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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA 
GRANDE REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2021 COM 
CONTINUAÇÃO EM SEGUNDA REUNIÃO REALIZADA EM 14 DE 
JULHO DE 2021------------------------------------------------------------------ 

Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, sob a presidência de Luís 
Guerra Marques e secretariada por, Pedro Nuno Rosa de Oliveira Correia, primeiro 
secretário e, segunda secretária, Renata Alexandra Gomes Pereira, 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 DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA, nos 

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

2. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DO EXERCÍCIO 
DE 2020 DA EMPRESA MUNICIPAL TUMG – TRANSPORTES URBANOS 
DA MARINHA GRANDE E.M. UNIPESSOAL, S.A., de acordo com o disposto 
na alínea b) do n.º 2 do art.º 25 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado em anexo pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro, na redação atual, 
e sob condição de prévia aprovação pela Câmara Municipal; _____________ 

3. APRECIAÇÃO DO INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E 
OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS E RESPETIVA AVALIAÇÃO, RELATIVO AO 
EXERCÍCIO ECONÓMICO DO ANO 2020, de acordo com o disposto na 
alínea l) do nº 2 do artigo 25º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado em anexo pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro, na redação atual, 
e sob condição de prévia aprovação pela Câmara Municipal; ______________ 

4. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DO EXERCÍCIO 
DE 2020 DE ENTIDADES PARTICIPADAS PELO MUNICÍPIO DA MARINHA 
GRANDE: ADCL - Águas do Centro Litoral, S.A., VALORLIS, S.A., 
LUSITÂNIA GÁS, S.A., CENTIMFE E OPEN, de acordo com o disposto na 
alínea b) do n.º 2 do art.º 25 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado em anexo pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro, na redação atual, 
e sob condição de prévia aprovação pela Câmara Municipal; ______________ 

5. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE AO EXERCÍCIO 
ECONÓMICO DE 2020, de acordo com o disposto na alínea l), do nº 2, do 
artigo 25º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo pela 
Lei nº75/2013 de 12 de setembro, na redação atual, e sob condição de prévia 
aprovação pela Câmara Municipal; __________________________________ 
 

Para além dos membros da Mesa, marcaram presença os seguintes deputados: _ 
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Bancada do Partido Socialista (PS): Aníbal Curto Ribeiro, João Paulo Féteira 
Pedrosa, Ana Luísa Cardeira Martins, Octávio José Rodrigues Rosa e Cláudia 
Fabiana Gaspar Brito Perfeito; ________________________________________ 

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

Bancada do Movimento pela Marinha (MPM): Carlos Wilson da Silva Batista, 
Vanessa Andreia Feliciano Rocha, 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; ________ 

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

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

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

De acordo com o disposto no artigo 49º do regimento em vigor, foram ainda 
comunicadas e justificadas as ausências e admitidas as respetivas 
substituições dos seguintes deputados: Susana Paula Ribeiro Domingues 
(CDU IND) pelo deputado André Pereira Ruivaco Fernandes, Filipe André Cardoso 
Andrade (CDU) pela deputada Renata Alexandra Gomes Pereira, Maria Etelvina 
Lopes Sousa Ribeiro (CDU) pela deputada Maria Clementina Loureiro Esperança,  
Susana Marina Cadete dos Santos Costa (CDU IND) pelo deputado Saúl Féteira 
Fragata, o deputado Francisco Manuel de Jesus Soares (PS) pelo deputado 
Octávio José Rodrigues Rosa, Frederico Manuel Gomes Barosa (PS) pela 
deputada Claúdia Fabiana Gaspar Brito Perfeito e a deputada Ângela Domingues 
de Sousa (MPM) pela deputada Lisa Manuela Bordalo Barata. ________________ 

A deputada Margarida Cristina Soares de Carvalho Pereira Henriques (IND PS) 
justificou a sua ausência por motivos de doença 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 e horas e quarenta minutos, o Presidente da Mesa, 
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Luís Guerra Marques, declarou aberta a sessão e prestou informações sobre a 
correspondência recebida e esclarecimentos sobre a ordem de trabalhos. _______ 

O Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº 2/2021 da sessão ordinária de 
30.04.2021 e como não houve correções a fazer, submeteu a mesma à votação, 
tendo esta sido aprovada por maioria, com dezoito votos a favor e cinco 
abstenções, por ausência dos deputados na referida sessão, conforme disposto 
no nº3, do artigo 34º, do Código de Procedimento Administrativo na redação atual. 



 

 
____________________ ANTES DA ORDEM DO DIA _____________________ 

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

 

 

Usou da palavra, o deputado Luiz Branco (+C) para fazer um resumo do que 
aconteceu na última Assembleia Intermunicipal da CIMRL. Exemplificando com o 
mundo empresarial, referiu que compreendendo as justificações para não haver 
contas aprovadas e revistas, essas justificações não são aceitáveis, até porque as 
condicionantes que aconteceram no município da Marinha Grande, aconteceram 
nos 308 municípios, e muitos, de grande, média ou de pequena dimensão, 
conseguiram cumprir os prazos legais estabelecidos. 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 



 

Usou da palavra, o deputado Carlos Wilson (MPM) que disse terem sido 
abordados pela Associação dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, a fim 
de nos ser dado a conhecer, o estado em que se encontra, designadamente a frota 
de carros pesados. É importante todos os líderes dos partidos e movimentos, 
juntarem-se para discutir o problema.  

Sem tentar colher dividendos políticos, mas sim, entre todos, ajudarmos esta 
corporação a dotá-la de meios eficazes, no combate aos incêndios. Não faz 
sentido, haver necessidade da saída de um carro pesado, com 40 Ton de água e 
o trator não ter força para o movimentar! 
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Numa região como a nossa, tão florestal e tão industrial, esta situação, é no mínimo 
ridícula. 
Por isso, deixou esta recomendação ao executivo, para que dentro do mais curto 
espaço tempo possível, convoque as forças políticas, para discutir o problema...e 
resolvê-lo! 
Abordou ainda o problema da nossa estação de tratamento/aterro sanitário e sobre 
este assunto apresentou a seguinte Moção intitulada “Pelo rápido 
restabelecimento da qualidade do ar que se respira no Concelho da Marinha 
Grande”: 
 
“Esta moção manifesta a preocupação para com um problema de saúde pública inerente 
ao facto de a população da Marinha Grande se ver confrontada com a poluição de ar, 
provavelmente com contaminação, proveniente do aterro sanitário que se encontra 
localizado a sul da Albergaria, da responsabilidade da Valorlis e Resilei. 
 
