do fez em Assembleias anteriores, referiu que a divulgação das 
consultas publicas devem ser de amplo conhecimento da população e não apenas 
de alguns. 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 



 

Tomou a palavra a deputada Maria Esperança (CDU) que referiu que devido à 
pandemia, regista-se uma quebra entre os 70% a 90%, da participação dos atletas 
no desporto, sendo que em circunstâncias normais a captação de atletas já se 
revelava um problema, a situação atual é muito difícil. Sugeriu que através da 
TUMG, se ajude as famílias e articule o transporte das crianças e jovens das 
escolas para os clubes para treinarem. 



 

Usou da palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que elogiou a robustez e a 
qualidade do trabalho feito pela Câmara, que reuniu uma equipa que envolveu 
especialistas e todo o movimento associativo, além dos técnicos da Câmara e 
destacou a importância dos apoios à formação de atletas. 



 
PONTO 14 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO 
MUNICIPAL DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE CULTURA, RECREIO E/OU 
DESPORTO, designado por RMAA. 
“Presente certidão de teor nº 44/2020/DMC referente à seguinte deliberação camarária da 
reunião ordinária de 16 de novembro de 2020: 
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A Câmara Municipal, em sua reunião de 26 de fevereiro de 2020, deliberou submeter a 
consulta pública o Projeto de Regulamento Municipal de Apoio às Associações de Cultura, 
Recreio e/ou Desporto, designado por RMAA. 

Consequentemente este Projeto de Regulamento foi objeto de publicação na 2.ª Série do 
Diário da República, através do Aviso n.º 5834/2020, de 6 de abril de 2020, tendo-se fixado 
o prazo de 30 dias úteis para que os interessados pudessem apresentar, por escrito, 
sugestões, observações ou reclamações, dirigidas à Presidente de Câmara Municipal, por 
vários meios publicitados. 

Expirado o prazo de audiência prévia constatou-se que foram apresentadas quatro 
pronúncias de sugestões, observações ou reclamações por parte dos interessados. 

Considerando que esses contributos foram analisados pelo grupo de trabalho da Área 
Cultural, liderado por Sérgio Pratas, e pelos elementos externo: Álvaro Botas, João 
Pereira, Nuno Brito, e ainda Carla Henriques (Técnica Superior da Câmara Municipal da 
Marinha Grande), tenho sido entregue no passado dia 16 de outubro, a versão final do 
projeto de regulamento, com alteração do preâmbulo e de 11 dos 32 artigos do anteprojeto 
de regulamento.  

A Câmara Municipal apreciou todos os documentos e a abrigo da competência conferida 
pela alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), 
aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibera incluir no Projeto de 
Regulamento Municipal de Apoio às Associações de Cultura, Recreio e/ou Desporto, as 
alterações propostas pelo Grupo de Trabalho autor do projeto de regulamento e, em 
consequência, submeter o mesmo à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, 
conforme previsto na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do RJAL.  

Mais delibera agradecer o trabalho realizado pelo Grupo de trabalho autor deste projeto, 
composto por Álvaro Botas, Carla Henriques, João Pereira, Nuno Brito e Sérgio Pratas. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. A Sra. Vereadora do 
MpM, Ana Alves Monteiro, proferiu uma declaração de voto.” 

 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e aprovou o projeto de 
REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE CULTURA, 
RECREIO E/OU DESPORTO, designado por RMAA, para efeitos do disposto na 

alínea g) do nº 1 do artigo 25º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 

em anexo à Lei nº75/2013 de 12 de setembro, na redação atual. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 



 
PONTO 15 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO 
MUNICIPAL DE APOIO AO DESPORTO FEDERADO, designado por RMADF. 
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“Presente certidão de teor nº 45/2020/DMC referente à seguinte deliberação camarária da 
reunião ordinária de 16 de novembro de 2020: 

A Câmara Municipal, em sua reunião de 26 de fevereiro de 2020, deliberou submeter a 
consulta pública o Projeto de Regulamento Municipal de Apoio ao Desporto Federado 
designado por RMADF.  

Consequentemente este Projeto de Regulamento foi objeto de publicação na 2.ª Série do 
Diário da República, através do Aviso n.º 5740/2020, de 3 de abril de 2020, tendo-se fixado 
o prazo de 30 dias úteis para que os interessados pudessem apresentar, por escrito, 
sugestões, observações ou reclamações, dirigidas à Presidente de Câmara Municipal, por 
vários meios publicitados.  

Expirado o prazo de audiência prévia constatou-se que foram apresentadas nove 
pronúncias de sugestões, observações ou reclamações por parte dos interessados 

Considerando que esses contributos foram analisados pelo grupo de trabalho da Área do 
Desporto, liderado por Sérgio Pratas, e pelos elementos externo: António Santos, 
Fernando Alves, João Teixeira e ainda Nuno Silva (Técnico Superior de Desporto da 
Câmara Municipal da Marinha Grande), tenho sido entregue no passado dia 16 de outubro, 
a versão final do projeto de regulamento, com alteração do preâmbulo e de 21 dos 30 
artigos do anteprojeto de regulamento.  

A Câmara Municipal apreciou todos os documentos e a abrigo da competência conferida 
pela alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), 
aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibera incluir no Projeto de 
Regulamento Municipal de Apoio ao Desporto Federado (RMADF), as alterações 
propostas pelo Grupo de Trabalho autor do projeto de regulamento e, em consequência, 
submeter o mesmo à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, conforme previsto 
na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do RJAL.  

Mais delibera agradecer o trabalho realizado pelo Grupo de trabalho autor deste projeto, 
composto por António Santos, Fernando Alves, João Teixeira, Nuno Silva e Sérgio Pratas.  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

Os Srs. Vereadores do MpM, Ana Alves Monteiro e Nuno Brito, proferiram uma declaração 
de voto.” 

 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e aprovou o projeto de 
REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO DESPORTO FEDERADO, 
designado por RMADF, para efeitos do disposto na alínea g) do nº 1 do artigo 25º 

do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei nº75/2013 de 

12 de setembro, na redação atual. 

Esta deliberação foi tomada por maioria com vinte e três votos a favor e uma 
abstenção. 
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Tomou a palavra, o Presidente da Mesa que proferiu a seguinte declaração de 
voto: 

“Abstenho-me na votação deste ponto, porque ainda que reconheça o esforço para unificar 
os apoios, por parte da Câmara Municipal, às associações e clubes do Concelho, acho 
que os apoios ao desporto federado, na medida em que têm um carácter de 
representatividade do concelho, deveriam ter ido mais longe.” 

 

 

 
PONTO 16 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO 
MUNICIPAL DE APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SOCIAIS, designado por RMAIS. 
 
“Presente certidão de teor nº 46/2020/DMC referente à seguinte deliberação camarária da 
reunião ordinária de 16 de novembro de 2020: 

A Câmara Municipal, em sua reunião de 26 de fevereiro de 2020, deliberou submeter a 
consulta pública o Projeto de Regulamento Municipal de Apoio às Instituições Sociais 
designado por RMAIS. 
 
Consequentemente este Projeto de Regulamento foi objeto de publicação na 2.ª Série do 
Diário da República, através do Aviso n.º 5948/2020, de 8 de abril de 2020, tendo-se fixado 
o prazo de 30 dias úteis para que os interessados pudessem apresentar, por escrito, 
sugestões, observações ou reclamações, dirigidas à Presidente de Câmara Municipal, por 
vários meios publicitados. 
 
Expirado o prazo de audiência prévia constatou-se que foi apresentada uma pronúncia de 
sugestão, observação ou reclamação por parte do interessado. 
 
Considerando que esses contributos foram analisados pelo grupo de trabalho da Área 
Social, liderado por Sérgio Pratas, e pelos elementos externo: Marina Domingues, Nuno 
Freitas, Patrícia Jorge, e ainda Sofia Pereira (Técnica Superior de Serviço Social da 
Câmara Municipal da Marinha Grande), tenho sido entregue no passado dia 16 de outubro, 
a versão final do projeto de regulamento, com alteração do preâmbulo e de 10 dos 32 
artigos do anteprojeto de regulamento. 
 
A Câmara Municipal apreciou todos os documentos e a abrigo da competência conferida 
pela alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), 
aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibera incluir no Projeto de 
Regulamento Municipal Regulamento Municipal de Apoio às Instituições Sociais 
designado por RMAIS, as alterações propostas pelo Grupo de Trabalho autor do projeto 
de regulamento e, em consequência, submeter o mesmo à apreciação e aprovação da 
Assembleia Municipal, conforme previsto na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do RJAL.  
 
