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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA 
GRANDE REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021------------------------- 

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, sob a presidência de 
Susana Paula Ribeiro Domingues e secretariada por, Pedro Nuno Rosa de Oliveira 
Correia, primeiro secretário e, segunda secretária, Maria Clementina Loureiro 
Esperança, 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 artigo 3.º da Lei 1-A/2020, de 19 de março, na sua 
redação atual, em sessão ordinária, a Assembleia Municipal da Marinha 
Grande com a seguinte ordem de trabalhos:______________________________ 

 
1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE NOVAS 

COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS – Exercício dessas 
competências no ano de 2021, no domínio da Ação Social - conforme 
disposto no DL nº 55/2020 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; _________________________ 

2. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO 
EMERGÊNCIA MUNICIPAL DE APOIO AO COMÉRCIO E EMPRESAS – 
Audiência de interessados – Deliberação final, 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;  

3. 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 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, Francisco Manuel de Jesus Soares, 
Frederico Manuel Gomes Barosa e Margarida Cristina Soares de Carvalho Pereira 
Henriques; ________________________________________________________ 

Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU): Maria Etelvina Lopes 
Sousa Ribeiro, Luís António Geria Barreiros, André Pereira Ruivaco Fernandes 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 da 
Ascensão Marques; _________________________________________________ 

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

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

Estiveram ainda presentes, pelo órgão executivo, o Vice-Presidente da Câmara 
Municipal, 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, Lara Marques Lino e Patrícia Alexandra Rino 
Moreira de Sousa Jorge. _____________________________________________ 

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: Luís Guerra Marques (CDU) pelo deputado André Pereira Ruivaco 
Fernandes, Filipe André Cardoso Andrade (CDU) pela deputada Maria Clementina 
Loureiro Esperança, Susana Marina Cadete dos Santos Costa (IND CDU) pelo 
deputado Saúl Féteira Fragata, Vanessa Andreia Feliciano (MPM) pela deputada 
Lisa Manuela Bordalo Barata e Ângela Domingues de Sousa (MPM) pela deputada 
Alzira Maria da Ascensão Marques._____________________________________ 

Após a verificação da existência de quórum, com a presença de todos os 
deputados, nos termos do disposto no artigo 11º do Regimento, pelas vinte horas 
e quarenta minutos, a Presidente da Mesa, Susana Paula Ribeiro Domingues, 
declarou aberta a sessão. ____________________________________________ 

 



 
A Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº 1/2021 da sessão ordinária de 
26.02.2021 e como não houve correções a fazer, submeteu a mesma à votação, 
tendo esta sido aprovada por maioria, com dezoito votos a favor e seis 
abstenções, por ausência dos deputados na referida sessão, conforme disposto 
no nº3, do artigo 34º, do Código de Procedimento Administrativo, na redação atual.  
 
____________________ ANTES DA ORDEM DO DIA _____________________ 

 

A Presidente da Mesa declarou aberto o período antes da ordem do dia pelas 
20h50.  

 

 

Usou da palavra, a deputada Etelvina Ribeiro (CDU) que apresentou a seguinte 
Moção: 
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1º de Maio - Lutar pelos direitos/Combater a Exploração! 
 

“Amanhã 1º de Maio, Dia Internacional do Trabalhador. 

A luta e a resistência dos trabalhadores têm marcado estes tempos difíceis em que 
o aproveitamento da situação pandémica agrava as dificuldades em que se 
encontram os trabalhadores, as famílias e o país. O surto epidémico revelou as 
fragilidades já existentes, provocadas e agravadas por décadas de política de 
direita, de submissão às imposições da União Europeia e de serviço ao grande 
capital. 
 
Os trabalhadores trazem a luta para a rua, dando resposta aos ataques, com 
confiança, força e a certeza de que, com a luta organizada e consequente, é 
possível construir um outro rumo. Um rumo onde a valorização do trabalho e dos 
trabalhadores seja um eixo central e fundamental, para a melhoria das condições 
de vida e de trabalho, para o necessário desenvolvimento económico. 
Ao contrário do que a campanha ideológica em curso nos quer fazer crer, os 
trabalhadores nos locais de trabalho reivindicam, o aumento do salário e a 
conquista de direitos.  
 
Por exemplo no nosso Concelho no último mês perante a chantagem e a 
intransigência da Direcção do Grupo Vidrala, que recusou ir ao encontro das 
reivindicações, foi notável a determinação dos trabalhadores da Gallo vidro, que 
obrigou a empresa a negociar. 
 
Também referenciar a fortíssima luta dos trabalhadores da Santos Barosa do 
mesmo grupo, com as greves que realizam em março e no início desta semana, 
com muita coragem e determinação, convictos que têm a razão do seu lado e 
continuam a luta até atingir resultados.  
 
Salientar ainda a coesão demonstrada pelos trabalhadores da Vidrala Logistics nos 
dois dias de greve que levaram à prática na semana passada, enfrentando o 
patronato, o vento e a chuva se mantiveram ao portão da empresa, lutando pelo 
aumento do salário. Valorizar também a solidariedade demonstrada por 
trabalhadores de outras empresas e pela população da Marinha Grande, que se 
fez sentir através da sua presença constante, com os trabalhadores em luta, nas 
referidas empresas. 
 
O aumento geral dos salários e das pensões, a segurança no emprego, a 
dinamização da contratação colectiva, o incremento da produção nacional e a 
aposta no papel do Estado para o desenvolvimento de Portugal, são reivindicações 
justas que não só mantêm, como ganham ainda mais actualidade e premência. 
 
Vamos levar mais longe a luta pelos direitos, para garantir a afirmação dos valores 
de abril, rejeitando as injustiças e desigualdades, por um Portugal desenvolvido e 
com futuro. 
 
Em todas as lutas, sejam sectoriais ou convergentes, os trabalhadores, 
identificando a política que está na origem dos problemas e desequilíbrios que há 
muito afectam o desenvolvimento do país, afirmaram e afirmam que não há 
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inevitabilidades e assumem o compromisso de continuar a lutar em torno das suas 
reivindicações. 
 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande decide: 

No momento em que se celebram 47 anos da conquista da liberdade, da 
democracia e dos direitos sociais e civilizacionais, é necessário:  
 
O aumento geral dos salários, 
A valorização das carreiras e profissões, 
O aumento real das pensões, 
O fim da precariedade,  
As 35 horas, 
O fim desregulação dos horários de trabalho,  
A reposição de direitos,  
A revogação das normas gravosas da legislação laboral,  
A revogação da norma da caducidade da contratação colectiva, 
A reposição do princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador, 
O reforço dos serviços públicos e das funções sociais do Estado,  
A garantia de condições de trabalho, de saúde e segurança nos locais de trabalho,  
 
Apelar à participação na Manifestação do 1º de Maio a realizar em Leiria, que é 
mais passo na luta que é de todos e para todos. Pela defesa dos direitos dos 
trabalhadores, das novas gerações, do futuro do Portugal de Abril.” 
 
 

 

Usou da palavra, a deputada Maria João Gomes (NI +C) que mais uma vez 
abordou o tema do Pinhal do Rei. Mostrou-se surpreendida pela posição pública da 
Concelhia do PS, criticando a incapacidade do Governo em defender os interesses 
deste Pinhal. Voltou a defender uma política de proximidade entre a Autarquia e a 
Autoridade Florestal. 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 

 

Usou da palavra, o deputado Nuno Machado (BE) que falou sobre a questão da 
precariedade do trabalho que se regista nas AAF’s e CAF’s e mostrou o repúdio 
sobre o que se está a passar com os trabalhadores que lidam com as nossas 
crianças e pela resposta veiculada pela Câmara sobre este assunto. 

De seguida apresentou a seguinte Moção: 

“Por uma Linha do Oeste integralmente requalificada e funcional 
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A centenária linha Ferroviária do Oeste tem um total de 197,9km de extensão entre 
a estação ferroviária do Cacém (Linha de Sintra) e a Figueira da Foz, e foi ao longo 
da sua história uma alavanca essencial de desenvolvimento, especialmente para 
os diversos núcleos urbanos que foram surgindo ao longo do litoral da região oeste 
e da região centro. Através da sua ligação à linha do Norte, em Coimbra B, 
garantes a continuidade das ligações ferroviárias a todo o território continental. 
 
