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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA 
MARINHA GRANDE REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2021______ 

Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, no auditório do 
Edifício da Resinagem, sito na Praça Stephens, sob a presidência de Luís 
Guerra Marques e secretariada por Susana Paula Ribeiro Domingues, primeira 
secretária e, Pedro Nuno Rosa de Oliveira Correia, segundo secretário, reuniu 
na modalidade mista, que combinou o formato presencial 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 extraordinária, a Assembleia Municipal da Marinha 
Grande com a seguinte ordem de trabalhos: _____________________________ 

1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 2ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS 
PREVISIONAIS DE 2020 – 9.ª Modificação, em cumprimento do disposto na 
alínea a), do n.º 1, do artigo 25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual; _ 

2. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS - 2.ª Revisão aos Instrumentos Previsionais de 2021, 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; __________________________________ 

3. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 1ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL 
DE 2021, em cumprimento do disposto na alínea o), do nº 1, do artigo 25.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na redação atual, 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. ____ 

Para além dos membros da Mesa, marcaram presença, os seguintes deputados: 

Bancada do Partido Socialista (PS): Aníbal Curto Ribeiro, João Paulo Féteira 
Pedrosa, Francisco Manuel de Jesus Soares, Frederico Manuel Gomes Barosa e 
Octávio José Rodrigues Rosa; ________________________________________ 

Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU):  André Pereira Ruivaco 
Fernandes, Maria Etelvina Lopes Sousa Ribeiro, Luís António Geria Barreiros e 
Maria Clementina Loureiro Esperança; __________________________________ 

Bancada do Movimento pela Marinha (MPM): Carlos Wilson da Silva Batista, 
Ângela Domingues de Sousa, Artur Jorge Rosa dos Santos e Lisa Manuela 
Bordalo Barata. ____________________________________________________ 

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

e ainda os seguintes Presidentes de Junta de Freguesia: Marinha Grande: 
Isabel Maria Gonçalves Rodrigues Pereira de Freitas Vieira de Leiria: Álvaro 
Pinto Cardoso (PS) e Moita: António Soares André (PS). ___________________ 

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

De acordo com o disposto no artigo 49º do regimento em vigor, foram ainda 
comunicadas e justificadas as ausências e admitidas as respetivas substituições 
dos seguintes deputados: Filipe André Cardoso Andrade (CDU), pelo deputado 
André Pereira Ruivaco Fernandes, Susana Marina Cadete dos Santos Costa 
(CDU IND), pela deputada Maria Clementina Loureiro Esperança, a deputada 
Margarida Cristina Soares de Carvalho Pereira Henriques (PS), pelo deputado 
Octávio José Rodrigues Rosa e a deputada Vanessa Andreia Feliciano Rocha 
(MPM), pela deputada Lisa Manuela Bordalo Barata. ______________________ 

A deputada Ana Luísa Cardeira Martins (PS), justificou a sua ausência por 
motivos familiares imprevistos e a mesma foi aceite pela Mesa. ______________ 

Após a verificação da existência de quórum, com a presença de 23 deputados, 
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 sessão. ____________________ 

De acordo com o nº 2 do artigo 16º do Regimento, o Presidente da Mesa 
informou que dado tratar-se de uma sessão extraordinária, apenas haveria lugar 
à ordem do dia e à intervenção do público, o que não se verificou, por falta de 
inscrições. ________________________________________________________ 

De seguida, o Presidente da Mesa apresentou e colocou à apreciação e 
discussão cada um dos 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 2.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS 
PREVISIONAIS DE 2021 – 9.ª MODIFICAÇÃO 
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“Presente certidão de teor nº 12/2021/DMC referente à seguinte deliberação camarária 
da reunião extraordinária de 15 de junho de 2021: 

Presente proposta da 9.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021, 2.ª 
Revisão, acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 

2.ª Revisão ao Orçamento da Receita para 2021, no valor de 57.301,00 euros nas 
anulações; 

2.ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2021, no valor de 1.188.175,43 euros nos 
reforços e 1.245.476,43 euros nas anulações; 

2.ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais para 2021, no valor de 714.504,72 euros 
nos reforços e 370.308,50 euros nas anulações e com anulação de dotação em 2022 no 
valor de 104.876,77 euros e reforço de dotação em 2023 e 2024 no valor de 1.500,00 
euros e 1.000,00 euros, respetivamente. 

2.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2021, no valor de 293.156,00 
euros nos reforços e 832.830,34 euros nas anulações, e com reforço de dotação em 
2022 no valor de 25.000,00 euros. 