Mais delibera agradecer o trabalho realizado pelo Grupo de trabalho autor deste projeto, 
composto por Marina Domingues, Nuno Freitas, Patrícia Jorge, Sérgio Pratas e Sofia 
Pereira. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. Todos proferiram 
declarações de voto.” 

 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e aprovou o projeto de 
REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SOCIAIS, 
designado por RMAIS, para efeitos do disposto na alínea g) do nº 1 do artigo 25º 

do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei nº75/2013 de 

12 de setembro, na redação atual. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

 
PONTO 17 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE ALTERAÇÕES 
AO REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 
 
Na sequência da intervenção do munícipe José Duarte no período de intervenção 
do público, na passada sessão ordinária de 28.09.2020, o Presidente da 
Assembleia, através de email datado de 27/10/2020, solicitou à Comissão de 
revisão do Regimento, que elaborou o Regimento que se encontra em vigor para 
o presente mandato 2017/2021 que, discutisse e apresentasse uma proposta de 
alteração ao referido Regimento. 
 
A Comissão, depois de ter analisado o assunto, vem propor ao órgão 
deliberativo as seguintes alterações, aos artigos 16º, 18º e 38º: 
 
Redação atual: 
 

“Secção III 
Organização dos trabalhos na Assembleia 

Artigo16º 
(Período das reuniões) 

 
1. (…) 
2. Nas sessões extraordinárias, apenas terá lugar o período da "ordem do dia". 
 
 
Nova redação: 

Artigo16º 
(Período das reuniões) 

 
1. (…) 
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2. Nas sessões extraordinárias, tem lugar o período de intervenção do público 
seguido do período da "ordem do dia". 
 
Redação atual: 
 

“Secção III 
Organização dos trabalhos na Assembleia 

(…) 
 

Artigo 18º 
(Período de intervenção do público) 

1. (…) 
2. a (…) dia da realização da sessão ordinária, (…) 

b (…) até às 14.00h do dia da sessão ordinária (…) 
3. O período de intervenção aberto ao público, referido no nº 1 deste artigo, ocorre logo 

após o período "de antes da ordem do dia", e será distribuído pelos inscritos, não 
devendo em regra, exceder 5 minutos por cidadão.  

4. (…) 
 

Nova redação: 
Artigo 18º 

(Período de intervenção do público) 
1. (…) 
2. a (…) dia da realização da sessão (…) 

b (…) até às 14.00h do dia da sessão (…) 
3. O período de intervenção aberto ao público, referido no nº 1 deste artigo, ocorre logo 
após o período "de antes ordem do dia", nas sessões ordinárias, e será distribuído (…). 
Nas sessões extraordinárias, ocorre logo no início, antes do "período da ordem do 
dia".  
4.(…) 
 
Redação atual: 
 

“Secção VIII 
Publicidade dos trabalhos e dos atos da Assembleia 

Artigo 38º 
(Carácter público das reuniões) 

1. (…) 
2. (…) 
3. As sessões ordinárias da Assembleia Municipal são objeto de gravação, áudio e vídeo 

e transmitidas em live streaming direto, via internet. 
4. (…) 

 
 

Nova redação: 
 

Artigo 38º 
(Carácter público das reuniões) 

1. (…) 
2. (…) 
3. Todas as sessões da Assembleia Municipal são objeto de gravação, áudio e vídeo 

e transmitidas em live streaming direto, via internet. 
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4. (…) 
 

 

 
 
Usou da palavra o deputado Luiz Branco (+C) que disse ser a favor da 
democracia participada, no entanto acha que o público deve estar limitado aos 
assuntos da ordem de trabalhos da sessão extraordinária. 
 
 

 

 

Usou da palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que esclareceu que a intervenção 
do público na assembleia, são sobre assuntos que querem apresentar aos órgãos 
deliberativo e executivo e não são os pontos da ordem de trabalhos. 

 

 

 
Tomou a palavra, a deputada Maria João Gomes (NI+C) que referiu que o 
período de intervenção do publico leva a voz da população e a voz das suas 
preocupações à assembleia, e, portanto, não tem de estar condicionado. 
 
 



 

Usou da palavra, o deputado Saúl Fragata (CDU) que disse que é correto e justo 
que o período do público tenha lugar também nas sessões extraordinárias. 
 
 

 

 
A Assembleia Municipal da Marinha Grande delibera aprovar a proposta de 
alterações ao Regimento da Assembleia Municipal da Marinha Grande, nos 

termos do disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 26º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, na redação 

atual. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

PONTO 18 - APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO 
FINANCEIRA 
 

Usou da palavra, o deputado Luiz Branco (+C) que voltou a perguntar quantas 
ou qual a ordem de grandeza de empresas, que têm procurado a Marinha Grande, 
para aqui investirem. 

Referiu-se desiludido por o Sr. Ministro do Ambiente, na sua visita ao Concelho ter 
anunciado o fim da intenção de construir as ETES, sendo esta medida, uma má 
noticia para o Concelho. 
 
Sobre o Pinhal de Leiria concretiza que os investimentos na regeneração, estão 
errados e apontou exemplos e formas de atuação que deveriam ser usadas. 
Por fim mostrou-se preocupado com a localização do mercado, no sentido de 
poder vir a ser esta localização a causa para a FAG, por falta de espaço ter de 
deixar de se realizar. 
 
A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 



 

 
Usou da palavra o deputado Artur Santos (MPM) que disse congratularem-se 
pelo acordo de comodato para instalação da Cefamol no Centro Empresarial na 
Zona Industrial.  
Consideram que a iniciativa Marinha Grande - Natal em movimento é merecedora 
de elogios, bem como as três intervenções artísticas inseridas no Festival “Marinha 
Grande, SOPRO: ARTE PÚBLICA”. 
Sobre o facto do GAEE, continuar a acolher pedidos diretos de informação de 
potenciais investidores é por um lado motivo de satisfação, por outro, de grande 
preocupação. 
No âmbito das relações institucionais e cooperação, reiteraram a proposta de se 
estudar a possibilidade de estabelecer um projeto de geminação c/ a cidade de 
Exeter (cidade Natal de Guilherme Stephens). 
Quanto à situação financeira do município, numa situação normal seria motivo de 
orgulho ter um município com depósitos na ordem dos 15.7 milhões de euros. 
Contudo, lamentaram que o montante seja resultado da recorrente falta de 
capacidade de execução dos orçamentos, e não da eficiência da gestão. “ 
 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 
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A Sra. Presidente da Câmara prestou algumas informações: 
 
Pinhal – os sentimentos em relação ao Pinhal, são iguais a todos os Marinhenses. 
Também tive dúvidas, tal como todos nós em relação à regeneração espontânea, 
no entanto, pude ver no local, pinheiros com 1,5m e vários já a nascerem perto, de 
forma natural. Assim é de aguardar mais esta primavera para vermos os 
resultados. Tem feito reuniões frequentes com a nova Diretora Regional. Foram 
definidas zonas prioritárias para intervir: Tremelgo, Ponte Nova e Samouco. Com 
o reforço da verba no orçamento de estado, esperamos ter mais intervenções na 
mata e na recuperação de algumas estradas.  
 
Rio Liz – obviamente que concordamos com a construção de ETTS e que os 
suinicultores tratem os seus efluentes. Têm de cumprir as suas obrigações. 
Alguma coisa está mal com a ETAR do Coimbrão e já reportámos essa 
preocupação. Vamos tomar uma posição conjunta na CIM em relação às tarifas da 
Valorlis. 
 
Mercado – O tempo de espera foi superior ao esperado, mas a mudança da venda 
do pavilhão nº 1 para o 2 já se fez, dado que já foram feitas as adaptações 
necessárias para a venda de peixe e de carne. 
 
PDM – naturalmente que o alargamento das Zonas Industriais tem de estar no 
PDM, que como sabem está a ser feito. Mas não para terrenos do ICNF, isto é um 
assunto para discutir. Já demos indicações para saírem as hastas públicas 
referentes aos terrenos da ZI da MG e de Vieira.  
 
Geminação – é uma ideia interessante, mas outras situações prioritárias vieram a 
acontecer e não tivemos meios para nos centrarmos neste assunto. 
 
Situação Financeira – o saldo que se prevê que integre o saldo da conta de 
gerência é de 12 milhões de euros.  
 
Antiga FEIS – concorda que ninguém sabe mais do que todos juntos, e quando 
tivermos o estudo que saibamos ter uma atitude ativa e proativa para não atrasar 
o processo. 
 
“Novo mercado” – lembrou que no dia em que resolveu com as Finanças que o 
mercado ficasse na zona onde estavam as tendas, nesse dia, ele não foi aprovado 
para esse local e foram postas outras condições. Continuamos a não ter definido 
o local do mercado.  
 