A última década foi especialmente dramática para a sustentabilidade dos serviços 
de transporte prestados pela Linha do Oeste, resultado da redução continuada da 
qualidade do serviço e da falta de material circulante, necessidades ignoradas por 
sucessivos Governos. A 6 de novembro de 2020 foi, finalmente, celebrado o 
contrato de consignação das obras de requalificação da Linha ferroviária do Oeste, 
entre Sintra e Torres Vedras, entre o empreiteiro e a Infraestruturas de Portugal 
(IP). Prevê-se que as obras se prolonguem durante os próximos dois anos, com 
um orçamento de 61,7 milhões de euros. Estas contemplam a eletrificação do troço 
(43km) e a beneficiação de cinco estações e seis apeadeiros, com criação e 
melhoria dos acessos às plataformas de passageiros para pessoas com 
mobilidade condicionada segundo notícias recentes. 
 
No passado mês de outubro, a IP lançou um novo concurso para prolongar a 
requalificação da Linha de Torres vedras até às Caldas da rainha, através de um 
investimento no valor de 40 milhões de euros. 
 
Apesar do permanente alerta do Bloco de esquerda e das várias recomendações 
apresentadas ao Governo, prevê-se que as empreitadas em curso tenham um 
alcance limitado, dado que se continua a prever um tempo de viagem mais longo 
para a ferrovia requalificada do que para as atuais alternativas rodoviárias de 
ligação a Lisboa. Desta forma, a capacidade de captação de passageiros 
dependerá, essencialmente, do preço dos bilhetes e da comodidade e 
funcionalidade das carruagens. 
 
Por estabelecer estão ainda as condições em que vai decorrer a requalificação da 
linha entre as Caldas da Rainha e o Louriçal. Estando a iniciar os trabalhos de 
requalificação do primeiro troço, importa relembrar que em maio de 2018, a 
Assembleia da República aprovou o Projeto de Resolução nº 1368/XII, por 
proposta do BE onde se recomenda ao Governo que: 
 
“ Aprove todos os procedimentos administrativos necessários para que, logo que 
as obras da presente fase de modernização da Linha entre Meleças-Caldas se 
iniciarem, mandate a IPO para desencadear os estudos técnicos para a 
preparação da 2ª Fase do projeto de requalificação entre as Caldas da Rainha- 
Louriçal, tendo em vista a que o lançamento das obras de requalificação da 2ª fase 
se possa seguir à conclusão da 1ª fase e que a conclusão da modernização integral 
da Linha do Oeste possa ocorrer até ao final de 2023.” 
 
O Município da Marinha Grande, com a estação ferroviária existente, tem a 
responsabilidade de pressionar as entidades responsáveis para que o processo de 
requalificação da 2ª fase do troço Caldas da Rainha – Louriçal, possa avançar.  
É um investimento fundamental, a nível social e económico, porque é urgente 
transformar de forma significativa a capacidade de mobilidade da população, 
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incentivar a disponibilidade das pessoas para usarem os transportes coletivos, 
instar o Governo a assumir a relevância do investimento na estrutura ferroviária, 
como estratégia fundamental de resposta às alterações climáticas, acompanhada 
pela responsabilização dos vários concelhos, abrangidos pela sua área, que 
devem assegurar a flexibilização da rede de transportes municipais e 
intermunicipais para que o recurso à ferrovia seja assegurado por uma rede de 
transportes públicos que garanta os vários horários de chegada e partida dos 
comboios. 
 
Só com a requalificação integral da Linha do Oeste e a acessibilidade nos custos 
de uso, podemos garantir que existem as condições necessárias para que a 
população do concelho da Marinha Grande tenha as condições necessárias para 
aderir ao uso da ferrovia, em articulação com a rede de transportes públicos locais 
e que possa libertar-se gradualmente, dos veículos individuais mais poluentes e 
mais perturbadores do espaço público. 
 
Assim, a Assembleia Municipal da Marinha Grande, reunida a 30 de abril de 2021, 
delibera: 
 

1. Instar o Governo a tomar medidas por forma a assegurar que os bilhetes 
dos passageiros que circulam na Linha do Oeste sejam substancialmente 
mais baratos do que as alternativas rodoviárias e que os passes sociais 
abrangidos pelo PART incluam a CP nas deslocações intrarregionais; 

2. Apelar ao Governo que equipa a Linha do Oeste com carruagens 
multifuncionais, que possibilitem aos passageiros o trabalho à distância com 
acesso à internet, assegurem a existência de áreas dedicadas a crianças, a 
possibilidade de transporte de bicicletas e incluam livre acesso e lugares 
reservados a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; 

3. Apelar ao Governo para que mandate imediatamente as Infraestruturas de 
Portugal para desencadear os estudos técnicos para a preparação da 
requalificação do troço Caldas da Rainha- Louriçal até final de 2021, de 
forma que os trabalhos de requalificação decorram de forma contínua até a 
requalificação integral da linha; 

4. Recomendar ao Governo que tome medidas de forma a garantir que o 
transporte ferroviário na Linha do Oeste ofereça tempos de deslocação mais 
curtos que as alternativas rodoviárias; 

5. Recomendar à Câmara Municipal da Marinha Grande que promova o 
planeamento e a operacionalização da intermodalidade em transportes 
públicos junto da estação ferroviária, para que, na sua proximidade, 
funcionem interfaces rodo ferroviários nos horários de chegada/partida de 
composições ferroviárias; 

6. Enviar esta moção ao Ministro das Infraestruturas, apelando para que seja 
prioridade do Governo a requalificação integral da Linha do Oeste.” 
 

 
 

Usou da palavra, o deputado André Fernandes (CDU) que apresentou a seguinte 
Moção: 
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“É preciso potenciar a modernização e eletrificação da Linha do Oeste 
 
A linha do Oeste passa por um processo de transformação que deve ser realçado, 
com a concretização do projeto de modernização e eletrificação no troço entre 
Meleças e Torres Vedras e a perspetiva de num prazo de tempo relativamente 
curto, ser concluído o concurso que levará à modernização e eletrificação do troço 
entre Torres Vedras e Caldas da Rainha. 
 
A estes avanços, fruto da empenhada ação das populações, autarcas e 
associações cívicas, que durante mais de uma dezena de anos, lutaram contra o 
encerramento da Linha do Oeste e pela sua modernização, deverá somar-se a 
perspetiva de o troço entre Caldas da Rainha e Louriçal vir a beneficiar de idêntica 
beneficiação. Assim seja cumprido o compromisso do Governo de lançar a 
planificação da obra, a candidatura ao seu financiamento e a execução da mesma 
no mais curto espaço de tempo tecnicamente possível. 
 
A Linha do Oeste é um instrumento de desenvolvimento económico e social de 
âmbito local, regional e inter-regional, assim as suas potencialidades sejam 
devidamente aproveitadas, ligando a Área Metropolitana de Lisboa, o Oeste e a 
região Centro, no transporte de passageiros e mercadorias. Pode ser uma 
alternativa à saturada Linha do Norte, entre Coimbra e Lisboa. E poderá 
representar um fator de redução do tráfego rodoviário de pesados de passageiros 
na A8, designadamente no troço entre Torres Vedras e Lisboa. E pode, no plano 
do transporte de mercadorias, pode ser um vetor de circulação, de e para o porto 
da Figueira da Foz e de e para diversos terminais, ao longo da linha, com unidades 
industriais. 
 
Para além da modernização e eletrificação, impõe-se que em simultâneo seja 
concretizado o plano de substituição do material circulante de passageiros, cuja 
aquisição já decorreu, garantindo que à data da concretização das obras da via 
entre Meleças e Caldas da Rainha, os novos comboios estejam a circular. Como 
se impõe que o Governo e a CP concretizem uma política de incentivo ao uso do 
comboio, com tarifários de bilhetes e assinaturas atrativos e concorrentes ao 
transporte rodoviário de passageiros. 
 
A inexistência de uma oferta coordenada entre os operadores rodoviários e a CP, 
fazem com que em muitas situações os tempos de percurso das viagens sejam 
penalizadores para quem utiliza o comboio na Linha do Oeste. 
 