Considerando que de acordo com a alínea b) do n.º 1 do art.º 17.º do Decreto-Lei n.º 
192/2015, de 11 de setembro, que aprova o SNC-AP, é disposto que não é revogado o 
ponto 8.3.1. do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na 
sua redação atual, o qual estabelece as regras das Modificações do Orçamento. 

Considerando que o art.º 46.º B da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na redação dada 
pela Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto que a republicou, preceitua que as modificações 
do Plano Plurianual de Investimentos se consubstanciam em alterações e revisões, e 
que o mesmo conceito se deve aplicar ao Plano de Atividades Municipais, no qual 
constam as despesas com as atividades mais relevantes da gestão autárquica. 

Atentos os elementos apresentados e no cumprimento do disposto no ponto 8.3 do 
POCAL, aprovado pelo Decreto – Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação 
atual, e na alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, a 
Câmara Municipal, depois de analisar a proposta, delibera submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal a proposta da 9.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 
2021, sob a forma de revisão, constituída pela 2.ª Revisão ao Orçamento da Receita, 2.ª 
Revisão ao Orçamento da Despesa, 2.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos, 
2.ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais, nos termos do disposto na alínea a) do 
n.º 1 do artigo 25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.” 

Todos os membros do executivo proferiram declarações de votos. 
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Tomou a palavra, a deputada Maria João Gomes (N INS) que questionou se a 
revisão contempla reforços para a empreitada da construção da adutora dos 
Picotes. E ainda, qual o ponto de situação de obras estruturantes como: os 
centros escolares, o mercado, os apoios sociais à velhice, à infância, à 
deficiência e à toxicodependência, o parque TIR, o alargamento da zona 
industrial até à variante da A8, os eixos rodoviários, o terminal rodoviário, ao que 
acrescentou também a obra da creche da Ivima que tanta falta faz às famílias e à 
comunidade. 

Aprovar ou deixar aprovar sucessivos orçamentos em nome de não criar 
obstáculo à governação para que tudo fique na mesma, pode permitir o 
progresso e evolução deste Concelho? Será esta a vontade dos munícipes? O 
marasmo em que o Concelho vegeta, está à vista de todos e é seguramente uma 
resposta clara.  

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 

 

 

Tomou a palavra, a deputada Maria Loureiro Esperança (CDU) que abordou 
diversos assuntos como, a requalificação da Adutora dos Picotes, o 
associativismo, as anulações de rubricas orçamentais e as festas da cidade. A 
sua intervenção está espelhada na declaração de voto, aqui transcrita. 



 

 

Usou da palavra, o deputado Luiz Branco (+C) que se referiu aos avultados 
cortes de mais de um milhão de euros no Plano Plurianual de Investimento, 
anteriormente aprovado, compensados com outros investimentos, em apenas 
cerca de 500 mil euros. De onde resulta um corte nos investimentos de meio 
milhão de euros.  
Referiu o aumento de 240 mil euros no PAM, para tapar buracos, e o significativo 
aumento de encargos com pessoal, para além dos 527 mil euros em estudos e 
pareceres. 
Resultado final prático. Retirou-se meio milhão do PPI, para gastar em alcatrão e 
pareceres. 
 
A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 
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Usou da palavra, o deputado Carlos Wilson (MPM) que disse que mais uma 
vez, esta revisão não integra um sinal de realização de obras relevantes, que são 
tantas vezes repetidas que os munícipes já as devem saber de cor, como por 
exemplo, a adutora dos Picotes. Abordou ainda a falta de apoio ao associativismo 
e a retirada da verba para obras de beneficiação dos edifícios municipais, um 
projeto que tinha em vista melhorar a qualidade dos espaços profissionais para 
os trabalhadores, sem apresentar uma alternativa que lhes permita ter melhores 
condições de trabalho.   

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 





Tomou a palavra, o deputado Octávio Rosa (PS) que disse que as associações 
do concelho tiveram e vão continuar a ter apoio. Felicitou o executivo por ter aqui 
uma proposta para apoio a associações do concelho no valor de 117 500 euros 
em candidaturas entradas até fevereiro. 





 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e aprovou a 9.ª 
Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021, sob a forma de revisão, 
constituída pela 2.ª Revisão ao Orçamento da Receita, 2.ª Revisão ao 
Orçamento da Despesa, 2.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos, 
2.ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais, nos termos do disposto na 

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

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

Esta deliberação foi aprovada por maioria com vinte e dois votos a favor e 
um voto contra (N INS). 