Considerando que: 

a) Continuamos com cheiros nauseabundos vindos do aterro sanitário da Albergaria, 
com responsabilidade da empresa Resilei/Valorlis, afetando grande parte do nosso 
Concelho. 

b) Temos, por diversas vezes, levantado o problema nesta Assembleia Municipal, 
pedindo a intervenção da Câmara Municipal e, até hoje, não temos conhecimento 
de qualquer ação nesse sentido.  

c) Tivemos ainda o cuidado de reportar o problema à Comunidade Intermunicipal da 
Região de Leiria (CIMRL) solicitando uma intervenção de âmbito regional e, até à 
data, nada aconteceu; 

d) A Câmara Municipal da Marinha Grande é sócia (embora minoritária) desta 
empresa, tendo por isso, responsabilidade acrescida na matéria.  

e) Sabemos que há alternativas para evitar estes odores e para a purificação da 
qualidade do ar, veja-se a título meramente exemplificativo o que sucede com o 
aterro sanitário da Lipor, em Águas Santas, na zona de Valongo. 

f) Fizemos várias entrevistas a pessoas, que habitam na zona mais afetada, que 
dizem tratar-se de uma situação insuportável. 

 
Assim, a Assembleia Municipal de 30 de junho de 2021, delibera:  
Solicitar a intervenção urgente do governo e da entidade reguladora, junto da 
referida empresa, no sentido de serem adotadas medidas conducentes à eliminação 
dos ditos cheiros e de ser avaliada a qualidade do ar, para níveis aceitáveis, como 
se conhecem noutros pontos do país. 
 
Mais delibera que a presente moção seja remetida para as seguintes entidades: 

- Unidade de Saúde Pública do Pinhal Litoral 
- Ministério do ambiente e da ação climática 
- APA - Agência Portuguesa do Ambiente 
- ERSAR – Entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos 
- Sua Excelência o Primeiro Ministro  
- Todos os grupos parlamentares da Assembleia República.” 
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Usou da palavra, o deputado Saúl Fragata (CDU) que disse que é altura de se 
fazer o balanço do mandato. A CDU pautou sempre a sua atuação na Assembleia 
com propostas e soluções.  Na Câmara, os vereadores da CDU estiveram a altura 
das usas responsabilidades com uma postura construtiva e a procurar consensos 
o que foi evidente nas votações dos sucessivos orçamentos.  

 

 

Usou da palavra, o deputado Curto Ribeiro (PS) que disse que em relação ao 
aterro sanitário, disse o assunto, no mandato anterior também foi levantado na 
CIM, mas infelizmente as respostas eram sempre as mesmas e neste momento 
estamos com este problema agravado, dado que se optou por fazer crescer o 
aterro. Estamos de acordo com a moção apresentada. Todos nós recebemos a 
mensagem dos Bombeiros, e devemos ser discretos e eficazes e agir todos em 
conjunto.  Realçou o trabalho da CDU na Câmara, ao não reprovar nenhum dos 
orçamentos, dado que isso é um bom contributo importante para a atividade do 
órgão. Frisou que nunca nenhum executivo fez tantas obras em águas e 
saneamento, como o atual. 



 

Usou da palavra, o deputado Nuno Machado (BE) que disse que reuniram com 
os Bombeiros da Marinha Grande, onde estes falaram das suas dificuldades. 
Apresentou uma recomendação, que é um ponto de partida para um apoio 
condigno aos Bombeiros do Concelho: 

“Por um futuro funcional para os Bombeiros Voluntários do Concelho”  

“É por todos reconhecido o importantíssimo papel desempenhado pelos Bombeiros 
Voluntários da Marinha Grande. Mas para além desse reconhecimento, principalmente nas 
horas de maior aperto, é cada vez mais necessária a colaboração e apoio todos, e 
principalmente das entidades autárquicas. 
Num universo de cerca de 33000 habitantes e com uma área de atuação de 
aproximadamente 14500ha, temos uma corporação com menos de 70 elementos que 
diariamente se veem a braços com as mais diversas situações, sendo os recursos 
disponíveis cada vez mais insuficientes: seja pela sua inexistência, seja pelo seu estado 
de degradação. 
Destes 69 elementos, 28 são profissionais e 4 civis, sendo os restantes voluntários que, 
muitas vezes, poem em risco a própria vida, abdicando do seu tempo de descanso para 
servir a comunidade. 
Com o passar dos tempos, e a dificuldade na renovação da frota existente, estes 
Bombeiros, que dizem presente sempre que para isso são solicitados, veem-se hoje a 
braços com uma situação que coloca em perigo a prestação de auxílio da maneira mais 
eficaz num futuro bem próximo. 
E apesar de nos referirmos especificamente aos Bombeiros Voluntários da Marinha 
Grande destes dados, não esquecemos os Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, que 
com o mesmo espírito de dedicação e de serviço à comunidade, terão certamente os 
mesmos problemas. 
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Perante esta situação, que é do conhecimento de todas as forças políticas do concelho, o 
Bloco de Esquerda entende que é tempo de a Câmara Municipal da Marinha Grande 
apoiar extraordinariamente os Bombeiros Voluntários do nosso concelho, para que não se 
corra o referido risco de falta de auxílio por inoperacionalidade das viaturas de apoio. 
 
Assim, a Assembleia Municipal da Marinha Grande reunida em 30 de junho de 2021, 
delibera ao abrigo do artigo 25º, nº2, alíneas j) e k) do anexo I da Lei nº 75/2013 de 
12 de setembro: 
 

 Recomendar ao executivo que proceda a um compromisso de dotação de uma 
verba orçamental nos próximos 4 anos destinada exclusivamente à 
comparticipação do valor em falta à Associação Humanitária dos BVMG para a 
renovação da frota neste quadriénio; 

 Recomendar ao executivo que realize junto da Associação Humanitária dos 
BVVL, o levantamento das suas necessidades a nível da sua frota de veículos, 
para que possam também ser apoiados por medidas idênticas; 

 Recomendar ao executivo a criação e aplicação de medidas de incentivo às 
empresas marinhenses que contribuam com donativos para as associações 
humanitárias de Bombeiros Voluntários de Marinha Grande e de Vieira de Leiria; 

 Recomendar ao executivo que apele à inscrição de todos os munícipes como 
sócios das Associações Humanitárias de Bombeiros do nosso Concelho.” 