Deste modo, a assembleia municipal da Marinha Grande, reunida em 30 de abril 
de 2021, vem aprovar a presente Moção, manifestando a sua pretensão quanto ao 
seguinte: 
 

1. Conclusão do concursos e adjudicação da obra do troço entre Torres Vedras 
e Caldas da Rainha; 

2. Cumprimento dos prazos de execução da obra entre Meleças e Torres 
vedras (2023); 

3. Fornecimento das novas composições para a data em que todo o troço entre 
Meleças e Caldas da rainha esteja pronto (2023); 
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4. Apresentação do plano de modernização e eletrificação do troço entre 
Caldas da Rainha e Louriçal e garantir o respetivo financiamento; 

5. Com recurso aos programas de financiamento que existem na EU, o 
Governo/IP-SA, deverão promover a remodelação das estações e 
apeadeiros para atribuir informação automática e ao minuto sobre a 
circulação dos comboios e maior comodidade na utilização daquelas 
infraestruturas; 

6. Criação de intermodais nas três cidades de maior dimensão: Torres Vedras, 
Caldas da Rainha e Leiria e coordenação dos operadores ferroviários e 
rodoviários, para uma utilização articulada dos diversos meios de 
transporte; 

7. Aplicação do PART em todo o percurso da linha, com tarifários das 
assinaturas que sejam concorrenciais com os operadores rodoviários – 
essencial o acordo entre CIM’s, AML, CP e Governo sobre esta matéria; 

8. Estudo e planificação das três medidas estruturais para o futuro da Linha: a 
ligação à Linha do Norte, para além da de Alfarelos via Verride ou Bi-Lares; 
a ligação ao Porto da Figueira da Foz (para transporte de mercadorias); a 
ligação a Loures (intermodal com o metro) e /ou à Linha do Norte, no 
Oriente. 

9. Reaproveitamento das infraestruturas existentes, terminais de carga e 
descarga junto das unidades industriais (Valouro, no Ramalhal, Pataias, 
Leiria) e construção de outras que se justifiquem ao longo do troço da Linha 
do Oeste.” 



 

 

Usou da palavra, o deputado Luiz Branco (+C) que começou por tecer, a opinião 
do +Concelho, relativamente às alternativas ferroviárias para o Concelho, e 
esclarecer o seu sentido de voto favorável, nas moções em discussão sobre o 
tema. 

Enalteceu o 1º de Maio, e mostrou-se indignado por o governo ir dispensar os 
enfermeiros contratados no decurso da pandemia do Covid19. Sendo do 
conhecimento geral a falta destes trabalhadores no SNS. 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 



 

Usou da palavra, o deputado Saúl Fragata (CDU) que disse que as moções sobre 
a Linha do Oeste, apesar de irem no mesmo sentido, têm algumas diferenças, pelo 
que pretendemos que sejam ambas votadas. Em relação ao Pinhal, concorda com 
a intervenção da deputada Maria João Gomes e reforça que, aquilo a que temos 
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assistido, é à retirada da madeira e àquela infeliz intervenção no Ribeiro da Tábua, 
quando há milhares de hectares à espera da reflorestação. Contestou o facto de 
os mercados irem abrir no feriado do dia 1 de Maio, Dia do Trabalhador. 

 





Tomou a palavra, a deputada Ana Margarida Lopes (PSD) que congratulou o BE 
e a CDU em relação às Moções que apresentaram sobre a Linha do Oeste. Disse 
ser risível que atualmente o comboio mais rápido para Lisboa demore 4h e 17 
minutos. A CM das Caldas da Rainha tem sido muito sonora nos protestos pela 
ausência de ação do Governo, em contraposição com a nossa CM, que tem estado 
calada nestes últimos anos. Quanto à moção do 1º de Maio, não se revê nos 
considerandos, pelo que irá votar contra. 

Quanto ao Pinhal do Rei, revê-se na intervenção da deputada Maria João. O 
Estado já admitiu que houve atrasos na recuperação da Mata e a Presidente da 
CMMG consegue dizer exatamente o contrário. Assim, é difícil fazer pressão junto 
do Governo, que continua a não cumprir a lei e a não ouvir os técnicos que dizem 
já não ser possível a regeneração natural do Pinhal. Gostava que o PS tivesse tido 
sempre o mesmo discurso sobre este assunto, estando nós, ou não, em ano de 
eleições autárquicas. 

 



Tomou a palavra, a deputada Maria Loureiro Esperança (CDU) que apresentou 
a seguinte saudação ao 25 de Abril: 

“Em 2021 celebram-se 47 anos sobre a derrota da ditadura fascista e a conquista 
da democracia e liberdade em Portugal, concretizada pelo Movimento das Forças 
Armadas, impulsionada e apoiada pelo povo e pelos trabalhadores portugueses. 

Este povo que vimos lutar construiu os pilares de um futuro assente nos ideais e 
conquistas de Abril, a começar desde logo, no exercício pleno dos seus direitos e 
liberdades, com a construção e aprovação da Constituição da República 
Portuguesa em 02 de Abril 1976, que este ano assinalamos os seus 45 anos.  

Começamos por isso, naturalmente, por saudar todas e todos aqueles que saíram 
á rua por todo o país, 47 anos depois, para continuar a defender Abril. 

Porque a história prova e demonstra que é na rua que se defendem os direitos da 
maioria oprimida, dos que vivem do seu trabalho, e empobrecem a trabalhar, dos 
que se socorrem do Serviço Nacional de Saúde, sempre tão atacado pelos 
sucessivos governos PS-PSD-CDS, dos que se instruem graças à educação de 
carácter público e tendencionalmente gratuito ( é que ainda não é gratuito – ainda 
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por estes dias assistimos a manifestações dos estudantes do ensino superior pelo 
fim das propinas), dos que usufruem agora de mais regulação laboral, até então 
nula, e sempre atacada pelos interesses do capital, e ainda mais em plena 
pandemia. 

Também na Marinha Grande a população respondeu ao apelo de uma comissão 
promotora composta por 17 entidades e organizações que levaram Abril à rua, 
mesmo sob a ameaça de chuva e frio, este povo saiu novamente à rua e em 
segurança para dizer que somos os filhos do 18 de Janeiro, somos um povo que 
resiste, que escreveu a sua história com a luta operária, e é com os trabalhadores 
que continuará, contra todas as chuvas fascistas que ameaçam as conquistas de 
Abril. 

Não podemos, pois, deixar de considerar muito insuficientes, as comemorações 
levadas a cabo pela Câmara Municipal e a postura critica à comissão promotora 
por apelar a uma concentração ao ar livre, com distanciamentos e uso de máscara, 
num momento em que todos os dias, esplanadas e supermercados se enchem, e 
bem, de pessoas. 

Criticamos igualmente o discurso da presidente da CMMG no dia 24 à noite (e 25 
na casa da cultura), em que considerou a pluralidade de opiniões no poder local 
democrático, um entrave a que se façam coisas, revelando tiques antidemocráticos 
de quem, mesmo tendo todas as condições e contributos construtivos, não 
consegue garantir uma estratégia de desenvolvimento para este concelho. 
Trazendo um autoritarismo que a história nos lembra pelas piores razões a si 
própria, a presidente da Câmara assume e ambiciona uma reforma eleitoral que 
permita ao presidente de Câmara decidir quem indica para liderar o concelho, e 
não ao povo. 

Mas vai mais longe e afirma que apenas sabe decidir sozinha, e que o executivo 
camarário, com ela, não tem espaço para o multipartidarismo e representação 
pluralista. A isto chamamos, tão somente uma orgulhosa e só incapacidade de 
governar em democracia. 

Não passarão os ataques, não passará a intimidação, não passará o discurso de 
todos os que se distanciam do seu povo, negando-o, ausentando-se e acenando 
com a campanha do medo aos que se indignam e lutam. 

Falar de Abril na Marinha Grande é honrar a história e resistência de um povo que 
vimos sempre lutar. Lutas por uma vida melhor, por uma vida digna, pela paz, 
conquistada com o fim da guerra, pelo pão, a habitação e educação que falta ainda 
cumprir em sentido igual a todas e todos os portugueses. 

O cenário de pandemia e as dificuldades acentuadas por ele, colocadas aos 
mesmos de sempre, facilitam a tentativa de penetração de linhas ditatoriais, de 
populismo e demagogia. 

As dificuldades que o futuro nos possa reservar, como se ameaça, são 
contrariadas cumprindo Abril. Com investimento público, com ajuda às famílias, 
com a valorização dos salários e a redução do número de horas de trabalho, com 
mais investimento no SNS e na educação com a defesa do Direito à cultura. 

Abri é uma arma carregada de futuro! Cumpra-se, na rua, em todas as ruas! 
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Viva o 25 de Abril! 

Viva o povo da Marinha Grande!” 