A deputada Maria Loureiro Esperança (CDU) apresentou a seguinte 

declaração de voto: 



(Mandato 2017/2021)   ATA NÚMERO TRÊS 18.06.2021 

 6 

“Após a análise da 2ª revisão ao orçamento – 9º modificação, entendemos dever referir 
aqui, que esperávamos que este documento pudesse contemplar rubricas e verbas para 
investimentos muito importantes tais como: 

- Requalificação da adutora Picotes – Marinha 

Sabemos que esta empreitada já está adjudicada, mas que está pendente de execução 
após pedido de reequilíbrio financeiro por parte da empresa vencedora e que até ao 
momento não teve solução. Aliás, sabemos que o assunto vai a deliberação na próxima 
reunião de Câmara quanto ao indeferimento desse pedido de reequilíbrio financeiro., 
Logo vai ter que ser lançado novo concurso não tendo este executivo, já nesta 
revisão/modificação, tratado de garantir verba para o efeito… 

Este assunto da Adutora é fulcral para garantir qualidade de vida à população devido às 
constantes roturas que se verificam na cidade e relembramos que, ainda esta semana, 
boa parte da cidade da Marinha grande esteve sem água! Infelizmente este executivo 
PS, parece não querer resolver este tão grave problema que afeta em muito a vida das 
populações, apesar das nossas constantes tentativas de, nos sucessivos orçamentos 
deste mandato, serem contempladas verbas para tal. Para nós o abastecimento de 
água, o saneamento e o desenvolvimento industrial, como bastas vezes temos afirmado, 
são fatores fundamentais para o desenvolvimento do nosso concelho. O PS parece não 
acreditar nisso, ou pior, se acredita ignora-o. 

- Apoio ao associativismo 

Mais de um ano após a pandemia, nem um cêntimo foi vertido do orçamento da CM para 
as coletividades, para as ajudar a colmatar os prejuízos causados pela pandemia. Em 
janeiro, a CM, indagou as coletividades sobre as necessidades de EPI’s (equipamentos 
de proteção) e até ao momento nada mais disse às mesmas. Parece ser mais um 
problema que este executivo não quer resolver, voltando mais uma vez as costas ao 
movimento associativo. 

- Festas da cidade 

Que só não acontecem por iniciativa exclusivamente do executivo PS – as verbas a elas 
destinadas podiam e deviam ser alocadas ao movimento associativo, propósito para o 
qual as festas também foram criadas pela CDU, dando a mão às coletividades que tanto 
dão a este Concelho. 

- Anulações 

Anulação do valor de quase 100 mil euros, que estavam adstritos á promoção e 
desenvolvimento de atividade de apoio á família e bibliotecas escolares, valor que 
gostaríamos de ver alocado a atividades da mesma índole. 

No entanto, apesar das graves deficiências de que esta 2ª revisão 
orçamental/9ªmodificação padece, entendemos votar favoravelmente por a mesma tratar 
da necessidade de pagamentos a recursos humanos indispensáveis ao município, bem 
como pelo facto de vir contemplado o apoio ao Sport Lisboa e Marinha e a animação de 
verão nas praias do concelho. 

Continuaremos, inevitavelmente, a pugnar pela urgente requalificação da Adutora, bem 
como pela urgente criação de uma verba extraordinária para apoio ao Movimento 
associativo. 

Não será por nós, como nunca foi neste mandato que este executivo, deixará de 
executar obra. Se não a executa, é unicamente pela sua incapacidade em executar o 
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que promete e o que deve. O vosso mandato é exemplo claro da incapacidade, tanto no 
saber fazer, como no saber dialogar.” 



 

PONTO 2 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS  

“Presente certidão de teor nº 13/2021/DMC referente à seguinte deliberação camarária 
da reunião extraordinária de 15 de junho de 2021: 
 
Nos termos do disposto no artigo 22.º 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 contratação e o prazo de execução de três 
anos. 

 
Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 
de fevereiro, na sua redação atual, adiante designada por LCPA, que aprova as regras 
aplicáveis à assunção de Compromissos e aos Pagamentos em Atraso, se 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 nos termos do disposto na alínea b) do artigo 3.º da LCPA, são 
compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 
 
Considerando que algumas ações apresentam dotações em anos seguintes insuficientes 
para os encargos que se perspetivam agora assumir tendo por base procedimentos de 
contratação pública que se pretendem iniciar, de bens, serviços e de empreitadas de 
obras públicas, e outros, tendo sido proposto o reforço das dotações em anos seguintes 
na proposta da 9.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021 – 2.ª Revisão, a 
ser presente na próxima sessão da Assembleia Municipal. 
 