 
 
De seguida, apresentou a seguinte Moção intitulada “Por uma política Agrícola 
Comum promotora da equidade territorial e social”: 

“Têm sido muitas as manifestações de descontentamento sobre a Política Agrícola 
Comum (PAC) em Portugal com especial incidência sobre as desigualdades que promove. 

Cerca de 40% das explorações agrícolas e 17% da superfície agrícola útil (SAU) do país 
não beneficiam de quaisquer subsídios da PAC aos agricultores. Na região de Leiria os 
números são mais gravosos: as explorações agrícolas que não recebem qualquer subsídio 
representam 50% dos agricultores e também da SAL. Enquanto a região Oeste, que inclui 
a parte sul do distrito de Leiria e alguns concelhos do distrito de Lisboa, é a região do país 
com mais agricultores excluídos da PAC, com cobertura de apenas 17% das explorações 
agrícolas e 30% da SAL. 

Como é do conhecimento público, o Governo está neste momento a preparar o Plano 
Estratégico da política Agrícola Comum (PEPAC) que conduzirá a aplicação destes apoios 
até 2027. No quadro que encerrou em 2020, as medidas florestais representaram apenas 
6% da despesa pública da PAC. Estudos recentes demonstram a grande importância da 
agricultura e da sua integração paisagística com a floresta na redução dos riscos de 
incêndio. A região do pinhal interior que, tal como uma grande parte do distrito de Leiria, 
foi afetada pelos grandes incêndios de 2017, combina uma paisagem dominada por 
eucalipto e pinheiro bravo, com a mais reduzida cobertura do território pelos subsídios da 
PAC e um grande abandono da atividade agrícola, que são as duas principais razões para 
a ocorrência de incêndios de grande dimensão, intensidade e perigosidade. Esta região 
recebe 10 vezes menos subsídios da PAC por trabalhador agrícola do que o Alentejo, 
situação que só é possível porque mais de metade dos apoios são atribuídos em função 
da área, com a agravante de uma parte destas terras não serem cultivadas. E também 
porque o emprego não é tido em consideração. Esta situação beneficia as grandes 
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explorações agrícolas, sobretudo, a sul do tejo, e prejudica a generalidade das pequenas 
explorações agrícolas, com especial incidência no centro e norte do país 

Assim, para responder ao interesse público, é preciso que a transposição da nova PAC 
para o território nacional mude, e muito, garantindo a todos os territórios e a todos os 
agricultores um apoio equitativo (justo), reconhecendo a diversidade edafoclimática e 
socioeconómica do país e o papel essencial das agriculturas familiares na sustentabilidade 
económica, social e ambiental dos territórios mais vulneráveis, e em particular na 
prevenção de incêndios. 

Em conclusão, com uma previsão aproximada de 10 mil milhões de euros em dinheiros 
públicos para aplicar até 2027, a PAC poderá ser uma ferramenta determinante para a 
sustentabilidade socioeconómica e ambiental dos territórios rurais, em especial para a 
agenda da mitigação e adaptação às alterações climáticas, em que a próxima década será 
decisiva. O país precisa de um Programa de Transição Ecológica Agroflorestal que 
possibilite reduzir o consumo de fatores de produção (adubos, pesticidas, etc.), diminuindo 
a pegada ambiental por duas vias complementares: aumento da precisão e eficiência do 
seu uso; substituição de consumos por processos ecológicos (limitação natural, captação 
de azoto atmosférico, etc.). Para fazer este caminho é urgente abandonar os modelos de 
produção em monocultura, garantindo paisagens heterogéneas, e incorporar muito mais 
conhecimento científico em todas as tipologias de explorações agroflorestais. Para o fazer, 
o ministério da agricultura tem ao seu dispor os recursos humanos mais reduzidos e 
envelhecidos de sempre e as associações e organizações de produtores também não 
estão capacitadas para tal. 

Exige-se assim uma grande mudança na aplicação da PAC face ao passado, garantindo 
um apoio justo a todos os agricultores e territórios e um uso mais útil dos dinheiros públicos 
ao serviço de todos os cidadãos. 

Assim a Assembleia Municipal da Marinha Grande, reunida a 30 de junho de 2021, 
delibera: 

1. Enviar a presente moção à Ministra da Agricultura, ao Ministro do Ambiente e 
ação climática e à Ministra da Coesão territorial, apelando a que o Plano 
Estratégico da PAC 23-27 tenha em conta as seguintes necessidades. 
1.1. A transposição da nova PAC, o lançamento e a gestão das suas medidas 

devem ser realizados com base em diagnósticos regionais – elaborados de 
forma participativa, com o envolvimento continuado das autarquias e outros 
atores locais – que identifiquem necessidades concretas e prioridades de 
intervenção com o objetivo de promover a equidade territorial e social, um 
uso socialmente útil dos recursos públicos, e o acesso de todos os 
agricultores aos apoios concedidos; 

1.2. Entre os critérios de repartição da despesa pública da PAC sejam 
considerados como fatores determinantes o emprego familiar e as 
condições do trabalho assalariado; 

1.3. A PAC, em coerência e coordenação com todas as políticas com incidência 
no território, como previsto no Programa nacional do ordenamento do 
território (PNPOT) e no Portugal 2030, deve ser impulsionadora da transição 
ecológica agroflorestal; 
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1.4. A resposta às alterações climáticas exige uma grande capacidade de 
incorporação de conhecimento técnico-científico e o Ministério da 
Agricultura e do Mar, assim como o ministério do Ambiente e ação climática 
devem ser fortemente dotados de meios humanos e tecnológicos de forma 
a capacitar agricultores, produtores florestais e organizações 
representativas ao nível da prevenção de incêndios, da gestão e 
conservação dos solos, biodiversidade e recursos hídricos; 

1.5. As medidas agroambientais devem ter metas concretas associadas e 
monitorizadas, com carácter progressivo do qual depende a continuidade 
dos apoios; 

1.6. Áreas agrícolas não cultivadas e sem qualquer prestação de serviço 
ambiental contabilizado e monitorizado não devem ser beneficiadas por 
apoios públicos. 

2. Enviar a presente moção à Comunidade Intermunicipal da região de Leiria 
(CIMRL), apelando a que a mesma tome diligências no mesmo sentido.” 