Creche da Ivima – infelizmente esta obra tem-se vindo a arrastar por coisas que 
nos ultrapassam e neste momento, estamos a fazer umas alterações que foram 
propostas e a acompanhar dia sim, dia não, este projeto. 
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O Sr. Vereador Carlos Caetano deu os seguintes esclarecimentos:  
 
PDM – já há algum tempo que apresentámos aos Vereadores a nossa proposta 
relativamente às zonas industriais e alargamentos das atuais, ou seja, no final 
teremos 8 zonas industriais e com uma área, sensivelmente o triplo da atual no 
Concelho. Relembrou que era importante criar a tal comissão com um 
representante de todos os partidos / movimentos com assento aqui, na assembleia, 
para se manterem informados e evitar mal-entendidos.  
 
Rua dos Oleiros – não está ainda concluída porque está integrada numa 
empreitada com outras 12 ruas e agora é que vamos passar para as pinturas. 
 
Orçamento participativo 2018 – o projeto está pronto e vai ser lançada a obra. 
 
Trutas - o saneamento vai ser feito em todas as ruas que ainda estão em falta. 
 
Plano local de acessibilidades – estamos a iniciar esse trabalho com a Engª 
Paula Teles, uma especialista nesta área e já definimos a quinta das nespereiras 
como a zona piloto. 
 

 

 
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 nesta segunda reunião. _____________________________________ 

 

Dando cumprimento à alínea c) do nº1 do artº 30º do RJAL, o Presidente da Mesa 

deu por encerrada esta segunda reunião da sessão ordinária de 28.12.2020, pelas 

vinte e duas horas e quarenta minutos, da qual se se lavrou a presente ata que, 

depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelo Presidente e por mim, Paula 

Cristina Ascenso Moreira que a redigi, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º do RJAL 

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

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

 

Luís Guerra Marques 
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O Gabinete de apoio à Assembleia Municipal 

 

Paula Cristina Ascenso Moreira 

 

(Técnica superior nº 278) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A gravação de áudio e vídeo da presente sessão, da primeira e da segunda reunião, 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 



 

 

             
 
 

ATA Nº 8 
SESSÃO ORDINÁRIA 

28.12.2020 
SEGUNDA REUNIÃO 

11.01.2021 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANDATO 2017/2021 







AM 28-12-2020 
Antes da ordem do dia 
 
 
Porque nunca é demais defender um património que é de todos, venho, mais 
uma vez trazer a esta Assembleia a necessidade de nos mantermos atentos 
e empenhados na recuperação do Pinhal do Rei, reportando-me ao último 
Estudo elaborado pelo Observatório Técnico Independente (OTI), datado de 
outubro deste ano, após uma visita ao local, em setembro último. 
 
Neste estudo técnico, o OTI faz o enquadramento da Mata Nacional de Leiria 
em termos de ordenamento e gestão florestal, descreve as respostas dadas 
pelo Estado, comunidade científica e sociedade em geral, analisa os 
processos de resposta e as ações desenvolvidas com base nos resultados 
observados, apresentando as correspondentes conclusões e 
recomendações. 
 
Das conclusões apresentadas, destaca-se, em primeiro lugar, uma 
gravíssima falta de planeamento, por parte do ICNF, nas ações de 
recuperação nas áreas ardidas, a que se juntam os sucessivos atrasos na 
revisão do Plano de Gestão Florestal.  
 
Da estratégia inicialmente delineada pelo ICNF, à exceção de uma 
intervenção, logo a seguir aos incêndios, muito pouco foi feito a partir de 
2018. 
As ações implementadas dizem respeito a uma pequena fatia de todo o 
território afetado pelos fogos e pelo furacão Leslie. Tarefas essenciais estão 
ainda por executar  
 
Continua a não existir monitorização do processo de regeneração natural, 
bem como do controlo de plantas invasoras e de pragas. 
Foi escassa a intervenção realizada para diminuir a erosão fluvial.  
A evidente dinâmica de recuo do cordão dunar litoral, que apresenta 
fragilidades em alguns pontos, consequência dos fogos e da passagem do 
furacão Leslie carece de intervenção urgente.  
 
Na intervenção do ICNF não foram consideradas as propostas apresentadas 
no Relatório produzido pela Comissão Científica nem as advertências, 
recomendações e propostas constantes do Parecer do Observatório do 
Pinhal do Rei.  
 
Infelizmente, as ações de voluntariado e com o apoio de mecenato 
implementadas, pese embora a sua grande importância cívica, são muito 
localizadas e com uma extensão de poucos hectares. 
 



Considera ainda o OTI que os mecanismos de monitorização da 
implementação das medidas de recuperação estabelecidos não funcionaram. 
O Observatório do Pinhal do Rei, criado com a missão de interpretar, 
acompanhar e monitorizar o seu Plano de Recuperação não tem sido capaz 
de assegurar essa missão.  
 
Para o OTI é relevante a Resolução n.º 50/2020 da Assembleia da República 
(sobre a qual esta Assembleia aprovou unanimemente uma moção) na 
medida em que esta pode contribuir não só para ultrapassar os atrasos e 
desvios do processo de recuperação previsto inicialmente em 2017 como 
para monitorizar a sua implementação.  
 
Finalmente, face às evidentes fragilidades do atual modelo de gestão da 
MNL, propõe o OTI que o mesmo seja repensado, propondo a criação de 
uma entidade gestora num modelo tripartido: Estado Central (ICNF)– 
Autarquia – Entidades Privadas. 
 
Na minha opinião o que tem falhado na gestão desta mata é o facto de, ao 
longo dos anos ela ter vindo a ser sucessivamente desprovida dos meios 
técnicos, humanos e financeiros. É a distância a que estão os responsáveis e 
decisores. 
É o facto de aqui ter deixado de existir um Serviço com capacidade de 
decisão para fazer a gestão deste espaço com um planeamento e com um 
orçamento, que lhe confiram a autonomia necessária para que essa gestão 
seja eficaz. E é essa organização que é preciso reivindicar. 
 
Dada a extensão do seu território no nosso concelho, e isso já deveria ter 
acontecido há muito, afigura-se-me perfeitamente adequado que a Autarquia 
participe na sua gestão, através da criação de, por exemplo, um Conselho 
Consultivo, onde teria também lugar a comunidade científica. 
 
Mas mantenho sérias reservas quanto à necessidade de inclusão de 
entidades privadas na gestão e preservação de um espaço com uma história, 
identidade e exigência de conhecimento técnico e científico, como é o nosso 
Pinhal do Rei.  
 
Maria João Gomes 
 
 
 
 
 
 



 
Assembleia Municipal Ordinária de 28.12.2020 

Antes da Ordem do dia 

 

1- Lixo dos contentores vindos de Itália. 

Na reunião da CIMRL de 17/12/2020, o MPM abordou a mesa, no sentido de 
saber notícias sobre este temo. O Sr. Presidente Dr. Gonçalo, confirmou, que 
não haverá mais contentores de lixo vindos de Itália. A ser verdade, fez sentido 
a intervenção do MPM sobre este assunto. Também ajudaram, as manifestações 
noutros pontos do país, designadamente em Valongo. 

2- O Problema dos cheiros da Valorlis/Resilei, 

Os cheiros nauseabundos continuam, e o MPM vai continuar a exercer pressão, 
para que tenhamos na nossa região, um aterro sanitário, idêntico ao das Lipor, 
em Valongo. De um lado há a A4 e do outro, há o Continente. Significa que não 
há cheiros. Eu mesmo tive o cuidado de visitar a zona, falar com alguns 
habitantes e donos de lojas que ficam junto ao aterro e a sua opinião é comum: 
Raramente se nota algum cheiro! Na nossa zona, raramente NÃO se nota o 
cheiro. 

3- A Estrada de S. Pedro de Moel.  

Indo da Marinha Grande, cerca de 500 metros antes de chegar, há altos na 
estrada, provocados pelas raízes dos pinheiros, que teimam em existir. É 
perigoso, e estamos à espera que aconteça uma desgraça, para se resolver o 
problema à pressa, como é costume. Reage-se e não se previne! A desculpa 
que são estradas do ICNF não pega, porque há um exemplo, da estrada que vai 
das Paredes para a Nazaré, que já foi intervencionada várias vezes e também é 
do ICNF. 

 

Carlos Wilson Batista 

Deputado do MPM 

 

 

 

 

 

 

 





AM 28.12.2020 
Antes da Ordem do Dia 
 
Como sempre fiz até agora, após as Assembleias da CIMRL, quero começar esta minha 
intervenção, dando nota do que sucedeu na última que decorreu no dia 17 de dezembro. 
 