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 LCPA, preceitua no seu artigo 12.º que: 
“(…) 1 – Para efeitos da aplicação da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º 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 (…)”. 
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Considerando que na sessão da Assembleia Municipal de 28/12/2020, aquando da 
aprovação dos Instrumentos Previsionais para o ano de 2021, foi concedida autorização 
genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do 
artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, que seja solicitada à Assembleia 
Municipal da Marinha Grande: 
 

1. Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais até ao limite 
máximo das dotações corrigidas, propostas na 2.ª Revisão aos Instrumentos 
Previsionais de 2021, para os anos de 2022, 2023, 2024 e 2025, 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; 

2. Autorização para a abertura de procedimentos que consubstanciem a assunção 
de encargos em mais de um ano económico para cumprimento do preceituado na 
alínea b), do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, quando 
os encargos excedam o limite de 99.759,58 euros, nos anos de 2022 a 2024; 

3. Que nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 
8 de junho, se fixe o limite máximo dos encargos nos anos económicos de 2022, 
2023 e 2024, no valor das dotações corrigidas aprovadas com a 9.ª Modificação 
aos Instrumentos Previsionais de 2021 – 2.ª Revisão, nas ações infra indicadas: 

a. 2018/A/170 - Projeto à Descoberta das 4 Cidades 
b. 2021/A/15 - Portugal Acústico e "À mesa também se canta" 
c. 2021/A/25 - Projeto “Avós(z) do Judo” - Judo Clube da Marinha Grande 
d. 2021/A/26 - "Projeto de apoio social a pessoas sem abrigo - Casa 22" - 

Associação Novo Olhar II 
e. 2018/A/43 - Bens, materiais e serviços diversos para o exercício das 

atribuições municipais 
f. 2019/A/211 - Equipas de Intervenção Permanente - Protocolo 

ANEPC/CMMG/AHBVVL 
g. 2021/A/4 - Equipas de Intervenção Permanente - Protocolo 

ANEPC/CMMG/AHBVMG 
h. 2019/A/72 - Promoção e desenvolvimento de Atividades de Animação e 

Apoio à Família no ano letivo 2021/2022-Alimentação 
i. 2019/A/73 - Promoção e desenvolvimento de Atividades de Apoio à 

Família, Bibliotecas Escolares e monitorização e apoio nas refeições no 
Ensino Pré-Escolar e 1.º CEB no ano letivo 2021/2022 

j. 2019/A/78 - Alimentação nas cantinas escolares - Ano Letivo 2021/2022 
k. 2021/A/23 - Balcão Único do Prédio da Marinha Grande – BUPI 
l. 2017/A/101 - Tratamento de águas residuais a efetuar pela ADCL 
m. 2018/A/126 - Aquisição de serviços para limpeza e desmatação de 

diversos terrenos municipais 
n. 2018/A/145 - Serviços de vigilância e atendimento ao público em 

instalações culturais 
o. 2016/I/64 - Redes de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais 

na rua das Chedas-Vieira de Leiria 
p. 2018/I/53 - Outras construções e remodelações diversas no sistema de 

drenagem de águas residuais do concelho da Marinha Grande 
q. 2021/I/6 - Construção da nova Piscina Municipal Marinha Grande 

 
A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 9.ª Modificação aos 
Instrumentos Previsionais de 2021 – 2.ª Revisão, podendo posteriormente ser tomada a 
deliberação na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe. 
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A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.” 
 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e autorizou: 
 
- A assunção de compromissos plurianuais até ao limite máximo das 
dotações corrigidas, propostas na 2.ª Revisão aos Instrumentos 
Previsionais de 2021, para os anos de 2022, 2023, 2024 e 2025, 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; 

- A abertura de procedimentos que consubstanciem a assunção de 
encargos em mais de um ano económico para cumprimento do preceituado na 

alínea b), do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, quando 

os encargos excedam o limite de 99.759,58 euros, nos anos de 2022 a 2024; 

- Fixa ainda, o limite máximo dos encargos nos anos económicos de 2022, 
2023 e 2024, no valor das dotações corrigidas aprovadas com a 9.ª 
Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021 –2.ª Revisão, nos termos 