 

    
Usou da palavra, o deputado Curto Ribeiro (PS) que disse que também sonhou 
quando o Ministro apresentou o projeto nacional para a Ferrovia, Lisboa-Porto com 
paragem em Leiria, que viesse a ser feita uma extensão com comboio de superfície 
para as zonas urbanas de Leiria e Marinha Grande que teria de uma extraordinária 
importância para o desenvolvimento do eixo Lisboa-Leiria-Marinha Grande-Porto. 

Votarão a favor da moção apresentada pela CDU que é mais pragmática, e 
relativamente à moção do BE, disse não concordar com o preâmbulo, dado que 
estamos perante um novo paradigma ferroviário em Portugal e a Linha do Oeste 
irá servir como linha regional e transporte de mercadorias.  Referiu ainda que não 
estão sozinhos aqueles que reclamam da falta de eficácia na recuperação do 
nosso Pinhal, daí o texto escrito pela Comissão Política Concelhia do PS que 
também reagiu à desistência da construção da ETES relativamente ao problema 
do Rio Liz e das suiniculturas.  

 

 

Usou da palavra, o deputado Carlos Wilson (MPM) disse que o MPM se 
congratula com as duas moções e votam a favor. Referiu ainda que é destes 
exemplos que a Marinha Grande precisa, ou seja, ideias que tragam algo de 
positivo para o Concelho. 

Sobre a moção do 1º Maio, estão de acordo com tudo exceto com as 35 horas de 
trabalho. Disse ter uma empresa há 40 anos e sabe do que fala. Por isso, não pode 
estar de acordo. Disse serem a favor de pagar mais, melhorar as condições 
salariais, mas não com menos horas de trabalho. Por isso vão abster-se. 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 

 



 

Foi colocada à votação, a Moção apresentada pela CDU intitulada, “1º de Maio - 
Lutar pelos direitos/Combater a Exploração!”, tendo a mesma sido aprovada 
por maioria com dezanove votos a favor e cinco abstenções (MPM). 
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Foi colocada à votação, a Moção apresentada pelo BE intitulada, “Por uma Linha 
do Oeste integralmente requalificada e funcional.”, tendo a mesma sido 
aprovada por maioria com vinte e três votos a favor e uma abstenção (PS – Curto 
Ribeiro). 
 



Foi colocada à votação, a Moção apresentada pela CDU intitulada, “É preciso 
potenciar a modernização e eletrificação da Linha do Oeste.”, tendo a mesma 
sido aprovada por unanimidade. 
 



 

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, a 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, o que permitiu a 
presença de público no auditório. Chamou a intervir, os munícipes inscritos.  

 

_______________ PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ___________  

 

1 - O Sr. Carlos Manuel Jesus Farinha, morador em Alfeizerão, que veio abordar 
questões relacionadas com o lugar de “restaurante e bebidas” que possui no atual 
Mercado Municipal, nomeadamente as dimensões do espaço agora atribuído com 
a retoma da atividade. 

A Vereadora Célia Guerra esclareceu que com o regresso à atividade, foi 
pensado um outro local para estes serviços de restauração que agora contempla 
3 lugares, todos com 100m2 cada. Em relação à potência elétrica, vão tratar do 
seu aumento. Comprometeu-se a ir ao local no dia seguinte para verem como vão 
encontrar uma solução.  

 

 

2 – O Sr. Virgílio Sousa Gregório, morador em Albergaria, que abordou os 
seguintes assuntos:  

- Serviços autárquicos; 
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- Mata nacional;  

- São Pedro de Moel;  

- Etnia cigana; 

- Pandemia. 

O Vice-Presidente Carlos Caetano disse que vai averiguar o que se passou com 
a retirada de sinais no entroncamento para Picassinos, na estrada de Leiria que é 
da responsabilidade da IP. Esclareceu que nem todas as estradas em São Pedro 
podem ser pavimentadas com tapete de alcatrão e em relação ao Vale de S. Pedro, 
só a parte ajardinada é do domínio público, o restante é privado. 

 

 

 

De seguida, cerca das 22h45, a Presidente da Mesa apresentou e colocou à 
apreciação, discussão e votação, os pontos da ordem de trabalhos, incluídos na 
ordem do dia, conforme previsto no artigo 19º do Regimento. 

 

__________________________ORDEM DO DIA _________________________ 

 
PONTO 1 – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE NOVAS 
COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS – Exercício dessas 
competências no ano de 2021, no domínio da Ação Social  
 
“Presente certidão de teor nº 08/2021/DMC referente à seguinte deliberação camarária da 
reunião ordinária de 12 de abril 2021: 

O Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, concretiza a transferência de competências 
para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais, no domínio da Ação Social 
. 
O Artigo 24.º do supracitado Decreto-Lei dispõe que: 
1 — O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.  
2 — Relativamente ao ano de 2021, os municípios e entidades intermunicipais que não 
pretendam assumir as competências previstas no presente decreto-lei podem fazê-lo 
mediante comunicação desse facto à Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), após 
prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos, até 60 dias após a publicação, no Diário 
da República, do despacho previsto no n.º 3 do artigo 16.º e das portarias referidas nos 
artigos 10.º e 11.º.  
3 — A DGAL informa o serviço competente da segurança social, no prazo de 30 dias 
corridos a contar do termo das datas de comunicação a que se refere o artigo anterior: 
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 a) De quais os municípios e entidades intermunicipais que não pretendem 
concretizar a transferência de competências em 2021;  
b) Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, de quais os municípios e entidades 
intermunicipais que não tenham procedido à comunicação a que se refere o artigo 
anterior.  

4 — Todas as competências previstas no presente decreto-lei consideram -se transferidas 
para as autarquias locais e entidades intermunicipais até 31 de março de 2022. 
Em 17 de março de 2021 foram publicadas em DR as Portarias: 
- 63/2021 - Regula o disposto nas alíneas a) e e) do n.º 1 do artigo 3.º e do artigo 10.º do 
Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, nomeadamente os termos de operacionalização 
da transferência de competências, em matéria de serviço de atendimento e de 
acompanhamento social (SAAS) de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e 
exclusão social, para as câmaras municipais.  
- 64/2021 - Define, nos termos da alínea h) do n.º 1 do artigo 3.º e do artigo 8.º do Decreto-
Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, o exercício de competências de coordenação 
administrativa e financeira do programa de contratos locais de desenvolvimento social 
pelas autarquias locais.  
- 65/2021 - Estabelece os termos de operacionalização da transição de competências em 
matéria de celebração e acompanhamento dos contratos de inserção dos beneficiários do 
RSI para as câmaras municipais, tendo em consideração o disposto na alínea f) do n.º 1 
do artigo 3.º e no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto.  
- 66/2021 - Regula o disposto nas alíneas b), c) e i) do n.º 1 e da alínea b) do n.º 2 do 
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, e o disposto na secção II do capítulo 
II do referido decreto-lei, designadamente a criação das cartas sociais municipais e 
supramunicipais e fixa os respetivos conteúdos, regras de atualização e de divulgação, 
bem como os procedimentos de revisão.  
 
Presente a informação dos serviços de Ação Social da Câmara Municipal, que apreciaram 
estes documentos, a Presidente da Câmara Municipal propõe que seja remetida à 
ratificação da Assembleia Municipal a proposta de NÃO ACEITAÇÃO das competências 
no domínio da Ação Social para o ano de 2021, previstas no Decreto-Lei n.º 55/2020, 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, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram uma 
declaração de voto. Esta deliberação foi aprovada em minuta.”  
 
 





Usou da palavra, o deputado Luiz Branco (+C) que afirmou o seu desacordo com 
o adiar da assunção desta competência. Referiu que, por causa da também não 
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aceitação, da competência na área da educação, uma escola da Marinha Grande 
anda a pagar água desperdiçada, porque a DGESTE não arranja de forma 
definitiva as diversas as ruturas existentes. Deu conta do seu espanto. 

 
A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

Usou da palavra, a deputada Maria João Gomes (NI +C) que disse que bom seria 
que esta descentralização de competências para os municípios fosse verdadeira, 
dotando cada concelho de mais poder de decisão em áreas estratégicas para o 
seu desenvolvimento e aproximando realmente o poder dos cidadãos, mas 
infelizmente não é isso que se vai passar. 