Dá a sensação da CIMRL ser tratada, por alguns, da mesma forma que tratam a União 
Europeia. 
São contra a mesma, mas não abdicam de concorrer a lugares no Parlamento Europeu, e 
só não se manifestam contra as ações da mesma, como seja agora o caso da vacinação 
contra o COVID.  
Se não estivéssemos integrados na UE, gostaria de saber quando se iniciaria a vacinação 
em Portugal. 
 
Assim se passa relativamente à CIMRL. 
Temos projetos a decorrer, que se não fosse a CIMRL, duvido que os teríamos. Ou a 
aquisição em bloco de EPI, para todos os municípios, que duvido conseguíssemos com 
as mesmas condições obtidas. Isto tanto é válido para a CMMG como para as restantes. 
 
Nesta Assembleia aprovamos o orçamento para 2021, assim como tomamos 
conhecimento dos projetos em execução e dos novos. 
 
Mas foram aprovadas 3 moções de importância muito elevada para os municípios da 
CIMRL em geral, mas em particular para a Marinha Grande. 
 
Das 3 moções apresentadas, uma sobre os “efluentes suinícolas” a exigir à ADP, entidade 
gestora dos efluentes produzidos na região, uma reunião já no início de 2021, para em 
conjunto ser encontrada uma solução definitiva, até ao final do ano de 2021. 
 
Uma segunda moção sobre o “ensino artístico”, em que houve um corte abrupto nas 
vagas disponíveis financiadas. 
Em algumas escolas de ensino artístico da região, os cortes atingiram os 80%. Como é o 
caso do Sport Operário Marinhense, do Orfeão de Leiria, e Alcobaça. 
A moção é justificada, porque se aqui na zona houve estes cortes, os mesmo não 
aconteceram em todo o território nacional. Havendo mesmo casos em que as escolas, 
não só mantiveram o número de vagas financiadas, como ainda viram esse número 
aumentado. 
Parece haver no poder central quem se esteja a opor ao êxito da candidatura de Leiria a 
Capital Europeia da Cultura de 2027. 
 
Por último, a moção sobre a “recuperação social”. Reivindicando que diversas obras com 
impacto para a economia da região sejam incluídas na agenda do governo, de modo a 
que possam ser lançadas com recurso à “Bazuca”, pacote financeiros aprovado na UE. 
 
Como não há uma distribuição, da documentação emanada das Assembleias da CIMRL, 
eu próprio, hoje reencaminhei para todos os eleitos do Município da Marinha Grande, o e-
mail com estes documentos que foram remetidos aos deputados da CIMRL. 
Sobre a CIM fico por aqui. Talvez os Senhores deputados Carlos Wilson e João Paulo 
Pedrosa, que também estiveram presentes, queiram acrescentar informação sobre os 
restantes pontos. 
 
O ano tem sido o “terror” que todos conhecemos, mas há coisas que não fazem sentido. 



Há um ano estava a Senhora vereadora Célia Guerra, contente por poder anunciar que a 
iluminação natalícia tinha chegado a todas as freguesias do concelho. É verdade que 
nalguns casos só lá chegaram as “Boas Festas” luminescentes. Este ano se por um lado 
a Marinha Grande está bonita, por outro lado, parece que já não houve capacidade para 
chegar a todas as freguesias. 
Falo da Moita, onde não se nota qualquer iluminação de natal. Se seguirmos para a 
Nazaré, temos a Martingança e Pataias que estão enfeitadas. 
 
Gostava de agradecer a Arte Urbana, que apareceu nos últimos tempos na cidade. É, e 
está, bonito. Podem continuar. 
 
Ainda uma última nota, para enaltecer o bom ritmo da obra da Vidrala, e esperar que 
ainda durante este mandato fique finalmente resolvido o flagelo dos camiões da SB, entre 
Albergaria e Picassinos 
 
 
Luiz Branco 
Deputado municipal eleito pelo +Concelho 
 
 



AM 28.12.2020 
Ordem do dia 
Ponto 2 – Fixação da Taxa de IMI respeitante ao ano de 2020 
 
 
Só porque dá trabalho ter uma base de dados em condições, continuamos a cometer o 
“erro” de não inflacionar a taxa de IMI aos prevaricadores, tal como a lei o permite. Os 
mesmos que não mantêm o edificado em situação condigna, pelo menos no aspeto. 
Isto é um erro que afugenta as pessoas de zonas que deveriam estar a fervilhar de vida. 
 
Este ano estamos a cometer um segundo erro. 
O desemprego está a aumentar drasticamente. A saúde financeira do tecido empresarial 
do concelho está a definhar. 
A resposta do município é nula, aplicando as mesmas taxas dos anos anteriores. Taxas 
baixas, nalguns casos a mínima possível, mas para um ano destes, até porque há 
disponibilidade financeira, deviam de ser cobradas apenas as taxas mínimas possíveis, 
tanto no IMI, como no IRS e na Derrama, votadas nos pontos seguintes. 
Se o fizéssemos estaríamos a dar uma folga, embora pequena, mas uma folga à 
economia das famílias e das empresas, ou seja, à economia local. 
 
 
 
Luiz Branco 
Deputado municipal eleito pelo +Concelho 
 



 

 

Assembleia Municipal Ordinária 
Data: 28-12-2020 
EDIFICIO DA RESINAGEM 

Marinha Grande 

RESUMO DA INTERVENÇÃO P/ ATA (28.12.2020) 

5. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2021: 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO, MAPA DE PESSOAL E ORÇAMENTO, nos termos do disposto na alínea a) 

do nº 1 do art.º 25º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro, 

na redação atual;  

 

 
“Começamos por salientar a qualidade do documento técnico que resulta naturalmente do esforço feito pela 
divisão financeira ao longo destes últimos três anos, no sentido de permitir uma leitura comparativa e 
consequentemente, uma análise mais sustentada. 
A Câmara Municipal tinha para investir em obras, no ano 2020, mais de 17,8 M€. Até 29 de novembro 
executou menos de 22%, ou seja, quando estava passado mais de 90% do ano, o nível de execução deste 
Município é baixíssimo, corresponde a cerca 1/5 do investimento previsto no orçamento 
 
Se não vejamos: 
- Todas as obras relevantes neste orçamento que são expectativas mais do que justas da população, vêm de 
anos anteriores. Também estavam previstas para 2020 e transitam para 2021, algumas,  por manifesta 
incapacidade de execução.  
- Sejam obras que resultem de financiamentos externos  ou internos, o facto comum neste orçamento é que 
continuam, ano após ano, com muito atraso. Ou seja, não há nada de novo neste orçamento de 2021, diria 
até que as coisas pioraram. 
- De fora ficaram: 
As obras estruturantes para o futuro da nossa terra, como seja, a expansão das zonas industriais (incluindo 
alargamento substancial da ZI do Casal da Lebre) e a infraestruturação das mesmas, a criação de variantes 
que desviam o trânsito do centro da cidade (sobretudo os camiões), a substituição global da rede de águas 
do concelho e a cobertura total do saneamento básico, apesar de reconhecermos que algum trabalho foi feito 
neste ano em particular, ainda muito está por concluir. 
Ao nível dos equipamentos, as necessidades são mais do que muitas e algumas já são emblemáticas como : 
a Piscina, o Mercado, o Parque TIR,  o  Pavilhão Multiusos e o pavilhão gimnodesportivo da Moita. A criação 
de novos equipamentos e respostas sociais de apoio ao envelhecimento, toxicodependência, prostituição, 
deficiência, juventude, que são urgentes. Tudo isto fica de fora. 
Ao nível do património queremos ver recuperada a Fábrica Escola Irmãos Stephens mas antes esperamos 
que se cumpra a promessa da sociedade civil e de todos as forças com assento nesta assembleia serem 
previamente auscultados, pelo que questionamos o destino do montante de 20.000,00€, inscrito nesta 
rubrica.  
Ao nível da educação queremos ter um Projeto Educativo Municipal e uma Carta Educativa, centros 
escolares as obras de requalificação do parque escolar… lembramos que há escolas cujos edifícios estão 
degradados, a necessitar de obras de beneficiação, e que não funcionam num modelo de escola moderna, 
com boas instalações para o funcionamento das atividades extra curriculares. 
Verificamos pasmados que está apenas previsto gastar-se 500€, em obras nos edifícios do pré-escolar e  no 
Centro Escolar da Marinha Grande pouco mais de 12.000€ 
Registamos há obras fundamentais, que vêm sucessivamente em todos os orçamentos dos últimos anos, 
mas com rubricas abertas de valores simbólicos. Bem sabemos que no próximo ano nos esperam dezenas 
de modificações a este orçamento, e que possivelmente algumas verbas serão canalizadas para alguns deste 
itens, mas que outros ficarão à espera uma vez mais.  
Não existem praticamente valores definidos para o turismo e para a sua promoção do concelho (5€);   
Não está planeado cumprir o compromisso assumido diretamente com os munícipes de concretizar as obras 
dos Orçamentos Participativos dos últimos anos, em especial um famigerado patinódromo, e requalificação 
de campo de jogos na Pedrulheira. 
Em pleno período de pandemia (Covid-19) e com tantos exemplos de cenários de exceção que a história nos 
trouxe nos últimos anos (incêndios, temporais), verificamos que a rubrica «surto pandémico» tem apenas 
500€.   
Não ficou explícito por que razão há um aumento de 62,61% das transferências correntes para as juntas de 
freguesia, pelo que gostaríamos que a Srª Presidente nos elucidasse sobre esta questão 