do disposto no n.º 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, nas 

ações infra indicadas: 
a. 2018/A/170 - Projeto à Descoberta das 4 Cidades 
b. 2021/A/15 - Portugal Acústico e "À mesa também se canta" 
c. 2021/A/25 - Projeto “Avós(z) do Judo” - Judo Clube da Marinha 
Grande 
d. 2021/A/26 - "Projeto de apoio social a pessoas sem abrigo - Casa 22" 
- Associação Novo Olhar II 
e. 2018/A/43 - Bens, materiais e serviços diversos para o exercício das 
atribuições municipais 
f. 2019/A/211 - Equipas de Intervenção Permanente - Protocolo 
ANEPC/CMMG/AHBVVL 
g. 2021/A/4 - Equipas de Intervenção Permanente - Protocolo 
ANEPC/CMMG/AHBVMG 
h. 2019/A/72 - Promoção e desenvolvimento de Atividades de Animação 
e Apoio à Família no ano letivo 2021/2022-Alimentação 
i. 2019/A/73 - Promoção e desenvolvimento de Atividades de Apoio à 
Família, Bibliotecas Escolares e monitorização e apoio nas refeições no 
Ensino Pré-Escolar e 1.º CEB no ano letivo 2021/2022 
j. 2019/A/78 - Alimentação nas cantinas escolares - Ano Letivo 
2021/2022 
k. 2021/A/23 - Balcão Único do Prédio da Marinha Grande – BUPI 
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l. 2017/A/101 - Tratamento de águas residuais a efetuar pela ADCL 
m. 2018/A/126 - Aquisição de serviços para limpeza e desmatação de 
diversos terrenos municipais 
n. 2018/A/145 - Serviços de vigilância e atendimento ao público em 
instalações culturais 
o. 2016/I/64 - Redes de drenagem de águas residuais domésticas e 
pluviais na rua das Chedas-Vieira de Leiria 
p. 2018/I/53 - Outras construções e remodelações diversas no sistema 
de drenagem de águas residuais do concelho da Marinha Grande 
q. 2021/I/6 - Construção da nova Piscina Municipal Marinha Grande 
 
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade dos presentes (23 
deputados). 
 

 

PONTO 3 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 1.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE 
PESSOAL 2021 
 
“Presente certidão de teor nº 14/2021/DMC referente à seguinte deliberação camarária 
da reunião extraordinária de 15 de junho de 2021: 
 
Considerando que o mapa de pessoal enquanto instrumento de planeamento de gestão 
de recursos humanos, materializa a previsão de trabalhadores necessários para, 
anualmente, levar a cabo a realização das atividades de cada serviço, no âmbito das 
atribuições municipais e estratégia definida. 
 
Considerando que o mapa de pessoal assume um caráter dinâmico, que permite a sua 
alteração sempre que se revele necessário, e com vista à resposta célere e eficaz dos 
problemas com que o Município se confronta diariamente. 
 
Considerando que nos termos do preceituado nos artigos 28.º e 29.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, os órgãos e serviços podem proceder a alterações ao respetivo mapa de pessoal 
para preenchimento dos postos de trabalho que se venham a revelar necessários para o 
desenvolvimento das suas atividades e que não tenham sido inicialmente previstos. 
 
Considerando que nos termos do artigo 3.º, n.º 2 alínea a) do Decreto-Lei n.º 209/2009, 
de 3 de setembro, na sua redação atual, nos municípios os mapas de pessoal são 
aprovados, mantidos ou alterados pela Assembleia Municipal. 
 
Considerando a informação técnica dos Recursos Humanos (I/995/2021, de 9 de junho), 
que se anexa e faz parte integrante. 
 
A Câmara Municipal, depois de apreciado o assunto delibera, ao abrigo dos artigos 33.º, 
n.º 1 alínea ccc) e 25.º, n.º 1 alínea o), ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e artigo 3.º, n.º 2 alínea a) do 
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua redação atual, submeter à 
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Assembleia Municipal a 1.ª alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal da 
Marinha Grande para 2021, em anexo (anexo 1). 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.” 
 
 

 

 
Tomou a palavra, a deputada Maria João Gomes (N INS) que veio lembrar que 
no dia 28 de setembro de 2020, foi aprovada uma moção que requeria que se 
aplicasse o suplemento de insalubridade e penosidade aos trabalhadores que 
reúnam as condições para o receber. Há mais de 20 anos que lutam por este 
suplemento, os trabalhadores com as remunerações mais baixas da tabela 
salarial. Este suplemento deve ser entendido como uma compensação 
decorrente de atividades essenciais à população e é da mais elementar justiça 
que a Câmara providencie a sua aplicação. 
 
A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 
 
 

 

 
 
Usou da palavra, o deputado Carlos Wilson (MPM) que abordou a questão da 
contratação de mais um arquiteto para os serviços camarários e teceu 
considerações sobre o funcionamento da secção de obras particulares. 
 