O Governo Central vai despejar tarefas nas autarquias, obrigando-as a gerir 
recursos humanos numa lógica de precariedade e de redução de custos do pior 
que há. Agora pensem em como é que isto se vai refletir ao nível da qualidade do 
serviço que vai ser prestado em áreas tão sensíveis como a da saúde, do apoio 
social ou do ambiente. 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 



 

Usou da palavra, o deputado Nuno Machado (BE) que disse lhe faz confusão que 
as Câmaras Municipais possam aceitar uma panóplia de transferências sem que 
se saiba o que está “dentro do envelope”. Deveria ter sido discutido aqui, nestes 
últimos anos, o que está a ser feito por esta Câmara para receber as tais 
competências, que inevitavelmente vão acabar por ser transferidas. 

 



 

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 2 do artigo 24º, do DL nº 55/2020 de 12 de agosto, na redação atual, 

deliberou recusar a transferência de competências para os órgãos 
municipais no domínio da ação social para o ano de 2021, concretizadas no 

Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, por não se encontrarem reunidas as 
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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 Carlos Wilson (MPM) que proferiu a seguinte 
declaração de voto: 

“É conhecida a posição do MPM sobre a descentralização. Quanto mais tarde se 
começar a trabalhar na situação, mais vai custar! Tratando-se de uma 
inevitabilidade, porque até ao dia 31 de março de 2022, o processo deve estar 
concluído, em relação a todas as competências, não vemos para quê tanta 
resistência! Somos nós no Concelho que conhecemos as dificuldades e 
insuficiências, para lhes darmos o tratamento certo. 

O MPM vota contra, a recusa da transferência de competências para os órgãos 
municipais no domínio da ação social para o ano 2021.” 

 

 

 

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

“Na análise deste, como em todos os outros decretos de lei, de transferência de 
competências que até agora foram votados nesta Assembleia a sua aceitação, 
encontramos clausulas, que permitem a negociação, além da negação da 
aceitação se não concordarmos com a decisão. 
 
Por isso, mais uma vez afirmamos. 
 
A posição do +Concelho é favorável à transferência de competências que se 
encontram neste e nos Decretos de Lei que foram votados em Assembleias 
Municipais anteriores. 
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Somos favoráveis, e até achamos desafiante para uma melhor qualidade de vida 
dos munícipes, porque não tememos as competências até agora propostas a 
serem transferidas.  
Os problemas das populações, resolvem-se encarando e resolvendo-os quando 
existem. 
No caso das transferências de competências, até agora legisladas, elas não são 
um problema elas são oportunidades que teimamos em não agarrar. 
 
Por tudo isto, não teríamos outra forma de votar, que não fosse a de votar contra 
a não aceitação desta transferência de competência.” 
 
 

PONTO 2 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO 
EMERGÊNCIA MUNICIPAL DE APOIO AO COMÉRCIO E EMPRESAS – 
Audiência de interessados – Deliberação final 
 
“Presente certidão de teor nº 09/2021/DMC referente à seguinte deliberação camarária da 
reunião ordinária de 12 de abril 2021: 

Projeto de Regulamento do Fundo de Emergência Municipal de Apoio ao Comércio e 
Empresas – Audiência de interessados – Deliberação final.  
A Câmara Municipal, em sua reunião de 15 de março de 2021, deliberou submeter a 
audiência dos interessados constituídos no procedimento, o Projeto de Regulamento do 
Fundo de Emergência Municipal de Apoio ao Comércio e Empresas, fixando o prazo de 
30 dias úteis, para o efeito.  
As duas entidades que se constituíram como interessadas – ACIMG-Associação 
Comercial e Industrial da Marinha Grande e AGAP-Associação de Clubes de Fitness e 
Saúde de Portugal-Portugal Activo – foram notificadas, respetivamente, pelos ofícios 
S/640/2021 e S/641/2021, de 18-03-2021, do teor da deliberação e para se pronunciarem 
sobre o projeto do FEMACE, no prazo máximo de 30 dias úteis a contar do recebimento 
das notificações. 
Ambas as entidades responderam à notificação por e-mail, com registo de entrada, 
respetivamente, E/3278/2021 e E/3223/2021, informando a Câmara Municipal nada terem 
a propor e confirmando a sua concordância com o projeto do FEMACE, estando assim 
preenchidos os requisitos legais, formais, necessários à submissão do Projeto de 
Regulamento a deliberação final da Câmara Municipal. 
A Câmara Municipal apreciou todos os documentos e ao abrigo da competência conferida 
pela alínea k) do n.º 1 do art.º 33.º do RJAL-Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado em anexo da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibera:  
1. Submeter o Projeto de Regulamento do Fundo de Emergência Municipal de Apoio ao 
Comércio e Empresas, que aqui se dá, para os devidos efeitos legais, por integralmente 
reproduzido, à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, conforme previsto na 
alínea g) do n.º 1 do art.º 25.º, do mesmo RJAL.   
2. Aprovar a conversão da Nota Justificativa do Projeto de Regulamento, com a mesma 
redação, no Preâmbulo do mesmo.   
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3. Aprovar o formulário da candidatura de acesso ao FEMACE, que aqui se dá por 
reproduzido e que fica anexo à ata.  
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.”   
 

 


 

Tomou a palavra, o Presidente da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, 
Álvaro Cardoso (PS) que congratulou o Município por esta iniciativa. Este foi um 
dos setores mais atingidos por esta pandemia, em especial a área da hotelaria, 
restauração e bebidas e todas as que estão ligadas ao turismo. Sensibilizou a 
Câmara para pedir a colaboração da CIM ou do gabinete de apoio ao 
empreendedorismo no sentido de ajudar os candidatos no preenchimento dos 
formulários para obtenção deste apoio. 

 




Usou da palavra o deputado Saúl Fragata (CDU) que disse que merece a 
aprovação este Regulamento de emergência, embora pudesse ter vindo mais 
cedo, teria sido muito melhor. Subscreveu a intervenção anterior e reforçou que 
muitas das microempresas e empresas de cariz familiar, têm sofrido muito neste 
quadro pandémico. 





A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e aprovou o Projeto de 
Regulamento do Fundo de Emergência Municipal de Apoio ao Comércio e 
Empresas, para efeitos do disposto na alínea g) do nº 1 do artigo 25º do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei nº75/2013 de 12 de 

setembro, na redação atual. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.  
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Tomou a palavra, o deputado Luís Barreiros (CDU) que proferiu a seguinte 
declaração de voto: 

“O PCP tem-se batido em sede da Assembleia da República pela defesa e apoio 
aos microempresários apresentando dezenas de propostas visando assegurar o 
rendimento, os postos de trabalho e a atividade e futuro de microempresas. 

É uma medida que falha por tardia, mas porque pensamos que é urgente dar 
resposta à grave situação das microempresas de natureza familiar ou em nome 
individual ou trabalhadores por contra própria, muitas com situações informais, da 
restauração ao comércio local, da construção civil à reparação automóvel, dos 
ginásios aos cabeleireiros, entre tantos. 

Para além do rendimento destes microempresários estão em causa também 
centenas de postos de trabalho que são assegurados por estas atividades. Se são 
elevados os custos do apoio às microempresas, mais elevados serão os custos 
sociais e económicos da sua falência.  

Responder agora e sem demora aos seus problemas, é responder a uma parte 
significativa do tecido económico que será fundamental para a retoma de que o 
país precisa. “ 





PONTO 3 - APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO 
FINANCEIRA 

 

Usou da palavra, a deputada Ana Margarida Lopes (PSD) que voltou a falar das 
instalações do IRN e das extremas dificuldades que sentem as pessoas de 
mobilidade reduzida para acederem aos serviços. Por que razão os serviços ainda 
não foram transferidos para o Atrium se as obras da parte da Câmara já estão 
concluídas e de quem é a responsabilidade? 

Qual é o ponto de situação em relação à piscina municipal?  

Sobre a gestão do cemitério de Casal Galego, assunto trazido recentemente pelo 
deputado Pedro Correia, questionou sobre o que se passa com as exumações, 
dado que a Câmara não está a cumprir o que está na Lei, nem no Regulamento 
Municipal, pois não está a contactar previamente os familiares. Sabe que não há 
uma gestão direta da Câmara, mas se o serviço não está a ser bem prestado, a 
Câmara tem que exigir as devidas responsabilidades à empresa gestora.  
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Usou da palavra o deputado Luiz Branco (+C) que chamou à atenção para a 
conjugação enganadora do verbo estar, pela Divisão de Qualidade de Vida, usando 
o tempo verbal estiveram, quando deveriam usar estão, ou vão estar. Falou na sua 
preocupação por obras de vital importância para o concelho, como a Creche da 
Ivima, os Blocos L/M do Casal do Malta e a Adutora para a Marinha Grande, se 
encontrarem por consignar. 