 

 

- Todos os impostos pagos pelos munícipes aumentam, com realce para impostos diretos (IMI, IMT, derrama, 
IUC) que crescem, ultrapassando os 9 milhões de euros. 
- Neste orçamento, comparado com o orçamento do início do mandato, as despesas com pessoal crescem 
1,6 milhões de euros, correspondendo a um aumento de 30% em salários. No entanto, este aumento não 
significou uma melhoria nos serviços prestados aos munícipes, não foi feita uma reestruturação orgânica. 
Sendo verdade que neste particular a proposta do executivo foi chumbada pela oposição, também é verdade 
que o executivo nada fez para acolher as propostas apresentadas pela oposição e voltar a apresentar uma 
revisão do documento… por opção, arrumou-se o processo na gaveta, como acontece em muitos outros 
processos em que o executivo permanente não percebe ou não quer perceber, que, neste órgão é minoritário 
e os vereadores da oposição podem ter opiniões diferentes que são igualmente legitimas. 
Bem sabemos, que é mais fácil culpar a oposição e utilizá-la como argumento para justificar o injustificável, 
sobretudo quando se dispõe de um departamento de propaganda rotinado para o efeito. 
Se o MpM fizesse uma oposição irresponsável, poderíamos até estar cinicamente satisfeitos com este nível 
de falta de planeamento e  de inoperância do executivo. Contudo, como somos responsáveis, como 
representamos uma larga faixa da população Marinhense que não desiste nem vai desistir de ver o seu 
concelho não no pódio nacional da eficiência financeira, mas sim no pódio nacional do progresso, do 
desenvolvimento e  da qualidade de vida, mais não podemos que lamentar que 2021 se afigure como mais 
um ano perdido. “ 
 

Autor da intervenção: 
Artur Jorge Santos - MPM 
Deputado AMMG 

  
 



AM 28.12.2020 
Ordem do dia 
Ponto 5 – Documentos Previsionais para 2021 
 
O Orçamento para 2021 é mais do mesmo, diria mesmo “uma pobreza Franciscana”. 
 
Pode ser que seja desta que a Creche da Ivima saia do projeto e passe finalmente a ser 
uma realidade. 
Depois esperamos que se salvem, a 2ª fase da adutora, assim como as fases 2 e 3 do 
saneamento das Trutas e Amieira. Assim como a substituição da rede de água nesses 
lugares e em Picassinos. 
Esperamos que algumas das outras obras também orçamentadas, para Marinha Grande, 
Vieira de Leiria e Moita possam ver a “luz do sol”. 
 
Mais uma vez estamos a passar ao lado, não do futuro, mas do presente. 
Quatro anos, estão a ficar concluídos, sem que tenhamos sido capazes de lançar 
qualquer obra de vulto. Nem com verbas próprias, nem tão pouco com recurso a 
financiamentos suportados por fundos europeus. 
É pena, mas é a nossa triste realidade. 
 
Mantenho-me convicto que a culpa é maioritariamente do executivo permanente, mas, se 
os eleitos são 7 e os decisores são só 3, algo não bate certo. 
Mas, considerando que os primeiros responsáveis são os vereadores com pelouros. Há 
uma razão para que isto tenha corrido assim. 
E a razão chamasse estratégia – ou melhor falta de estratégia. 
 
O PS neste mandato, a exemplo dos anteriores, nunca conseguiu impor uma linha 
condutora, devidamente programada, na sua atuação. 
 
Duvido que se alguém vos perguntasse, conseguissem sequer responder sobre o que 
querem para o Concelho, para os próximos 5 ou 10 anos. 
Quando é assim tornasse impossível fazer Mercados, Piscinas, Centros Escolares, 
Variantes para transito circulante, resolver PDM’s, angariar novos Investimentos públicos 
ou privados, nem outras coisas, que, essas sim, podem definir o que será o concelho nos 
próximos 5, 10, 15 ou 20 anos. 
 
Falando em plano estratégico. 
Para este ponto, talvez para que não falemos demais, juntaram o orçamento, um 
pseudo plano estratégico e ainda o quadro de pessoal. 
 
Sobre o plano estratégico nada a dizer para além de começar pela “Orientação 
Estratégica” que é definida como “Desenvolver um Novo Modelo de Governação 
Participada e Eficiente”. 
Portanto Participada e Eficiente. 
 
Se estivesse noutro local podia considerar ser uma piada. 
PARTICIPADA. Então de 7 vereadores apenas 3 decidem. E até decidiram acabar com o 
Orçamento de nome Participativo. 
EFICIENTE. Com taxas de execução anuais, que nunca chegaram a sequer a 50 % 
(metade) do orçamentado. 
 



Não é totalmente verdade o que estou a afirmar, porque em 4 anos as despesas com 
pessoal aumentaram 30 %, e irão aumentar muito mais, com os esboços de quadro de 
pessoal agora apresentado. E aqui sim, aqui têm cumprido o orçamentado. Mas só na 
parte da despesa. 
 
Porque se os encargos com o pessoal aumentaram 30 % o mesmo não se pode dizer da 
eficiência. Nesta os aumentos não foram notados. 
 
 
Luiz Branco 
Deputado municipal eleito pelo +Concelho 
 



AM 28.12.2020 

ORDEM DO DIA 

PONTO 5 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE DOCUMENTOS 
PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2021: GRANDES OPÇÕES DO PLANO, MAPA DE 
PESSOAL E ORÇAMENTO 

O orçamento comporta uma despesa total de 31.218.011€. 

A grande fatia, 62,8% são destinados a Despesas correntes, onde sobressaem 

 Despesas com Pessoal (37,1% das correntes e 23,3% do orçamento) 
 Aquisição de serviços (50,5% das correntes e 31,7% do orçamento) 

Note-se que na Aquisição de serviços estão 1.151.763€ para Trabalhos 
Especializados e 

  315.551€ para Outras Despesas Correntes 

Duas rubricas que nos suscitam dúvidas por não sabermos a que se destinem. Esperamos 
que não se destinem a contratar bens e serviços a “boys” o que, diga-se de passagem, na 
vossa gestão do PS é muito usual. 

 

Interessa-nos aqui falar essencialmente do que se pretende investir, porque é o 
investimento que deve tornar o nosso concelho mais apetecível para quem cá vive e para 
quem nos visita. 

Infelizmente o valor disponível para investir é baixo 11.469.597€. (36,7% do Orçamento), 
pelo que o que nos propõem neste orçamento fica muito aquém das necessidades e das 
expectativas dos Munícipes. 

Esperamos, no entanto, que, a próxima introdução do saldo de gerência no orçamento, 
possa vir a alavancar investimentos significativos e que o concelho espera há anos, 
nomeadamente: 

 Mercado que, neste orçamento, apresenta uma miserável verba de 3.303€!!! 
 Piscinas Municipais  
 Plano e projeto para a FEIS 
 Centro Intermodal de Transportes (é bom que não fiquemos parados na birra do PS) 

E, ainda que o que se propõe investir neste orçamento não deixe de ter alguma ligação ao 
que temos vinda a defender em termos de prioridades para o concelho, prioridades que se 
ligam a: 

 Saneamento – estão previstos cerca de 1.291.264€ (11,3% do investimento 
4,3% do orçamento) 

 Captação e Distribuição de água (13,9% do investimento 5,1% do orçamento) 
 Indústria e Energia (6,6% do investimento 2,4% do orçamento) ainda que seja 

essencialmente Iluminação Pública. 



Ficam para trás uma quantidade de investimentos absolutamente necessários pelo que 
aguardaremos que a introdução do saldo de gerência possa vir a comtemplá-los. 

Cá estaremos para ver. 

Notamos, e não podemos deixar de o fazer, com a coerência com que sempre o temos 
feito, que algumas coisas que este orçamento propõe são relativamente bem aceites. 
nomeadamente: 

 Investimento em Infraestruturas viárias 1.473.518€ (12,8% do investimento 
4,7% do orçamento) 

 A creche da IVIMA 525.886€ (4,6% do investimento 1,7% do orçamento), 
apesar do valor no parecer insuficiente. 