A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 
 
 

 

Usou da palavra, o deputado Luiz Branco (+C) que sobre a falta de pessoal, ou 
não, deu duas notas sobre procedimentos da Câmara da Marinha Grande versus 
outras Câmaras.  
Um projetista marinhense com projetos pendentes na nossa Câmara, alguns com 
muitos anos, que não avançam. Noutro concelho, apresentou um projeto. O 
projeto necessitou de correções, mas todo o processo, desde a entrada nos 
serviços até ao deferimento, transitou em menos de seis meses. 
Outro caso, na compra dum imóvel, num concelho vizinho. O adquirente como é 
normal foi requisitar a água, 3 dias depois ligaram da câmara em questão, a 
agendar a instalação do contador para dia seguinte, e a oferecer os préstimos 
dos serviços para o que precisasse. Em contrapartida, uma empresa Vieirense, 
há 8 anos, mudou dum barracão na zona urbana da Vieira, para um lote na Zona 
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Industrial da Vieira de Leiria. Requisitou a ligação da água. Apesar dos muitos 
contactos já havidos, dois meses depois, ainda continuava à espera da ligação. 
 
 

 

 
Tomou a palavra, o deputado Frederico Barosa (PS) que deu os parabéns à 
Câmara porque finalmente saiu a regulamentação relativa à desmaterialização 
dos processos de obra. Disse ser importante dar o passo seguinte com a criação 
do portal e proceder à revisão urgente do Regulamento Municipal de Edificações 
Urbanas. Voltou a falar da necessidade de se fazerem delegação de 
competências na vereação, em algumas matérias, dando como exemplo, os 
projetos de especialidades, que carecem de ida à reunião de Câmara, o que só 
vai atrasar ainda mais os processos. 
 
 

 

 
 
A Assembleia Municipal da Marinha Grande apreciou e aprovou a 1.ª 
alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal da Marinha Grande para 
2021, em anexo, nos termos do disposto na alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º do 

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

12 de setembro, na sua redação atual, conjugado com 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 aprovada por unanimidade dos presentes (23 
deputados). 

 

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

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

horas e dez 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 Regime Jurídico das 

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

atual.  

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

Luís Guerra Marques 

O Gabinete de apoio à Assembleia Municipal 

 

 

Paula Cristina Ascenso Moreira 
(Técnica superior nº 278) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A gravação de áudio e vídeo desta sessão extraordinária 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 3 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

18.06.2021 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANDATO 2017/2021 



AMEXT 18-06-2021 
 
 
Intervenção de Maria João Gomes  
 
Ponto 1  - 2ª Revisão Orçamento 
 
Apesar das declarações de voto mais ou menos radicais do MPM e da CDU, 
contra a ineficácia deste executivo permanente, contra a sua falta de visão ou 
contra a inexistência de obras ou projectos estruturantes, desde o início deste 
mandato,  todos os orçamentos e respectivas revisões têm sido, sucessivamente 
aprovados, sob o argumento de  não pretenderem constituir um obstáculo à 
governação, para evitar a vitimização permanente da Sra. Presidente. 
 
Deixo aqui várias perguntas: 
 
Esta revisão contempla reforços relativos à empreitada de construção da Adutora 
Picotes/Marinha, ou vamos continuar a ter roturas constantes no abastecimento de 
água a uma grande parte da cidade, como aconteceu esta semana? 
 
Quase no final deste mandato, foram construídos ou estão em obra centros 
escolares, o mercado, apoios sociais  para apoio à velhice, infância, deficiência e 
toxicodependência, o parque TIR, o alargamento da ZI em toda a área até à 
variante da A8; eixos rodoviários; terminal rodoviário? 
 
E reparem que me limitei a citar excertos do que consta das declarações de voto 
do MPM e da CDU aquando da votação desta revisão, em reunião de executivo. 
 
A que acrescento a construção da creche da IVIMA, que já vem do mandato 
anterior e sobre a qual, sistematicamente, questionei a Sra. Presidente sobre o 
andamento da obra. 
Esta minha insistência resulta da necessidade cada vez mais urgente deste 
equipamento social, para um grande número de famílias.  
 
Aprovar ou deixar aprovar sucessivos orçamentos em nome de não criar 
obstáculos à governação, para que tudo fique na mesma, pode permitir o 
progresso deste concelho? 
 
Será esta a vontade e a aspiração dos munícipes? 
 
O marasmo em que o concelho vegeta está à vista de todos e é, seguramente, 
uma resposta clara. 
 
Maria João Gomes 
 
 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA 
18.06.2021 
 
Ponto 1 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 2ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS 
PREVISIONAIS DE 2020 – 9.ª Modificação 
 
Cumprimento o Sr. Presidente da AM, os Srs. Deputados, a Sra. Presidente da Câmara, Srs. 
Vereadores e Público que esteja a assistir. 
 