Questionou o executivo sobre o processo judicial NUI/CO/001246/20. Alertou para 
o perigo iminente para vendedores e clientes pelo telhado em ruínas junto ao 
mercado. Colocou uma última pergunta para quando a resolução da estrada da 
Garcia. 
 
 A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 



 

Usou da palavra, o deputado André Fernandes (CDU) que sobre as AAF’s e as 
CAF’s referiu que este ano letivo foram feitos 3 concursos e garantidas as mesmas 
condições para os trabalhadores, segundo as afirmações da Vereadora. Então 
como se explica que em média, vão receber menos 70€ por mês? O que 
atualmente se vive na educação é fruto de uma trapalhada e não parece ser esse 
o caminho a seguir. 



 

Usou da palavra o deputado Pedro Correia (MPM) que abordou a questão do 
processo de revisão do PDM e colocou as seguintes questões: 

- Está o executivo da CMMG confiante que pode cumprir em 15 de julho de 2023 
a conclusão da revisão do PDM? 

- Para que data prevê o executivo a conclusão da atual etapa “elaboração do 
projeto de revisão” e início da subsequente “etapa de acompanhamento”? 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 
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Tomou a palavra, a deputada Maria Loureiro Esperança (CDU) que referiu que 
já não estamos em estado de emergência, já se pode praticar desporto ao ar livre 
e, portanto, quis saber onde pode encontrar tabelas de basquetebol na Marinha 
Grande. Relembrou que há programas de incentivo para campos de street 
basquete.

 


 
Usou da palavra, o deputado Artur Santos (MPM) que congratulou a Câmara 
pela colocação de Web Cams nas praias e sugeriu que fossem também colocadas 
na praça Stephen e Parque da Cerca de forma a promover o turismo do Concelho. 

Colocou questões sobre:  

- Programa municipal de desfibrilhação automática externa; 

- Obras no Parque de Campismo da Praia da Vieira; 

- Projeto vencedor do ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018 – campo da 
Pedrulheira; 

- Atendimento do BAM; 

- Fundo de Emergência Municipal; 

- Passadiços. 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 





Tomou a palavra, a deputada Etelvina Ribeiro (CDU) que reforçou a intervenção 
da deputada Margarida Lopes sobre as questões do cemitério. Falou também 
sobre o que se vai fazer com o património da FEIS, com a Albergaria Nobre e com 
o comboio de lata. Questionou sobre a intenção de adquirir apenas uma parcela 
da Morais e Matias e se o mercado municipal vai virar definitivo no local atual. 
Disse ser fundamental haver um debate democrático sobre estas questões.  

 
 



 
 
A Sra. Vereadora Célia Guerra deu os seguintes esclarecimentos:  
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Basquetebol – estão previstas colocar 4 tabelas no Parque dos mártires. 
 
Campos de ténis S. Pedro – durante o período de confinamento, houve alguém 
que substituiu os canhões das portas para assim ter a exclusividade dos campos, 
mas já mudámos as fechaduras.  
 
Educação – disse que têm apostado muito na educação. Os 3 concursos foram 
feitos por períodos por uma questão de precaução face à instabilidade que 
vivíamos no país por causa do Covid. De forma a garantir as melhores condições, 
o concurso público internacional respeita todos os termos do CCP e por isso 
passou de 190 mil euros para 339 mil euros. Aumentaram o nº de salas e o nº de 
horas nestes apoios às famílias, por isso estão a fazer mais e melhor. 
 
Desfibrilhadores – já colocaram nos nossos equipamentos municipais e estão a 
preparar o programa para dotar também alguns espaços públicos exteriores. 
 
Fundo de emergência Municipal - entraram 21 candidaturas e já entregaram a 
primeira verba à candidatura aprovada de 150€/mês durante 3 meses, podendo 
ser prorrogado por igual período. Têm 2 técnicas a acompanhar estas candidaturas 
e ajudar com os processos.  
 



 
O Sr. Vice-Presidente Vereador Carlos Caetano prestou os seguintes 
esclarecimentos:  
 
IRN – Como sabem o espaço é nosso e foi alugado ao IRN para passarem para lá 
os serviços. A obra está feita conforme o previsto no protocolo que assinamos, 
aguarda-se a mudança.  
 
Piscina – o projeto de arquitetura e o layout está pronto e entregue pmp. no IPDJ 
para recolher o parecer. Faltam ainda os projetos da especialidade.  
 
Cemitério – não conhece em detalhe os problemas aqui apresentados, mas vai 
procurar saber. 
  
Creche da IVIMA – vai ser feita uma obra de reparação e substituição do telhado 
para depois de se avançar com as outras obras. 
 
Blocos L/M – a empresa que ganhou o concurso, veio pedir o reequilíbrio 
financeiro da proposta, devido à subida brutal das matérias-primas e estão a 
aguardar parecer da CCDR. O mesmo se passou com a empresa que ganhou o 
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concurso da Adutora dos Picotes. A obra deve começar dia 1 de junho e deve 
estar pronta até à Guarda Nova em final de agosto. 
 
Zona industrial – em relação à coima, entretanto já entregaram o estudo de 
impacto ambiental e julgam que o processo vai ser arquivado. 
 
Estrada da Garcia/Pilado – vai arrancar quando terminarem nas Trutas, mas 
ainda não há projeto feito. 
 
PDM – a data-limite é imposta pela lei, a nossa data é este ano, tal como temos 
vindo a dizer. Qualquer uma das 25 entidades, pode vir sempre a prejudicar o 
cumprimento dos prazos, mas praticamente todas estas entidades já estão em 
movimento. 
 
Mosaic.pt – é um projeto que visa a proteção da costa e analisa o risco de 
inundação costeira, nós fazemos parte deste projeto e daí a instalação das 
câmaras de vídeo. 
 
Parque de campismo da Praia da Vieira – estão a fazer obras por imposição da 
Câmara. 
 
Polidesportivo da Pedrulheira – trata-se de uma obra do Orçamento Participativo 
que foi adjudicada na passada segunda-feira. 
 
Passadiços – fizeram obras no final do ano e muitos deles estão recuperados, 
haverá outros a necessitar de intervenção, naturalmente. Só num local, 
conseguiram “roubar” 60 metros. 
 
Morais e Matias – vão avaliar o que sugeriu a deputada Etelvina relativamente ao 
tanque da água. 
 
 



 
Nos termos do nº 4 do artigo 39º do Regimento e do n.º 3 do artigo 57º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei nº75/2013 
de 12 de setembro, na redação atual, a Assembleia Municipal deliberou por 
unanimidade aprovar em minuta, todas as deliberações tomadas nesta 
reunião. _________________________________________________________ 
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Dando cumprimento à alínea c) do nº1 do artº 30º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, a Presidente da Mesa deu por encerrada esta reunião da 

sessão ordinária de 30.04.2021, pelas zero horas e trinta minutos, da qual se se 

lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pela 

Presidente e por mim, Paula Cristina Ascenso Moreira que a redigi, nos termos do 

n.º 2 do artigo 57.º do RJAL aprovado pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro, na 

redação atual.______________________________________________________ 

 

A Presidente da Assembleia Municipal 

 

 

Susana Paula Ribeiro Domingues 

 

 

O Gabinete de apoio à Assembleia Municipal 

 

 

Paula Cristina Ascenso Moreira 
(Técnica superior nº 278) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A gravação de áudio e vídeo da presente 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 2 
SESSÃO ORDINÁRIA 

30.04.2021 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANDATO 2017/2021 



AM 30-04-2021 
 
Antes da Ordem do Dia 
 
 
Mais uma vez trago o tema do Pinhal do Rei a esta Assembleia. 
 
Quase 4 anos passados sobre os incêndios florestais, fomos surpreendidos por uma tomada 
de posição pública da Concelhia do PS, criticando a incapacidade do Governo em defender 
os interesses deste Pinhal e assumindo a proposta de que ele seja classificado como parque 
natural, ao abrigo do decreto-lei 116/2019, que define o modelo de cogestão das áreas 
protegidas. 
 
Perguntamo-nos: o que terá levado à súbita passagem da política de permanente 
subserviência ao Governo para a da crítica a um dos seus ministros, camuflada com a 
proposta de um regime partilhado de gestão com a Autarquia? 
 