 A continuada requalificação do Centro Azul em S. Pedro de Muel 168.084€. 
 Requalificação do Largo na Passagem 265.000€ 
 Requalificação do edifício de apoio aos deficientes 356.054€. 
 Etc… 
  

Para nós, porém, muito mais do que propor, é fazer, é executar, é conseguir apresentar 
obra feita e, isso, tal como temos vindo a ver ao longo deste mandato, não é possível 
convosco.  

Apesar de tudo e para que a vossa incompetência seja verificada no fim do mandato que, 
felizmente para os nossos Munícipes, vai acabar breve, não vão ter a alegria de ver o 
vosso orçamento chumbado com gostariam, para poderem atirar para cima da oposição, 
não o ónus da vossa incapacidade em fazerem, mas a desculpa de que se não fizeram foi 
porque não vos deixaram. Ah! Vamos deixar passar o orçamento sim senhor, porque 
temos a certeza de que, no fim, a mais ninguém vão ser atribuídas culpas pela vossa 
incapacidade a não ser a vós próprios.  

 

SAÚL FRAGATA 

DEPUTADO MUNICIPAL CDU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AM 28.12.2020 
Ordem do dia 

 
 

Ponto 5 – Documentos Previsionais 2021 
 
Trata-se, efetivamente, de um orçamento de continuidade, continuidade na falta de arrojo 
e de visão para o futuro. 
Conta-se com o saldo de gerência, mas ele só é incorporado em Abril, tarde demais para 
permitir a sua execução, face aos prazos que demoram os projectos e os concursos 
públicos. 
Não estão previstas novas acessibilidades, tão necessárias para o desenvolvimento do 
concelho. 
O Centro Escolar da Várzea voltou a não ser contemplado. 
Algumas fases da rede de águas não têm verba definida. 
Esperamos que, desta vez as obras da Creche, na antiga IVIMA, sejam executadas, pois 
é um equipamento que pode, realmente, apoiar as famílias. 
Relativamente ao valor inscrito no Fundo de Emergência considera que ele é 
manifestamente baixo, considerando as necessidades e o valor elevado do saldo de 
gerência. 
Verificou que no Capítulo III das despesas, vem mencionado a pagamento de uma multa, 
decretada pelo tribunal relativa a um processo, certamente o dos terrenos situados no 
Casal de Malta. 
A multa é diária e elevada e está a ser paga com o dinheiro proveniente dos impostos dos 
munícipes e que tanta falta faz para outras coisas. 
Solicitou que a Srª Presidente da Câmara esclarecesse a Assembleia e fizesse um ponto 
de situação sobre este assunto. 
 
Maria João Gomes 
Deputada municipal 



AM 28.12.2020 
Ordem do Dia 
Ponto 8 – Contrato Programa com a TUMG para o ano 2021 
 
Continuamos a defender que a TUMG deve passar para a tutela direta da CMMG. Como 
departamento específico para os transportes, mas não dependendo duma empresa. 
Cada vez estamos mais perto do risco de dissolução da empresa municipal TUMG. 
Quando isso suceder vai ser grave, as nossas populações estão mais próximo de ficarem 
sem transportes públicos. 
 
É óbvio que, nesta altura, não é correto criar um orçamento com uma previsão de 
aumento de receitas, com base em aumento de publicidade e de estacionamentos. 
 
Ainda de salientar, que numa fase de aquisição de novas viaturas, estas se adquirem sem 
preocupações ambientais, sem que se evite o recurso a combustíveis fosseis. Como é o 
caso destas movidas por motores a gasóleo. 
 
Pela continuidade dos transportes públicos, nós vamos continuar a votar contra a teimosia 
de manter uma empresa que tem tudo para colocar em causa esses transportes. 
 
 
Luiz Branco 
Deputado municipal eleito pelo +Concelho 
 
 
 



AM 28.12.2020 

ORDEM DO DIA 
PONTO 7 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS RELATIVO À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO-PROGRAMA PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE INTERESSE GERAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA 2021 

PONTO 8 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE CONTRATO PROGRAMA PARA O ANO DE 
2021 RESPEITANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE GERAL DE TRANSPORTE DE 
PASSAGEIROS DA TUMG – TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE 

 

Desde sempre a CDU foi intransigentemente defensora da existência de um serviço público de 
transportes que servisse a população do concelho. 

Pela existência desses serviços sempre nos batemos, e pela sua defesa sempre aqui estaremos a 
dizer que este serviço público deve ser prestado à população que dele tanto necessita, 
essencialmente os mais vulneráveis, nomeadamente os idosos e outros que, tanto tendo feito pela 
nossa terra, merecem dela um mínimo de reconhecimento e, o serviço público de transportes, 
ainda que suportado em muito pela autarquia, é um deles. Para sua defesa contem sempre 
connosco. Cá estaremos, como sempre, do lado certo da barricada. 

Acontece que este serviço foi até inaugurado num ano em que detinhamos o poder de gestão da 
autarquia. 

É claro que se pode questionar se o serviço deve ser prestado, como o é, por uma Empresa 
Municipal, ou se o devia ser diretamente pela Câmara Municipal. Qualquer dos modelos, sendo 
público, é uma das formas que nos não desagrada. Tememos, no entanto, que quem tanto fala da 
passagem do serviço diretamente para a Câmara Municipal e por outro lado parece querer um 
controle, e bem,  sobre tudo, não veja que esta forma de prestação destes serviços através de uma  
empresa municipal, como um meio de sabermos melhor com vão andando os serviços públicos de 
transporte, do que se eles estivessem em bloco metidos nos serviços da Câmara, juntos com  toda 
a profusão de funções que aos mesmos estão adstritas, tornando mais difícil o controle e a 
operacionalidade deste serviço.  

Por isso nos não importa a forma desde que o serviço seja público e, até nos admira como quem 
diz querer controlar o máximo possível, não se importe afinal que, em termos gerais as coisas 
sejam menos controladas. Parece que a intenção de quem assim pensa é outra. Eles lá saberão 
qual? Mas, aparentemente, é a de dificultar ao máximo o funcionamento das coisas, sejam elas 
quais forem. Connosco, não contam para avançar por um caminho que entendemos não deve ser 
esse, ou seja, não contam para dizer que não só porque não. 

Se o problema é a gestão, quanto a isso também criticamos que a gestão seja feita, neste, como 
em qualquer serviço, de acordo com o cartão partidário. Achamos que a competência é a melhor 
forma de gerir. O que, diga-se, com este executivo por norma não acontece. Assim podemos exigir 
que a gestão seja melhor e mais eficiente, o que nunca exigiremos é a extinção de um serviço 
desta importância, nem a sua passagem, para já, para dentro da autarquia, metendo aquilo que 
agora se controla num saco generalista onde o controle é mais difícil. 

 

Maria Loureiro 

Deputada Municipal CDU 



AM 28.12.2020 
Ordem do dia 
Pontos 9 e 10 – Transferência de novas competências em 2021 
 
Por não haver qualquer outro ponto para apreciação de transferência de competências, 
com outras competências, admitimos como implícita a aceitação de competências como 
seja o caso da que rege a área da cultura. 
Lamentamos que as áreas da educação e da saúde, conforme o estipulado nos Decreto 
Lei 21/2019 e 23/2019, não tenham ainda merecido a aprovação por parte do executivo 
da Câmara Municipal. 
Claro o estado de conservação dos edifícios é uma preocupação justa. Mas, e se em 
2022, como previsivelmente tudo indica esse estado se mantiver? Qual vai ser a posição 
do Município? 
Vai fazer como fez com as outras competências que não as negando vai agora assumir, 
sem que as condições se tenham alterado desde. 
A aceitação de qualquer destas competências, tal como o articulado nos DL acima 
referidos, pressupõe o bom estado de conservação do edificado, mas não estando nesse 
bom estado, exigisse que seja recebido devendo estar nessas circunstâncias. Isso implica 
a negociação e dessa não abdicamos. 
O que tiver de ser gasto, na recuperação dos edifícios, tem de ser pago pelo governo. Isto 
está salvaguardado nos mesmos Decreto Lei. 
Por isto vamos continuar a votar contra, a NÃO aceitação destas transferências de 
competências. 
 
 
Luiz Branco 
Deputado municipal eleito pelo +Concelho 



 
Assembleia Municipal Ordinária de 28.12.2020 

Ordem do dia 

PONTO 11 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO 
PARCIAL DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE E DAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS - EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA 
GRANDE 

 

Alargamento da Zona Industrial do Casal da Lebre. 