 



    
Tomou a palavra, a deputada Maria Loureiro Esperança (CDU) que relembrou 
que o pedido de alterações ao Regulamento de apoio às famílias, no âmbito do 
Covid, foi uma iniciativa da CDU, no sentido de facilitar para apoiar o maior número 
possível de famílias. Voltou a referir que a verba que esteve alocada às festas da 
cidade, não foi distribuída pelo movimento associativo. 

 



 

Foi colocada à votação, a Moção apresentada pelo MPM intitulada, “Pelo rápido 
restabelecimento da qualidade do ar que se respira no Concelho da Marinha 
Grande”, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade dos presentes (23). 

 



 

Foi colocada à votação, a Moção apresentada pelo BE intitulada Por uma política 
Agrícola Comum promotora da equidade territorial e social”, tendo a mesma 
sido aprovada por unanimidade dos presentes (23). 
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Terminadas as intervenções no período antes da ordem do dia e por se tratar de 
uma sessão ordinária, e dando cumprimento ao estipulado no nº 1 do artigo 16º e 
no artigo 18º do Regimento, o Presidente da Mesa informou que estão reunidas 
as condições de segurança para o período de INTERVENÇÃO DO PÚBLICO, uma 
vez que a presente sessão decorreu na modalidade mista, o que permitiu a 
presença de público no auditório. Chamou a intervir, os munícipes inscritos.  

 

_______________ PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO _____________  

 

1 - O Sr. João Encarnação Cruz, morador na Marinha Grande, que falou sobre o 
exercício de cidadania.  

 

 

2 – O Sr. Virgílio Sousa Gregório, morador em Albergaria, que veio falar em 
defesa da sua honra e em defesa do Município e dos seus eleitores. Voltou a falar 
da retirada de sinais da estrada para Leiria. Falou também do aterro sanitário, do 
PDM e da Mata nacional e seus acessos. 

 

 

 

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 DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO 
FINANCEIRA 
 
 
Usou da palavra, o deputado Pedro Correia (MPM) que abordou os seguintes 
assuntos: 

1. Instalação de serviços da CMMG no edifício norte do legado Stephens 
2. Processo de revisão do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande 
3. Desmonte de monumento na Praça do Vidreiro 
4. Equipamento do Jardim Luís de Camões (Ex Jardim do Passal) 
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5. Intervenções ditas de salvaguarda do património edificado, mas de facto, 
destruidoras de Património. 

6. Funcionamento do órgão autárquico responsável pela análise e proposta de 
licenciamento de obras particulares 

7. Plano de Combate à Corrupção e infrações conexas 
8. Desmonte de sepulturas no Cemitério de Casal Galego 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 

 

Tomou a palavra, a deputada Ana Margarida Lopes (PSD) que voltou a falar do 
total desrespeito da Câmara pelas famílias, na questão do desmonte das campas 
nos cemitérios, indo contra o regulamento que obriga à notificação dos familiares. 

Quanto ao fundo de emergência, questionou se a Câmara está a pensar em fazer 
alterações ao Regulamento, de forma a apoiar o maior nº de pessoas, dado que é 
essa a intenção, ajudar as pessoas. 

Toda a gente reconhece a urgência na mudança dos serviços da Conservatória, 
questionada a Sra. Ministra da Justiça, disse que da parte do governo central está 
tudo tratado, falta a parte da Câmara. Para quando a mudança de instalações? 

Criticou o facto de o relatório, não dar relevância ao nosso maior ativo, embora em 
grande parte dizimado pelo incêndio, que é o nosso Pinhal de Leiria. Sugeriu que 
o relatório passe a dedicar um capítulo à recuperação do Pinhal. Disse que foram 
anunciados alguns investimentos até ao final deste ano, questionou o que é que 
vai, verdadeiramente, ser feito?  

 

 

Usou da palavra, a deputada Maria João Gomes (NI +C) que disse que dado que 
a Sra. Presidente tem reunido de forma regular com o ICNF, perguntou se 
considera que defender o Pinhal, é esvaziar o Observatório de todo o conteúdo.  

Questionou ainda se atendeu ao que foi proposto na moção que aqui foi aprovada 
por unanimidade, no sentido de cumprir o que nela estava previsto e proposto. 

Quanto à cultura, defendeu a existência de um plano municipal de cultura e a 
adesão dos nossos museus à rede portuguesa de museus. 

Perguntou pelas obras da Adutora e da Creche da Ivima e qual o tempo de 
aprovação das candidaturas ao fundo emergência municipal de apoio ao comércio 
e às empresas. 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 
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Tomou a palavra, a deputada Maria Loureiro Esperança (CDU) que disse que 
este executivo tem pautado a sua ação pela inação, pela ausência, pela falta de 
contacto com a realidade, pelo desconhecimento de situações preocupantes no 
concelho e pela ausência de soluções e, abordou os seguintes temas: os 
orçamentos municipais, o associativismo, a FAG e obras/investimentos. 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 

 

 

Tomou a palavra, o deputado Artur Santos (MPM) que disse que a apreciação 
que fazemos da atividade municipal e da situação financeira à data de hoje, não 
pode ser de modo algum positiva, sem embargo de reconhecer que algo tem sido 
feito, mal seria se assim não fosse. Referiu que o saldo de gerência que a Câmara 
tão orgulhosamente exibe, não é reflexo de uma exemplar gestão económico-
financeira, mas sim, resultado de uma flagrante incapacidade de executar os 
orçamentos que têm sido aprovados. 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 

 

 

Usou da palavra, o deputado Luiz Branco (+C) que, num tom irónico, questionou 
sobre algumas obras como a creche da Ivima, os blocos L e M do Casal do Malta, 
a adutora para a Marinha Grande e a Fase 1 das águas na zona de Picassinos. 

Demonstrou que o não desenvolvimento de obras no concelho, não se deveu, há 
falta de dinheiro, nem tão pouco à oposição por não deixar fazer, mas sim, e 
apenas, por falta de capacidade do executivo PS. 

Ao executivo, colocou ainda questões práticas, sobre a APP, e sobre as razões das 
casas de banho da cidade se encontrarem encerradas. 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 

 

 

Usou da palavra o deputado Saúl Fragata (CDU) que afirmou que há quebras de 
vendas no local atual do mercado e perguntou quais os critérios aplicados para a 
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escolha dos lugares de venda. Questionou ainda sobre o que se passa com as 
casas de banho públicas da Praia da Vieira, só está uma a funcionar. Onde estão 
as obras, de 2 milhões e meio de euros, que estavam consignadas para este ano?! 