Às vezes gosto de ler o jornal ao contrário.  
Vou começar precisamente pelo PPI, Plano Plurianual de Investimento. 
 
Águas menos 100 mil euros, esgotos menos 295 mil euros, habitação menos 283 mil euros, 
beneficiação de diversos edifícios municipais menos 422 mil euros, ou seja, mais de um milhão de 
euros em cortes, em obras do plano plurianual de investimentos. Que depois acabam por ser 
compensadas noutras rubricas, mas mesmo assim temos um corte de mais de meio milhão de 
euros. Ou seja, um corte de 540 mil euros no Plano Plurianual de Investimento. 
 
Avançando, um pouco mais para cima no documento, e temos o PAM, aparecem mais 240 mil 
euros para tapar buracos, arranjar estradas, e bastante falta fazem. 
 
Por um lado, temos um corte para as Festas da Cidade, ou seja, em termos da Cultura temos 130 
mil euros de corte, mas que acaba por ser compensado com umas quantas iniciativas. Umas que 
irão ser desenvolvidas pelas coletividades, e outras que não é muito claro quem as vai promover. 
Falo concretamente do plano das 4 Cidades, de que não temos qualquer tipo de informação, 
embora acreditemos que os senhores vereadores estejam na posse dessa informação. 
 
Pelo menos os munícipes ficam com melhores arruamentos. Vamos ver é se é suficiente para os 
fazer esquecer os 4 anos de quase nada, quando esperavam quase tudo. 
 
Um bocado mais acima vimos a captação e distribuição de água, verba exatamente igual à 
anterior, 1 milhão e 300 mil Euros. O então Vice-presidente, Sr. Vereador Carlos Caetano, em 
substituição da Sra. Presidente, afirmou na última assembleia, que para a adutora do Alto dos 
Picotes houve um desfasamento de preços, desde o momento da adjudicação até ao da 
consignação devido aos enormes aumentos das diversas matérias-primas, ferro incluído, material 
a usar na instalação da mesma.  
 
Referente a esta obra tenho aqui como nota:  
Nem a obra arrancou, nem os valores aumentaram, o que se passa?  
Vai ser mais uma obra adiada?  
Vai ser mais uma obra para se arrastar no tempo, e para ir sendo votada nos planos plurianuais 
de investimento?  
Parece que sim. Mas também não valerá a pena estar preocupado, ainda esta semana, com as 
ruturas que aconteceram, ficou demonstrado, que se trata de uma obra, que não faz falta à 
Marinha Grande. Enfim! 
 
 
Na rubrica D2 temos mais 527 mil euros, uma parte significativa para estudos e pareceres, já é 
habitual. 
Por último referir, mais 207 mil euros para despesas de pessoal, esperemos que pelo menos 
venham dar uma ajuda para que possa conseguir fazer mais qualquer coisa. 
 
Foi o que me foi possível extrair do documento.  
Como é óbvio um documento tão extenso, não é possível de analisar em todo a sua extensão, no 
tão curto espaço de tempo, que nos é concedido. 
 
Luiz Branco 
Deputado municipal eleito pelo +Concelho 



 
Assembleia Municipal Extraordinária 
18.06.2021 
 
PONTO 1 - 9ª Modificação aos Instrumentos Previsionais, 2021, 2ª Revisão. 
 
    
Esta revisão integra um reforço nas despesas correntes no montante de 917.384,43€ e 
nas despesas de capital com 393.161€, o que significa que a Câmara reconhece a 
manifesta incapacidade de realização de obra no valor superior a 500.000€, de que é 
exemplo a Rua das Chedas e as obras da adutora do Alto dos Picotes, o que se lamenta. 
 
Integra apoio no investimento de capital numa associação, mas ignora as restantes 
associações do concelho. Não considera o apoio ao associativismo com a proposta que 
fizemos de ver alocada a verba das festas da cidade a um apoio direto às associações 
e também não considera a possibilidade de as realizar num novo modelo alternativo de 
programa das festas.  
Retira as obras de beneficiação dos edifícios municipais, um projeto que tinha em vista 
melhorar a qualidade dos espaços profissionais para os trabalhadores, sem apresentar 
uma alternativa que lhes permita ter melhores condições de trabalho.   
 
Mais uma vez, esta Revisão não integra um sinal de realização de obras relevantes, que 
são tantas e repetidas que os munícipes já as devem saber de cor. 
Com a agravante de, num dia em que o concelho se viu novamente sem acesso a água 
pela existência de mais uma rutura da Adutora do Alto dos Picotes, nem uma linha 
aparece sobre isto, estando o processo parado. 
 