Decerto muitos se recordarão do início dos anos 80, em que algumas empresas 
se foram embora do concelho, por não haver terrenos disponíveis. Curiosamente 
hoje, regressaram ao concelho, pela entrada da Freguesia da Moita. Molde 
Matos, Sonovis, Fatraplás, Grupo Iberomoldes para Pombal, etc.  

Em nossa opinião, e já foi várias vezes apresentado pelo MPM nas reuniões de 
executivo, a Zona Industrial deveria expandir para Oeste, para terrenos do ICNF. 
Sabemos que não será fácil. Mas já foram feitos contactos sérios e 
pressionantes, por parte da Câmara, nesse sentido? Se calhar não! 

A nosso ver, há 3 problemas:1º- Não temos terrenos disponíveis para a 
implantação de grandes empresas na nossa região. 2º A especulação do valor 
dos terrenos, torna-os proibitivos. 3º O enfraquecimento do tecido industrial local, 
com a deslocalização das empresas para outros concelhos do distrito, onde os 
terrenos chegam a custar entre 1 e 5 € o metro quadrado. 

Consolidar as 8 Zonas Industriais existentes. 

Do nosso ponto de vista, é um erro. Andamos a criar problemas há 40 anos, com 
a mistura de fábricas com zonas habitacionais. 

De uma vez por todas, deve-se parar com esta agressão. 

No concelho do país com mais espaço, é onde se amontoam as coisas. 

 

Carlos Wilson Batista 

Deputado do MPM 

 



 
 

Assembleia Municipal Ordinária 
Data: 28-12-2020 
EDIFICIO DA RESINAGEM 

Marinha Grande 

RESUMO DA INTERVENÇÃO P/ ATA (11.01.2021) 

14. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE 

CULTURA, RECREIO E/OU DESPORTO, designado por RMAA, de acordo com o disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 

25.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro, na redação 

atual; 

 

15. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO DESPORTO 

FEDERADO, designado por RMADF, de acordo com o disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º, do Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, aprovado em anexo pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro, na redação atual;  

 

16. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO ÀS INSTITUIÇÕES 

SOCIAIS, designado por RMAIS, de acordo com o disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º, do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado em anexo pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro, na redação atual;  

 

 
(Intervenção aplicável aos 3 pontos em epigrafe) 

 

“Desde 2013, que o MpM se tem batido, pela criação destes três regulamentos de modo a permitir o apoio do 

movimento associativo local e das instituições particulares de solidariedade social. Regulamentos que garantam 

que a discricionariedade na atribuição dos apoios deixasse de existir, e que houvesse clareza e imparcialidade na 

utilização de dinheiros públicos.   

O MpM sempre pautou a sua conduta por não obstaculizar os apoios atribuídos, sempre contribuiu ativamente na 

procura de soluções para os múltiplos problemas das associações e clubes.  

 Partilhou sempre a responsabilidade das decisões tomadas, através das abstenções como voto simbólico de 

protesto com o modelo vigente, que privilegiava alguns em detrimento de outros, já que nunca conseguimos 

perceber porque se atribuía uma verba e esse valor nada tinha a ver com a pontuação da associação no acesso 

ao benefício da Câmara Municipal. 

Somos incondicionalmente favoráveis a uma gestão criteriosa de apoio ao associativismo. Ele representa a 

expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento de um grupo de pessoas, em regime 

de voluntariado, em projetos que permitem desenvolver funções de particular relevância para a comunidade, 

algumas vezes em substituição dos deveres do estado.  

 A prioridade nesta matéria passava por definir uma política social, cultural e desportiva concelhia, que envolvesse 

as associações numa acção concertada com os órgão eleitos. Um documento que regulasse a atribuição dos 

apoios, que determinasse critérios que vinculasse o município ao cumprimento dos mesmos e obrigasse o decisor 

a adequar o valor do subsídio aos critérios de avaliação, garantindo que o acto salvaguardava o princípio da 

igualdade e da isenção.  

Mesmo sem percebermos por que razão estando este documento já concluído há tanto tempo, sem uma política 

previamente definida, chegado o dia de hoje, é com agrado que aprovamos este regulamento. 

 Não podemos deixar no entanto de referir que é no mínimo curioso que os efeitos práticos e até a vigência de 

algumas partes do documento ocorrerá apenas no ano 2022, o que significa que será o próximo executivo que o 

irá por em prática e não o executivo em funções,  

Para concluir, não podemos deixar de realçar e de valorizar o esforço dedicado pelo coordenador, pela equipa 

interna da Câmara Municipal, pelo membros das diversas politicas com assento no órgão designaram para o 

realizar, assim como os contributos dos representantes de diversas associações. “ 

 

Autor da intervenção: 
Artur Jorge Santos - MPM 
Deputado AMMG 



AM 28.12.2020 
Ordem do dia 
Pontos 14, 15 e 16 – Regulamentos municipais de apoio às Associações, ao 
Desporto Federado e Instituições. 
 
 
Na elaboração destes Regulamentos não houve a preocupação de os tornar simples e 
eficazes, antes se optou pelo contrário. 
Por exemplo o RMAA deixa todas as portas abertas para se manter a balbúrdia que 
existiu até agora, com coletividades a receberem 100.000€ por ano e outras quase nada. 
 
Neste regulamento específico há o pormenor, muito importante, de as atividades terem de 
ser submetidas entre 1 e 31 de dezembro. 
Não ignorando o que habitualmente são os tempos de resposta da Câmara Municipal. 
Além de que por um lado está implícito, no próprio regulamento, que as coletividades não 
vão poder fazer qualquer evento até 30 de abril. 
 
E porquê? Porque, ao abrigo do mesmo regulamento, a Câmara só vai ser obrigada a 
responder até essa data, ou seja, nessa data. Imaginemos o seguinte exemplo. Se Sport 
Operário Marinhense quiser criar um evento de homenagem ao 18 de janeiro, não vai 
conseguir comparticipação, ou então vai ter de pagar tudo com fundos próprios e 
aguardar que no ano seguinte lhe possa ser atribuída uma comparticipação. 
Depois temo que estes regulamentos estão feitos, à imagem das leis nacionais, em que 
com um extenso articulado, permitem à câmara poder continuar a apoiar, ou deixar de 
apoiar, a seu belo prazer. 
Escrever pouca coisa em muitas páginas cria espaço para que tudo possa ser possível. 
 
As comparticipações de apoio para o desporto federado deviam obrigar a uma maior 
visibilidade da CMMG. Já todos, ou quase todos, vimos algum jogo de hóquei em patins 
transmitido desde Oliveira de Azeméis, e o que é nós vimos? Vimos a forte imagem do 
Município de Oliveira de Azeméis. 
No RMADF está obrigado às instituições, a referência ao município, caso os valores 
tenham um determinado montante, porque se não o atingirem nem a isso são obrigados. 
Ora com estas elevadas verbas, não que sejam demasiadas, mas são elevadas, deviam 
no mínimo, as organizações que as recebem, ser obrigadas a publicitar a imagem do 
município. Pelo menos na relação, de dimensão equivalente ao valor da comparticipação 
da CMMG, versus as de outros patrocinadores. 
 
Já referi em Assembleias anteriores, mas volto a frisar o assunto das consultas públicas. 
Nestes regulamentos, assim como noutras consultas públicas, anteriormente referidas, 
não há prática de ilegalidades. Nada disso. 
Mas tal como noutras ocasiões já referi, as consultas públicas carecem de uma ampla 
divulgação. Não devem limitar-se à publicação nos editais camarários, ou no site do 
município, ou eventualmente a alguns interessados.  
Todo, e qualquer assunto, alvo de discussão pública municipal, deve ser do conhecimento 
de todos os munícipes, e não apenas daqueles que o município julgue serem os 
interessados. 
 
 
Luiz Branco 
Deputado municipal eleito pelo +Concelho 



 

 

Assembleia Municipal Ordinária 
Data: 28-12-2020 
EDIFICIO DA RESINAGEM 

Marinha Grande 

RESUMO DA INTERVENÇÃO P/ ATA (11.01.2021) 

18. APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA, nos termos do disposto na alínea 

c), nº 2 do artigo 25º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo pela Lei nº75/2013 de 12 

de setembro, na redação atual, conjugado com o nº 1 do artigo 7º-B da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, na redação 

atual, republicada pela Lei n.º 12/2020, de 7 de maio.  

 
 
“Congratulamo-nos c/ o ACORDO DE COMODATO PARA INSTALAÇÃO DA CEFAMOL no Centro 
Empresarial na Zona Industrial, já que faz todo o sentido. 
 
Consideramos que a iniciativa MARINHA GRANDE - NATAL EM MOVIMENTO é merecedora de elogios, 
numa época tão especial e simultaneamente tão atípica consideramos que foi uma boa ideia, estando 
também de parabéns os artistas marinhenses que nela têm participado. 
 