É preciso negociar com o Estado o alargamento das nossas zonas industriais, o 
crescimento e desenvolvimento económico é necessário para garantir o futuro. 

 



 

Tomou a palavra, o Presidente da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, 
Álvaro Cardoso (PS) que esclareceu que a Praia da Vieira tem 2 casas de banho 
públicas, uma na zona central que esteve fechada por razões de obras, mas já 
está pronta, tem ainda uma outra a norte e em breve, irá ter mais uma a sul. 

Quanto à arte pública, trata-se de um “circuito de arte urbana”, projeto 
desenvolvido pela junta de freguesia com o apoio técnico da CMMG, que resulta 
de várias candidaturas e que é uma homenagem à história, tradição e cultura da 
Praia da Vieira. Há ainda um outro projeto, “Centro de Cultura Avieira” que 
pretende ser um espaço de exposição que retrata as migrações das gentes da 
praia, nos anos 40, 50 e 60, que no período de inverno, iam pescar para as aldeias 
ribeirinhas do Rio Tejo, para sua subsistência e das suas famílias. 

Os melhoramentos do espaço público de venda das tremoceiras e do peixe seco, 
também foi outro dos projetos candidatados e financiados pelo Programa Mar 
2020. 

 

 

Tomou a palavra, o deputado Octávio Rosa (PS) que disse que todas as 
associações e seus dirigentes merecem o respeito de todos nós. Congratulou a 
Câmara por ter atribuído subsídios no valor de 1 milhão e 650 mil euros. Referiu 
que as recentes alterações aos regulamentos devem beneficiar mais ainda no 
futuro o associativismo. 

 

 

Usou da palavra o deputado Luiz Branco (+C) que disse que com tanta 
necessidade de “casas de alívio” (como graciosamente chama o Sr. Deputado Saúl 
Fragata, às casas de banho), julgava eu, que por causa do COVID19 estavam 
fechadas. Afinal assim não é, porque aqui no concelho, posso ir “aliviar-me”, à praia 
da Vieira de Leiria, onde há apenas duas casas de banho públicas, mas estão 
abertas. 
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Como já anteriormente fiz a pergunta, e não mereci resposta, e porque se mantém 
o fecho das casas de banho públicas aqui na cidade, pergunto. 
 
De quem é a responsabilidade de abertura e manutenção das casas de banho da 
Marinha Grande? Da Junta de Freguesia, ou da Câmara Municipal? 
Porque não são abertas? 
 



 
A Sra. Vereadora Célia Guerra prestou os seguintes esclarecimentos:  
 
Monumento ao 18 de janeiro – a empresa que ganhou o concurso público chama-
se “Ambienti” e o escultor Daniel Silva acompanha todo o procedimento; 
 
Fundo de Emergência Municipal – das 26 candidaturas, só 4 cumpriram os 
requisitos do regulamento. As famílias não conseguem apresentar provas 
documentais da perda de + de 25% do rendimento. Prepararam uma proposta de 
alteração, mas têm que aguardar que decorra a tramitação prevista na lei.  
 
Mercado – a afluência é muito grande e o facto de termos a vacinação a funcionar 
no PME, tem ajudado as vendas. O critério para vender na parte de cima, prende-
se com aqueles vendedores que vendem apenas ao sábado. 
 
FAG – têm feito reuniões com frequência, com a Associação de Casal Galego e 
estão a trabalhar no sentido de encontrar outra solução para realizar o evento este 
ano. 
 
ACAMG – já reuniram, nessa reunião estiveram cerca de 10 associações, e foi-
lhes facultado o parecer desfavorável da CCDRC sobre o pedido para apoio às 
despesas correntes. Desde fevereiro, com a aprovação dos novos regulamentos, 
já é possível conceder apoios extraordinários. 
 
 



 
A Sra. Presidente da Câmara esclareceu ainda o seguinte:  
 
ORFEU – a estátua está a ser passada a bronze e vai ser colocada noutro local. 
 
Pinhal – a requalificação das estradas vai ser feita em colaboração com a CM até 
ao final do ano e dentro do investimento de meio milhão de euros, bem como a 
requalificação dos espaços de lazer identificados.  
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Zona industrial – Já conversou com o Presidente da CM de Leiria sobre a 
necessidade do alargamento da zona industrial da Vieira. Informou ainda que a 
empresa Bollinghaus Steel vai fazer um investimento de 30 milhões de euros. 
 
 





De seguida, o Presidente da Mesa apresentou os pontos seguintes da ordem do 
dia e informou que estes ainda não tinham sido presentes em reunião de Câmara, 
pelos motivos dados a conhecer na documentação remetida aos deputados. Disse 
ainda compreender as razões do atraso. 
Solicitou a intervenção da Presidente de Câmara para dar explicações sobre o 
assunto. 
 



 
A Presidente da Câmara, Cidália Ferreira disse que as contas carecem do 
parecer do auditor e ao contrário de outras Câmaras, optaram por levar este 
assunto à reunião de Câmara com esse relatório. Foi dado a conhecer, através da 
documentação enviada a todos, as razões do atraso, bem como a justificação do 
mesmo, que consta no pedido ao Tribunal de Contas a solicitar a dilatação do prazo 
para a entrega dos documentos de prestação de contas, sem aplicação de coimas. 
Caso pretendam, a Chefe de Divisão Financeira, presente na sala, poderá dar mais 
algumas explicações técnicas. 
 
 





Usou da palavra, a deputada Maria João Gomes (NI +C) que disse não colocar 
de maneira nenhuma em causa, o imenso trabalho que dá fazer este relatório. 
Admira e respeita o trabalho dos trabalhadores da Câmara. Mas disse que não 
aceita que, só na véspera desta assembleia, tenhamos tido conhecimento das 
dificuldades que se estavam a passar e que a ordem de trabalhos não poderia ser 
cumprida. Disse que isto é fruto de uma política continuada, de uma atitude de 
certa neglicência e arrogância por parte da Câmara Municipal, nomeadamente da 
Sra. Presidente. Temos que fazer respeitar esta casa, isso é uma exigência que 
temos direito, enquanto deputados no cumprimento desta nossa missão de serviço 
público. 
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Tomou a palavra, a deputada Vanessa Rocha (MPM) que disse o orçamento e a 
prestação de contas são instrumentos fundamentais para compreender a atividade 
da Câmara Municipal. Este ano, houve uma alteração ao prazo para a entrega das 
contas, por motivos da implementação do novo sistema contabilístico, bem como 
alargamento para a apreciação das mesmas aqui no órgão. Referiu que muitos 
dos municípios do país fizeram um esforço para cumprir os prazos, e fizeram-no. 