Ao ler o decreto-lei 116/2019, invocado pelo Partido Socialista, as coisas tornam-se claras: 
Por exemplo, no seu artigo 8º, entre as funções da comissão de cogestão da área protegida, 
conta-se a de estimular parcerias com promotores, empresas, associadas ao turismo de 
natureza. 
Provavelmente, também o facto de no modelo de gestão colaborativa do Parque Natural do 
Tejo Internacional participarem associações empresariais pesou na decisão. 

Queria relembrar a todas as forças políticas e movimentos de cidadãos que se reclamam da 
defesa do Pinhal do Rei, que aquilo que determinou a sua construção e identidade é e 
continua a ser o carácter público deste território.  

Este pinhal possui uma identidade e carrega valores ao nível do seu ordenamento e 
exploração, ao nível ambiental, de defesa da biodiversidade e de ecossistemas, ao nível 
histórico, que são incompatíveis com interesses de natureza lucrativa promovidos por 
entidades privadas. 

Ocupando mais de metade da área do concelho, não tem sentido que a Autarquia esteja 
totalmente ausente das decisões estratégicas e de gestão do Pinhal do Rei.                                                                                           

Por isso defendo e sempre defendi uma política de proximidade entre a Autarquia e a 
Autoridade Florestal, que se pode materializar, por exemplo, através da existência de um 
Conselho Consultivo onde a Autarquia esteja representada. 

Para a sua defesa, neste momento o que é prioritário fazer consta da Resolução aprovada na 
Assembleia da República em 28 de julho de 2020 e que foi presente a esta Assembleia sob a 
forma de Moção, aprovada por unanimidade. 

Resolução que inclui aspetos diversos do processo de recuperação da Mata Nacional de 
Leiria, entre eles o da capacitação dos meios financeiros e humanos do I.C.N.F e a existência 
de planos calendarizados e detalhados de limpeza e reflorestação. 
 
Os serviços do ICNF na Marinha Grande devem voltar a ser dotados da autonomia financeira 
e de recursos humanos que já tiveram e que são indispensáveis para que possam assegurar 
no terreno a execução destes planos. 
 
Depois de ardido, e com tudo por fazer, no pacote da descentralização ainda não consta o 
Pinhal do Rei e convém que não conste, embora isso desse muito jeito ao Ministro do 
Ambiente e ao Governo. 

Deputada Maria João Gomes 
 



AM 30.04.2021 
Antes da ordem do dia 
 
Quero, como é óbvio, enaltecer o 1º de Maio, espero que as comemorações decorram no 
respeito da lei e da segurança das pessoas, e que sejam realmente grandes 
comemorações. 
 
Ainda no âmbito do 1º de maio, quero congratular a luta dos municípios da AMAI, que deu 
resultado. Os movimentos vão poder ir a eleições. 
 
É inadmissível, com a existente falta de trabalhadores na saúde, que em véspera do 1º de 
maio, sejam despedidos os primeiros três enfermeiros dos que foram contratados à 
pressa, para socorrer o SNS e socorrer-nos a nós e agora nós pagamos-lhes o favor 
despedindo-os. 
E começa logo em Leiria 
Estamos cada vez com a memória mais curta. 
Quem sabe se, ainda nesta pandemia, não nos irão fazer falta? 
Esperemos que não. 
 
Também por isto há 5 dias atrás, no 25 de Abril, eu dizia: 
 
Portugal está doente! Muito doente. 
 
Temos um serviço nacional de saúde onde falta muita coisa, até trabalhadores.  
Trabalhadores que tudo têm feito para nos ajudar a ultrapassar a terrível pandemia do 
Covid19. 
Trabalhadores, alguns contratados à pressa, que agora já estão na lista dos descartáveis. 
 
 
 
Luiz Branco 
Deputado municipal eleito pelo +Concelho 
 
 



 
AM 30.04.2021 

Antes da Ordem do dia 

 

Moção do PCP e BE, sobre a eletrificação da linha do Oeste. 

O MPM congratula-se com as duas moções e vota a favor, a que tiver que ser 
aprovada, visto não fazer sentido aprovar duas moções iguais. 

É importante referir, que é destes exemplos que a Marinha Grande precisa, ou 
seja, ideias que tragam algo de positivo para o Concelho. 

Aliás, o MPM tem defendido, que as ideias que se têm apresentado na 
Assembleia Municipal e nunca têm seguimento, são um desperdício, porque o 
executivo, nunca traz respostas ao que se apresenta. 

Moção sobre o 1º Maio pela luta dos direitos e combate à exploração. 

Sobre esta moção, estamos de acordo com tudo, exceto as 35 horas de trabalho. 

Eu tenho uma empresa há 40 anos e sei do que falo. Por isso, não posso estar 
de acordo. 

Em relação a menos horas de trabalho, não fazem ideia o desarranjo que seria 
para a maior parte das empresas, o número de horas de trabalho, passar para 
menos de 40 horas semanais. Há empresas, sobretudo comerciais, 
administrativas, distribuição etc., que até podem flexibilizar. Agora na indústria? 
Somos a favor de pagar mais, melhorar as condições salariais, mas não com 
menos horas de trabalho. Porque senão, temos alguns países da Europa, 
designadamente a República Checa, Polonia, Hungria, Eslováquia, Estónia, 
Letónia, Lituânia, entre outros, à espera destas decisões. E depois não nos 
podemos queixar que estamos a perder empresas e que as exportações 
descem! 

Por isso vamo-nos abster. 

 

Carlos Wilson da Silva Batista. 

Deputado do MPM. 

 



AM 30.04.2021 
Ordem do dia 
 
1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE NOVAS COMPETÊNCIAS 
PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS 
 
Continuamos a não perceber porque teimamos em adiar o inadiável. 
Certo, a lei permite-nos empurrar, para depois, a assunção destas competências. 
Mas, na mesma lei, não há um buraco, a indicar que esse depois, será sine die.  
Mais cedo, ou mais tarde, vamos ter de as aceitar. 
 
Nós, no +Concelho, não queremos ter de as aceitar. Nós queremo-las. 
 
É melhor, para as nossas populações, termos essas competências connosco do que tê-
las do lado de lá da “parede”.  
“Parede” essa que mais parece o “muro das lamentações”: 
- Ah! Nós queremos isto, mas o governo não dá 
- Ah! Precisamos daquilo. Isso é competência do governo, e ele não faz. 
- Ah! Como seria bom termos aquilo. Isso não podemos, porque aquilo é do estado, e ele 
não nos autoriza a fazer lá nada. 
 
Ou será que é preferível, a Escola do Pinhal do Rei, andar a gastar o dinheiro, que devia 
usar em projetos educativos, a pagar água desperdiçada, a esta Câmara da Marinha 
Grande, porque tem ruturas de água e a DGESTE não as repara de forma definitiva? 
Não!  
Se tivéssemos assumido a competência da educação, era nossa competência / 
responsabilidade resolver problemas deste tipo, que nada têm a ver com programas 
curriculares, em escolas. 
 
Claro que dirão já de seguida têm, e tiveram, razão em não aceitar. Que se o tivessem 
feito, era uma despesa que já teríamos assumido, e assim tal não aconteceu. 
 
Mas não. Este problema naquela escola já é velho, e na transição da competência, teriam 
de ser negociadas verbas, com o cedente – o governo, para a resolução deste e doutros 
problemas existentes. 
 
Por falar em transferência de competências, calculo que não respondam, mas pergunto 
na mesma ao executivo. O que é que já foi feito, no sentido de nos preparamos para 
receber as competências até agora rejeitadas? 
 
Luiz Branco 
Deputado municipal eleito pelo +Concelho 
 



AM 30-04-2020 
Ordem do dia 
 
 
Ponto 1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE NOVAS 
COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS – Exercício dessas competências 
no ano de 2021, no domínio da Ação Social  
 
 
Que bom seria que esta descentralização de competências para os municípios fosse 
verdadeira, dotando cada concelho de mais poder de decisão em áreas estratégicas para o 
seu desenvolvimento e aproximando realmente o poder dos cidadãos. 
 
Infelizmente não é isto que se vai passar. 
Se lermos cuidadosamente os decretos-lei que a operacionalizam, sem nos deixarmos 
seduzir pelos artifícios de linguagem que os introduzem, verificamos que são sobretudo 
tarefas administrativas e de gestão logística que são transferidas para os municípios, o que 
os vai assoberbar de trabalho, sem contrapartidas, pois os pacotes financeiro e de 
recursos humanos que as deviam acompanhar, continuam no segredo dos deuses.  
E vão ser as tarefas mais ingratas, sempre acompanhadas da imposição de redução de 
custos, a qualquer preço. 
 