Também consideramos merecedora de encómios as três intervenções artísticas inseridas no Festival 
“Marinha Grande, SOPRO: ARTE PÚBLICA” .  
 
Sobre o facto do GAEE, continuar a acolher pedidos diretos de informação de potenciais investidores, mas 
também de empresas multinacionais através da AICEP sobre terrenos e instalações disponíveis para efeitos 
de investimento , se por um lado é motivo de satisfação, por outro é de grande preocupação, pois por muito 
que se agilizem os processos relacionados com a construção e ampliação de instalações através de 
programas de apoio, perguntamos que oferta tem o executivo para apresentar aos interessados em termos 
de quantidade de lotes e áreas disponíveis para a instalação das suas empresas  a curto e médio prazo, dado 
o impasse existente na ampliação da zona industrial do casal da lebre. Reputamos este assunto de 
extremamente importante e urgente dado ser um pilar para o desenvolvimento industrial e económico do n/  
concelho. 
 

No âmbito das RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÃO e agora que findou o ano em que se 
comemoraram os 250 anos da chegada de Guilherme Stephens à Marinha Grande reiteramos a n/ proposta 
de se estudar a possibilidade de estabelecer um projeto de geminação c/ a cidade de Exeter (cidade Natal de 
Guilherme Stephens) e desta forma cimentar e perpetuar ainda mais a memória deste, nomeadamente 
através de um intercâmbio de viagens de estudantes que dariam a conhecer a vida e obra daquele que foi o 
pai fundador da nossa cidade. 
 

Sobre a SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO, o que dizer…. 
Numa situação normal seria motivo de orgulho ter um município com depósitos na ordem dos 15.7 milhões de 
euros. Contudo, e pelos motivos apresentados aquando da discussão do orçamento, não podemos se não 
lamentar que este montante seja resultado da recorrente falta de capacidade de execução dos orçamentos, e 
não da eficiência da gestão. Os munícipes exigem que este dinheiro seja materializado, em equipamentos e 
serviços que melhorem a sua qualidade de vida e projetem um futuro mais radioso para os seus descendentes 
 
Obviamente que o PS tudo fará para dourar a pilula, esforçar-se-á para transformar ficção em realidade, e 
valorizará o ¼ de cálice que está cheio. Já o MpM não pode deixar de lamentar que sucessivamente ¾   do 
cálice esteja vazio, o que não é admissível com tantas garrafas na adega. “ 
 

Autor da intervenção: 
Artur Jorge Santos - MPM 
Deputado AMMG 

  
 



AM 28.12.2021 
Ordem do dia 
Ponto 18 – Atividade municipal 
 
 
Porque esta parte da Assembleia se conclui hoje, 11 de janeiro de 2021, e como fui 
corrigido do que afirmei em 28 de dezembro, referente à iluminação de Natal na freguesia 
da Moita, em que o que afirmei não corresponderia à realidade. Como sempre o fiz sinto o 
dever de corrigir, e assim assumir, o que disse não corresponde à verdade. Não porque 
tenha existido uma iluminação de Natal que disso se pudesse dar conta, mas porque nos 
sítios que me referiram, a Junta de Freguesia e uma árvore na entrada da igreja, 
realmente se encontra alguma iluminação. 
 
Gostava que a Sra. Presidente da Câmara me respondesse à questão que lhe coloquei 
anteriormente, referente ao Centro Empresarial / Gabinete do Empreendedor. Era 
afirmado no documento, que então nos distribuíram, que muitas empresas tinham 
solicitado espaços, ou que teriam manifestado interesse em virem a poder desenvolver a 
sua atividade no nosso concelho. Por outras palavras diziam que havia inúmeros 
interessados em investirem na Marinha Grande. Porque em matemática, se pode afirmar 
que inúmero é infinito, e isso não seria o caso, então perguntei qual a ordem de grandeza 
do número de interessados, para que pudéssemos saber, o que estávamos a perder em 
investimento no Concelho. 
Como não terá tido oportunidade de responder, volto a colocar-lhe a mesma questão. São 
2, 10, 20, ou qual a ordem de grandeza, e tipologia de atividade, das empresas que nos 
solicitam condições para se estabelecerem? 
 
Relativamente à recente visita do Sr. Ministro do Ambiente, foi possível ler na imprensa 
regional as notícias de que as ETES não iriam avançar. Embora estas tenham sido uma 
promessa deste ministro, que agora dá o dito por não dito, e remete a resolução do 
problema para as ETAR existentes.  
Ora como todos sabemos a ETAR do Norte, que terá de absorver estes resíduos, já não 
tem capacidade para tratar os efluentes domésticos, quanto mais para receber os 
produzidos nas suiniculturas. Portanto as descargas no rio Lis não vão acabar, e o 
Concelho da Marinha Grande vai continuar a pagar uma elevada fatura ambiental, por 
uma atividade que nem sequer lhe traz qualquer proveito financeiro. 
Esta situação levou, de entre outros autarcas, o Sr. Presidente da Câmara da Batalha a 
um veemente protesto, no qual foi acompanhado pela Sra. Presidente da Câmara da 
Marinha Grande, mas de forma muito mais moderada, talvez por ser a anfitriã da visita. 
 
Quero deixar aqui uma nota acerca do pinhal. Evocando aqui os meus conhecimentos de 
agricultura, e trazendo como exemplo o incêndio ocorrido por volta da década de 90, na 
zona das Paredes. 
Nesse incêndio arderam todos os pinheiros e acácias existentes, foi deixado regenerar 
naturalmente. Os pinheiros não nasceram. Não havendo luz solar e “ar” o pinheiro não 
conseguiu nascer, ou o que nasceu não sobreviveu.  Aliás o mesmo se irá passar, se 
alguma vez o pinhal, entre Água de Medeiros e São Pedro, vier a ser consumido pelas 
chamas. 
Isto para dizer que os dezasseis milhões de euros, de venda de madeiras, deviam ter sido 
aplicados na mata.  
Podiam e deveriam ter sido utilizados a resolver zonas de grande predominância de 
infestantes, em especial a acácia, como seja o caso de alguns troços ao longo da estrada 
para a Vieira, em que esta espécie tomou já conta de todo o território. Nestas zonas 



deveriam ter sido arrancadas e estilhadas as raízes destas invasoras e em vez de se 
alimentarem do terreno enriqueciam-no com matéria orgânica. 
Depois, a plantação não é tão eficaz como a germinação a partir da semente, semeada 
onde a árvore irá viver. O desenvolvimento é muito mais rápido na árvore semeada, do 
que na transplantada. 
Seria muito mais benéfico para a mata se eliminassem grande parte das infestantes, e se 
depois, a exemplo do que está a ser feito noutras zonas do país, por exemplo nas serras 
algarvias, largassem as sementes usando um avião e esperar que a natureza fizesse o 
resto. A sementeira seria mais benéfica, mais rápida e mais económica de onde sobraria 
mais dinheiro para eliminar infestantes. 
 
Relativamente ao PDM.  
O PDM é uma ferramenta de primordial importância, que há muito deveria ter sido revista 
e estar em uso. 
A Câmara da Marinha Grande não pode, sobre pena de estar a estrangular o 
desenvolvimento do concelho, estar preocupada em construir zonas industriais 
devidamente infraestruturadas para vender, se assim sempre tivesse sido a Marinha 
Grande não existiria. A Marinha Grande necessita de um PDM que defina as zonas 
dedicadas a cada atividade, depois é deixar o mercado funcionar.  
Com este processo é possível deixar o concelho desenvolver. Cabe à câmara ordenar os 
territórios, conforme o destinado para cada atividade. Depois é deixar o mercado 
funcionar. Assim foi no passado distante com as grandes vidreiras e outras, tem sido no 
passado recente, com autênticas zonas industriais que por aqui foram criadas, como 
ainda no presente em que se estão a construir pavilhões industriais, por exemplo junto da 
Zona Industrial do Casal da Lebre, ou como acontece na Moita. 
O PDM atualizado, faz muita falta ao crescimento económica da Marinha Grande. 
 
Por último uma referência ao atual mercado.  
Espero que este não seja a razão oficial para acabar com o único, duradouro, e grande 
evento de índole popular, desenvolvido na Marinha Grande. Neste caso pela coletividade 
do Casal Galego. 
Não gostaria mesmo que este mercado, seja a razão de um impedimento de 
concretização futura da FAG, por manifesta falta de espaço para a fazer. 
É uma preocupação, se calhar descabida, mas é uma preocupação. 
 
 
Luiz Branco 
Deputado municipal eleito pelo +Concelho 