Porque é que nós falhámos? Acredita que haja questões políticas e não só 
meramente técnicas, por detrás deste incumprimento. Sabemos que foi pedido um 
adiamento a este prazo ao Tribunal de Contas, mas não sabemos se vai haver 
sanções para o Município. Esta situação configura um desrespeito para com esta 
Assembleia Municipal, o órgão fiscalizador da atividade da Câmara. 

 



 

Tomou a palavra, o deputado Curto Ribeiro (PS) que disse estarmos perante um 
paradoxo. A Câmara podia ter deliberado apresentar os documentos de contas 
sem o parecer do auditor, como as outras Câmaras fizeram, mas optou por não o 
fazer e fez bem. Apresentar aqui as contas sem o parecer, era uma falta de 
transparência e de legitimidade. 



 

Tomou a palavra, o deputado Saúl Fragata (CDU) que disse que neste quadro, e 
sem pôr em causa a competência reconhecida da chefe de divisão financeira, isto 
é um facto. Houve Câmaras que conseguiram, outras não conseguiram, e nós 
estamos de acordo com as intervenções das deputadas Maria João Gomes e 
Vanessa Rocha. 



 

O Presidente da Mesa esclareceu ainda, que procedeu de acordo com a Lei e 
convocou a sessão ordinária do mês de junho. 

 



A Sra. Presidente da Câmara disse ainda que não houve qualquer intenção em 
desrespeitar os deputados e a assembleia municipal, mas sim, articular para ver 
qual a melhor forma de tratar os assuntos. 
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Dando cumprimento à alínea c) do nº1 do artº 30º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, o Presidente da Mesa deu por encerrada esta primeira 
reunião da sessão ordinária de trinta de junho de dois mil e vinte e um, pelas zero 

horas, e de imediato convocou a segunda reunião para o mesmo local, para dar 

continuidade à ordem de trabalhos, em conformidade com o disposto no artigo 10º 

e no nº 1 do artigo 11º do Regimento. O órgão executivo viria a aprovar os restantes 

pontos da ordem de trabalhos em reunião extraordinária do dia nove de julho, facto 

que foi comunicado pela Presidente da Câmara ao Presidente da Assembleia, que 

informou os deputados que a segunda reunião se iria realizar no dia catorze de 
julho pelas vinte horas. 
 



 

SEGUNDA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
DA MARINHA GRANDE DE 30 DE JUNHO 2021 
 
Aos catorze dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, sob a presidência de 
Luís Guerra Marques e secretariada por, Pedro Nuno Rosa de Oliveira Correia, 
primeiro secretário e, segunda secretária, Renata Alexandra Gomes Pereira, 
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, a 
Assembleia Municipal da Marinha Grande para a segunda reunião da sessão 
ordinária de trinta de junho de dois mil e vinte e um, a fim de dar continuação à 
ordem de trabalhos. _________________________________________________ 

Após a verificação da existência de quórum, marcou presença, nesta segunda 
reunião a deputada Margarida Cristina Soares de Carvalho Pereira Henriques 
(IND PS) e justificaram a sua ausência, por motivos pessoais, a Presidente da 
Junta de Freguesia da Marinha Grande, Isabel Maria Gonçalves Rodrigues 
Pereira de Freitas (CDU), o Presidente da Junta de Freguesia da Moita, António 
Soares André (PS) e o deputado Saúl Féteira Fragata (CDU), tendo estas sido 
aceites pela Mesa. __________________________________________________ 

Com a presença de 21 deputados, nos termos do disposto no artigo 11º do 
Regimento da Assembleia Municipal da Marinha Grande, pelas vinte e horas e 
quinze minutos, o Presidente da Mesa, Luís Guerra Marques, declarou aberta a 
segunda reunião da sessão ordinária de junho. ____________________________ 
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___________________CONTINUAÇÃO DA ORDEM DO DIA_______________ 

 

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





Ponto 2 - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DO 
EXERCÍCIO DE 2020 DA EMPRESA MUNICIPAL TUMG – TRANSPORTES 
URBANOS DA MARINHA GRANDE E.M. UNIPESSOAL, S.A 
 
“Presente certidão de teor nº 15/2020/DMC referente à seguinte deliberação camarária da 
reunião extraordinária de 09 de julho de 2021: 

O Sr. Vereador Carlos Caetano não participou na discussão e votação deste assunto, 
tendo comunicado o seu impedimento, nos termos do artigo 69.º, n.º 1, alínea a) do Código 
do procedimento Administrativo, uma vez que é o Presidente do Conselho de 
Administração da TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. A Sr.ª 
Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do mencionado 
Código. 
 
Presente Relatório de Gestão e Contas de 2020 da empresa municipal TUMG – 
Transportes Urbanos da Marinha Grande E.M. Unipessoal, S.A., acompanhados de 
Relatório e Parecer do Fiscal Único, Certificação Legal das Contas.  
 
A Câmara Municipal delibera tomar conhecimento do teor dos documentos e remeter os 
mesmos, nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 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, à Assembleia Municipal, para cumprimento do preceituado na alínea b) do 
n.º 2 do art.º 25.º do mesmo diploma.  
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.”  
 
Os Srs. Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, e as Sras. Vereadoras 
da CDU, Alexandra Dengucho e Lara Lino proferiram declarações de voto. 
 
 



Usou da palavra, o deputado Artur Santos (MPM) que disse que uma das 
importantes áreas de intervenção da Câmara Municipal é “responder às 
necessidades de deslocação da população na Marinha Grande”, como tal, o 
propósito da realização dos transportes dentro do concelho, prestando desta forma 
um importante serviço social, é e será sempre, uma obrigação da autarquia.  
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A atividade da TUMG está restrita aos subsídios que recebe da Câmara, que vão 
muito para além do que seria expectável face ao custo social que a Câmara devia 
pagar pelas deslocações dos munícipes que não têm outra possibilidade de se 
deslocarem, e com os quais estamos perfeitamente de acordo. 