Como é que uma autarquia ganha poder de decisão, quando está quase tudo por fazer ao 
nível da Reforma da Administração Pública e, sobretudo, continuando sujeita ao espartilho 
da Lei das Finanças Locais? 
 
Convido-vos a fazer um pequeno exercício de análise do que foi sendo transferido na área 
da Educação (para a autarquias que o aceitaram), desde a década de 90 de 2020 até hoje 
e quais as consequências em termos de aumento de precariedade de emprego. 
 
Relativamente ao pessoal não docente no pré-escolar e no ensino básico, deixaram de ser 
contratadas pelo Ministério da Educação as antigas auxiliares de educação e essa tarefa 
passou para as autarquias. 
 
Agora são designadas como assistentes operacionais. 
Entre as suas funções contam-se actividades de enriquecimento curricular e 
acompanhamento das crianças.  
 
São recrutadas a partir de empresas de trabalho temporário ou do Centro de Emprego, nas 
seguintes condições:  
 
a) não têm qualquer vínculo à entidade para a qual trabalham; 
b) a sua selecção não é feita pela entidade com competência pedagógica para o efeito, ou 
seja, a escola;  
c)não lhes é ministrada uma adequada formação prévia;  
d)não existe avaliação com base em critérios pedagógicos. 
 
Com sorte, recebem salário de setembro a junho ou julho, dependendo da duração do 
contrato entre a autarquia e a empresa de trabalho temporário. 
O valor/hora que lhes pagam está abaixo dos 5 euros. 
 
E convém lembrar que muitas possuem uma licenciatura, pois o patamar de exigência vai 
subindo ao mesmo nível do da exploração. 
 



Resumindo, o Governo Central despeja tarefas nas autarquias, obrigando-as a gerir 
recursos humanos numa lógica de precariedade e de redução de custos do pior que há, 
pois, qualquer empregador consciente sabe, perfeitamente, que trabalhadores mal pagos e 
descartáveis dificilmente produzem um bom rendimento. 
 
Isto é uma pequena amostra da verdadeira face desta pseudo descentralização de 
competências.  
Agora pensem em como é que isto se vai reflectir ao nível da qualidade do serviço que vai 
ser prestado em áreas tão sensíveis como a da saúde, do apoio social ou do ambiente. 
 
Deputada Maria João Gomes 
 



AM 30.04.2021 
Ordem do dia 
 
PONTO 3 - APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA 

Há dois meses, como já o tinha feito em Assembleia Municipal anterior, afirmei que na 
Divisão de Qualidade de Vida, o verbo estar, é mal conjugado. 
 
Estiveram foi passado. Estão é presente. Estarão, ou irão estar será futuro. 
 
Assim há dois meses, tal como agora, por exemplo nas CP19/2020 e CP29/2020, era 
mentira afirmar estiveram. Porque na prática, estas duas obras, que são as ciclovias na 
Zona Industrial, estão agora em execução, ou a CP32/2020 que é a cobertura da Escola 
Nery Capucho e que começou apenas na passada semana. 
 
No entanto já não digo, é mentira no que diz respeito à CP11/2020 e 33/2020, que 
correspondem às obras do Atrium para as conservatórias (IRN) e a Rua da Escola 
Secundária da Boavista. Porque essas sim, podem afirmar estiveram. 
Quanto a outras deviam escrever estão ou vão estar. 
 
Se não deveriam fazer parte deste quadro, do quadro do estiveram, por exemplo as obras 
referentes aos CP02/2021, CP03/2021, CP05/2021 até à CP12/2021, que mais à frente, 
na Divisão Jurídica e de Apoio, encontramos no Quadro F referentes a concursos públicos 
preparados. 
 
Mas se estas, tal como as outras, já tiveram os trabalhos de preparação, não está correto 
afirmar estiveram. São obras que estão ou irão estar em execução. 
 
----*---- 
 
No mesmo documento encontramos o quadro “Contratos de empreitada por consignar”.  
E o que se pode ver é grave. É muito grave que obras como a CP nº 17/2017 (creche da 
Ivima) já de 2017, a CP nº 11/2019 (Blocos L/M Casal do Malta) de 2019, ou até a CP nº 
02/2020 (Adutora p/ a Marinha Grande), pelo tempo que alguns já têm, pelos montantes 
envolvidos ou pela importância para o concelho, é grave que se andem a arrastar sem se 
consignarem. 
 
----*---- 
 
Na rubrica da Divisão Jurídica e de Apoio que atrás referi, no último quadro, está o 
processo NUI/CO/001246/20.OCGI de 19/10/2020, referente ao Projeto da Zona Industrial 
da Marinha Grande, que me deixou alguma preocupação. Não pelo processo em si mas 
pelos montantes que a coima pode atingir de, até, cinco milhões de Euros. 
Calculo que esteja perfeitamente acautelado e que não seja nada de grave. Mas o que é 
isto? 
 
----*---- 
 
Chegou-nos a preocupação de pessoas que trabalham no mercado, por causa da falta de 
segurança, em que consiste a cobertura em ruínas do edifício contiguo ao mercado, onde 
comerciantes e clientes passam com frequência. 
 



Quando resolvem isto? 
 
----*---- 
 
Por último, mas não menos importante. 
Estrada da Garcia. 
Há dois anos soubemos que iria ser feito um estudo para determinar a dimensão dos 
estragos. 
Depois soubemos, o estudo tinha sido feito e a situação era grave. 
Como resultado do estudo, foi assumido que, naquele troço, a obra vai ter de ser total. 
Foi-nos prometido que deveria avançar para obra. 
Até hoje nada. 
Para quando? 
 
 
Luiz Branco 
Deputado municipal eleito pelo +Concelho 
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Ponto 3. APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 
Sobre a preparação de aquisição de serviço de monitorização das praias concessionadas do 
concelho, incluindo o live streaming das mesmas, em tempo real, presumo que se trata das 
vulgarmente designadas Web Cams. Se assim for, parece-nos uma boa ideia, não só pelas 
valências indicadas no relatório, mas também como instrumento de promoção turística, desde 
que as mesmas sejam partilhadas em “SITES” especializados. 
Neste âmbito, aproveito para sugerir que também na sede do concelho, por exemplo na praça 
Stephens e no Parque da cerca, sejam colocadas também Web Cams para promover 
turisticamente o n/ concelho. 
 
Das reuniões técnicas sobre o programa municipal de desfibrilhação automática externa, 
gostaríamos de saber o que resultou dessas reuniões, nomeadamente o que está a ser feito 
na prática, neste momento. 
 
Sobre a participação em 2 visitas técnicas, ao Parque de Campismo de Vieira de Leiria, com 
o intuito de verificar o desenvolvimento das obras, gostaríamos de saber o estado das mesmas 
e mais concretamente saber se o parque de Campismo estará pronto no dia da abertura da 
época balnear. 
 
Acerca do BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE, é referido que o Nº de atendimentos 
foi 597, mas o tempo médio de espera, não é indicado. Penso que  
seria importante este dado ser aferido e referido pois penso que é um dado importante para 
medir a eficiência do serviço. 
 
Apraz-nos registar que finalmente a REQUALIFICAÇÃO DE CAMPO DE JOGOS E ZONA 
VERDE – PEDRULHEIRA projeto vencedor do ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018 – viu o 
relatório final ser emitido a 16 abril propondo a adjudicação da obra a uma empresa 
concorrente, pelo que perguntamos se há a alguma perspetiva quanto à data de adjudicação 
e arranque efetivo da obra? 
 
No sub-tópico Projetos em elaboração registamos c/ desalento que um deles é a reparação 
dos Passadiços das Praias, o que significa que ainda não é neste Verão que teremos os 
passadiços reparados o que é triste e lamentável, pois é um dos muitos assuntos que andam 
a ser protelados há anos. 
 
Quanto ao Fundo de Emergência Municipal, é referido no relatório que o município desde que 
o regulamento foi publicado em Diário da República em 27 de janeiro, recebeu 22 candidaturas 
até abril. Reconhecendo que se trata de uma matéria que deve ser criteriosamente analisada 
e escrutinada, pergunto quando é que os primeiros apoios serão efetivados.” 
 
Artur Jorge Santos 
Deputado do MPM 