E a propósito, não podemos deixar de salientar, que a adjudicação do Adutor do Alto 
dos Picotes, foi feita em setembro passado, sem que tenha andado um metro! 
A falta de jeito manifestou-se outra vez! Agora, com o mercado baralhado devido ao 
aumento exponencial de preço das matérias-primas, (nalguns casos 100%) estamos 
perante um finca-pé dos empreiteiros, porque querem revisão de preços. 
Tudo isto seria evitado, se as coisas andassem normalmente, e se o executivo tivesse 
tomado as decisões em tempo certo. 
 
Apesar de tudo isto, reconhecemos que as verbas incluídas contêm ações importantes 
para a população e não queremos que a Senhora Presidente venha dizer que não faz o 
seu trabalho, porque a oposição não deixa.  
 
Marinha Grande 18 de Junho 2021 
 
Intervenção de Carlos Wilson 
 



AMEXT 18-06-2021 
 
Intervenção Maria João Gomes 
Ponto 3. Mapa de Pessoal 
 
 
Já que estamos num ponto da OT referente ao quadro de pessoal da Câmara, venho 
lembrar que no dia 28 de setembro de 2020 foi aprovada nesta Assembleia uma Moção 
que requeria que fosse aplicado o suplemento de insalubridade e penosidade aos 
trabalhadores que reúnam as condições para o receber. 
 
Há mais de 20 anos que estes trabalhadores lutam por este suplemento, que foi 
juridicamente constituído em março de 1998, através do Decreto-Lei nº 53-A , mas sem a 
necessária regulamentação para a sua implementação.  
 
O Orçamento do Estado para 2021 consagra a sua atribuição aos trabalhadores das 
autarquias que executem tarefas em condições penosas e insalubres e que, na realidade, 
pertencem aos sectores operário e auxiliar, com as remunerações mais baixas da tabela 
salarial. 
 
Ele não constitui nenhum privilégio.  
Deve ser entendido como uma compensação decorrente da execução de atividades ou 
tarefas essenciais à população, em condições de especial desgaste e desconforto físico e 
psicológico. 
 
Todos os que aprovámos aquela moção entendemos que a aplicação do suplemento de 
penosidade e insalubridade constitui um imperativo da mais elementar justiça e um 
contributo para a dignificação do trabalho e dos trabalhadores. 
 
Até hoje ele não foi aplicado por esta Câmara, apesar de o STAL ter solicitado audiência à 
Srª Presidente, que ainda não tem data marcada. 
 
Estamos a viver um momento particularmente difícil, com consequências duras para as 
camadas da população com menores rendimentos e executando tarefas mais penosas.                  
Lembremo-nos que os trabalhadores da função pública não vêem os seus salários 
aumentados há mais de uma década. 
 
É da mais elementar justiça que a Câmara providencie, rapidamente, as condições da 
aplicação deste suplemento, zelando por estes trabalhadores que prestam um serviço 
público à população. 
 
 



 
 
Assembleia Municipal Extraordinária 
18.06.2021 
 
PONTO 3 - Apreciação e votação da 1ª alteração ao Mapa de Pessoal de 2021 
 
 
Em relação a este ponto, sobre a contratação de mais um arquiteto para os 
serviços camarários, gostaríamos de comentar o seguinte: 
 
Há dezenas de anos que a Camara da Marinha Grande, é vista como um mau 
exemplo, do que é uma secção de obras, na aprovação de projetos. 
 
Esperam-se 6 meses, 9 meses e até mais de 1 ano, para receber a aprovação 
dos projetos. Quando não se passam dias a fio, à espera de uma simples 
resposta! 
 
Isto traz ao concelho, uma má fama, que se pode traduzir em afastamento, quer 
das empresas, quer particulares, que por razões óbvias, querem ficar no 
concelho. 
 
Não sabemos qual o rácio que é considerado para o número de arquitetos por 
Camaras, mas que o paradigma tem que ser mudado, tem! 
 
Deixamos uma recomendação à Câmara, que veja com rapidez este tema, a fim 
de se ultrapassar este flagelo que dura há tanto tempo, sob pena de 
continuarmos a ser subtraídos ao número de residentes, (empresas e 
particulares) que poderiam engrandecer o nosso concelho. 
 
Sabemos que as secções de obras de outros concelhos, não funcionam assim. 
Têm médias de aprovação mais céleres. 
 
 
Marinha Grande 18 de Junho 2021 
 
Intervenção de Carlos Wilson 
 