Por isto, dizem que os transportes urbanos têm de continuar, mas devem estar sob 
responsabilidade da Câmara, e com isso extinguir a empresa TUMG, que é uma 
sorvedora de dinheiros públicos. 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 

 



 

Tomou a palavra, o deputado Luís Barreiros (CDU) que disse serem apologistas 
dos serviços da TUMG, e sempre serão uma vez que estes prestam de forma 
pública uma alternativa de transporte indispensável aos munícipes. Elogiou o 
alargamento do serviço às freguesias da Moita e de Vieira de Leiria, e alertou para 
eventuais incumprimentos do que está previsto na Lei nº 50/2012. 

A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 





 

Usou da palavra o deputado Luiz Branco (+C) que demonstrou com os resultados 
financeiros da TUMG, a razão das preocupações que o +Concelho sempre teve, 
por os serviços serem prestados por uma empresa pública municipal, obrigada a 
regras, em vez de o serem prestados por um serviço integrado e de administração 
direta da Câmara.  

Este ano as receitas próprias da empresa, incluídas as receitas de 
estacionamento, ficaram em 41%, sendo o resto subsídios. Estes resultados por si 
só determinariam a dissolução legal da empresa e a consequente perda dos 
serviços por ela prestados. 
 
A sua intervenção encontra-se anexa à presente ata. 
 
 

 

 
Usou da palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que disse que a TUMG contratou 
mais pessoal para fazer face ao alargamento de várias linhas. Referiu ainda que 
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houve um período de tempo durante a pandemia que não se cobrou bilhetes e 
apesar disso o subsídio à exploração não aumentou face ao previsto. Relembrou 
que agora a TUMG é autónoma em motoristas e viaturas. Referiu ainda que o 
Estado fez sair um regime excecional (Lei 6/2020 de 10 de abril) que estabelece 
que o exercício das empresas locais relativo ao ano 2020, está legalmente 
excecionado e justificado, face à necessidade de responder à pandemia. 
 
 

 

 
A Assembleia Municipal da Marinha Grande tomou conhecimento do 
Relatório de Gestão e Contas de 2020 da empresa municipal TUMG – 
Transportes Urbanos da Marinha Grande E.M. Unipessoal, S.A., bem como 
do Relatório e Parecer do Fiscal Único, Certificação Legal das Contas, em 

conformidade com o previsto na alínea b), do n.º 2, do artigo n.º 25.º do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro. 
 

 

Com a concordância da Assembleia, o Presidente da Mesa colocou à discussão 

os pontos 3 e 5 em simultâneo, passando à votação em separado. 

Ponto 3 - APRECIAÇÃO DO INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
PATRIMONIAIS E RESPETIVA AVALIAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DO ANO 
2020 
Ponto 5 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2020 
 
 

 

 
 
Ponto 3 - APRECIAÇÃO DO INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E 
OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS E RESPETIVA AVALIAÇÃO, RELATIVO AO 
EXERCÍCIO ECONÓMICO DO ANO 2020 
 

“Presente certidão de teor nº 16/2021/DMC referente à seguinte deliberação camarária da 
reunião extraordinária de 09 de julho de 2021: 

Presente o Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva 
avaliação relativo ao exercício económico de 2020. 
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A Câmara Municipal, após a análise dos documentos e no cumprimento do disposto na 
alínea i), 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, delibera aprovar o 
Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação, 
relativo ao exercício económico do ano de 2020, constituído por 2456 páginas, e submetê-
lo à apreciação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º 
do mesmo diploma legal. 

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

 
A Assembleia Municipal da Marinha Grande tomou conhecimento do 
Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva 
avaliação, relativo ao exercício económico do ano de 2020, constituído por 
2456 páginas, em conformidade com o previsto na alínea l), do n.º 2, do artigo n.º 

25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado em anexo à Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro. 

 


 

Ponto 5 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO 
DE CONTAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE AO EXERCÍCIO 
ECONÓMICO DE 2020 
 
“Presente certidão de teor nº 18/2021/DMC referente à seguinte deliberação camarária da 
reunião extraordinária de 09 de julho de 2021: 

Presentes os Documentos de Prestação de Contas relativos ao ano de 2020, constituídos 
por: 

 Demonstrações Financeiras, incluindo: 
o Balanço 
o Demonstração de Resultados 
o Anexos às Demonstrações Financeiras 

 Demonstrações Orçamentais, incluindo: 
o Anexo às Demonstrações Orçamentais 

 Relatório de Gestão 
 Certificação Legal das Contas  
 Relatório e Parecer do Auditor Externo 
 Relatório Anual sobre o trabalho efetuado pelo Auditor Externo 
 E restantes documentos de prestação de contas, conforme a Instrução n.º 1/2019 

do Tribunal de Contas, do Plenário Geral do Tribunal de Contas, de 13 de fevereiro 
de 2019, publicada no Diário da República n.º 46 – 2.ª Série, de 6 de agosto de 
2019 e Resolução n.º 2/2020, da 2.ª Secção do Tribunal de Contas, de 3 de 
dezembro, publicada em Diário da República, 2.ª Série, n.º 248, de 23 de dezembro 
de 2020 
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Os quais se encontram integralmente elaborados, para apreciação e votação devendo 
posteriormente ser arquivados na Área de Contabilidade, estando disponíveis para 
consulta, quando para tal for solicitado. 
 
Considerando que nos termos do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de 
março, as entidades previstas nos n.ºs 1 e 2 do artigo 51.º da Lei de Organização e 
Processo do Tribunal de Contas, Lei n.º 97/98, de 26 de agosto, cuja aprovação de contas 
dependa de deliberação de um órgão colegial, podem remetê-las ao Tribunal de Contas 
até 30 de junho de 2020, em substituição do prazo referido no n.º 4 do artigo 52.º da 
mesma lei.  
 
Considerando que o Município da Marinha Grande requereu ao Tribunal de Contas 
autorização para prorrogação do prazo de apresentação dos Documentos de Prestação 
de Contas de 2020, tendo sido deferido o pedido, devendo a autarquia proceder à sua 
remessa até 15 de julho de 2021, conforme registo de entrada E/7216/2021. 
 
A Câmara Municipal, após apreciação dos documentos indicados e no cumprimento da 
alínea i), do n.º 1, do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em 
anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibera aprovar os 
Documentos de Prestação de Contas do ano de 2020 e submetê-los à apreciação e 
votação da Assembleia Municipal, para cumprimento do preceituado na alínea l), do n.º 2, 
do artigo 25º, do mesmo diploma. 
Mais delibera, propor à Assembleia Municipal que aprove a aplicação do Resultado 
Líquido do Exercício de 2020, no montante de 391.927,07 euros sob a forma de 
Resultados Transitados. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria com 5 votos a favor e duas abstenções das Sras. 
Vereadoras da CDU e foi aprovada em minuta. 
 
Foram proferidas declarações de voto.” 
 



 

Usou da palavra, o deputado Carlos Wilson (MPM) que disse que as contas 
foram bem apresentadas e mantemos um saldo de gerência quase igual desde 
2017, o que se traduz numa execução orçamenta de 36%, o que é muito pouco. 
Temos que executar muito mais quando nos propomos fazer alguma coisa. As 
contas foram auditadas e parece-nos um trabalho bem feito, pelo que vamos votar 
a favor. 



 

Tomou a palavra, a deputada Maria Loureiro Esperança (CDU) que voltou a falar 
das contas relativamente aos apoios ao associativismo que constam no relatório. 
Frisou que 57% do total da verba está distribuído apenas por 5 associações, cujas 
atividades e objetivos, é muito díspar entre si. Feita a apreciação, sobram apenas 
8,3% para associações de cultura e recreio. Importa fazer uma análise séria aos 
valores e aos apoios dados, em tempo de Pandemia. 
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Tomou a palavra, a deputada Ana Margarida Lopes (PSD) que disse ser surreal 
o que se passa há anos e anos, a manifesta incapacidade do executivo em 
executar. Executa muito pouco e mal, não consegue fazer aquilo a que se 
compromete. A pandemia não serve para desculpar esta incapacidade, que se 
repete desde 2017. Disse abster-se, as contas estão bem apresentadas, mas é 
uma vergonha ter um saldo de gerência com este valor, num Município como nosso 
com necessidade de tantas obras estruturantes. 

 

 

 

Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que disse que as contas 
em todos os exercícios, são em contínuo. As obras são pensadas, projetadas, 
postas a concurso e executadas. Não podemos achar que há uma pandemia para 
um conjunto de coisas e depois não há para todas. A pandemia afetou a atividade 
pública, mas também a atividade privada, trouxe vários constrangimentos, como 
escassez de materiais, encarecimento das obras e muitos concursos desertos. 

Referiu que quando se quer protelar a execução de determinadas obras, todos os 
argumentos podem ser válidos, quando não há maioria na Câmara. Outras obras 
conseguiram consensualizar-se com a CDU. 

Disse ainda que a Câmara, em contexto de Pandemia, esteve sempre à frente de 
todas as outras. 

 

 

Usou da palavra, o deputado Luiz Branco (+C) que relembrou que apenas a obra 
para o Interface, não foi aprovada e isso não justifica, esta taxa de execução tão 
baixa.  



 

Tomou a palavra, a deputada Ana Margarida Lopes (PSD) que frisou que não 
está em causa o combate à Pandemia, dado que esse tema, foi sempre uma 
matéria de consenso. Relembrou que a baixíssima execução orçamental de 2017, 
2018 e 2019, não foram resultado da pandemia, não explicam aquilo que é um 
padrão, aquilo que é recorrente e sistemático e que comprova que há uma 
incapacidade crónica deste executivo, em executar. 
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Usou da palavra a deputada Maria Loureiro Esperança (CDU) que explicou que 
não inventou os números referentes aos apoios ao associativismo relacionados 
com a pandemia, em particular às associações de cultura e recreio. 

 

 



A Sra. Presidente da Câmara informou que o Tribunal de Contas deferiu o nosso 
pedido de justificação para proceder à entrega das Contas 2020 fora do prazo 
previsto, sendo que as devemos remeter até dia 15/7/2021. 

A Sra. Vereadora Célia Guerra prestou os seguintes esclarecimentos:  

Associativismo: foram estes os apoios ao movimento associativo: 

Ano 2017 – 1 082 000,00€ 
Ano 2018 – 1 585 000,00€ 
Ano 2019 – 1 680 000,00€ 
Ano 2020 (ano de pandemia) – 1 633 000,00€ 
Foram as associações de cariz social e desportiva que mereceram mais a nossa 
atenção em ano de pandemia, dado que a cultura tinha muitas restrições às suas 
atividades. Todas as candidaturas foram apoiadas.  

 





A Assembleia Municipal da Marinha Grande, apreciou e aprovou os 
Documentos de Prestação de Contas do Município da Marinha Grande 
relativos ao exercício económico de 2020, para efeitos do cumprimento do 

disposto na alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e aprovou 
também a aplicação do Resultado Líquido do Exercício de 2020, no montante 
de 391 927,07 euros, sob a forma de resultados transitados. 

Esta deliberação foi aprovada por maioria com quinze votos a favor e seis 
abstenções (PSD, CDU). 
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Tomou a palavra, o deputado Carlos Wilson (MPM) que, em nome da sua 
bancada, proferiu a seguinte declaração de voto: 
 
“Gostaríamos de elogiar a forma cuidada como estão elaborados os documentos de 
prestação de contas apresentadas nos relatórios de gestão. 
Infelizmente para a nossa terra, eles revelam uma falta de orientação e de capacidade de 
execução na concretização de projetos por parte deste executivo permanente.  
 
Alguns factos registados nos documentos: 
 

 A taxa de execução da despesa de capital em 2018 tinha sido muito baixa (45%), 
mas o ano passado e este ano ainda baixou mais 19%, situando-se no final em 
36%. Tinham mais de 18 milhões de euros para fazer obra e realizaram apenas 
6,6 milhões, praticamente um terço. É poucochinho!!! 

 Os saldos de gerência continuam elevadíssimos, em 2017, tínhamos 9,8 milhões 
de euros e chegamos ao final de 2020 com mais de 11,2 milhões, demonstrando 
a incapacidade de gerir corretamente um orçamento e sobretudo a impotência para 
realizar obra algumas tão necessárias; 

 A subsidiação à TUMG continua a aumentar, em 2020, apesar da pandemia e da 
necessidade e muito menos transportes, o subsídio acresceu 4%, para um 
montante superior a 500mil euros; 

 Aumentaram para quase 150mil euros em comunicações e expediente de correio, 
nada fazendo para reduzir este valor; 

 Temos mais de 12M€, em depósitos bancários. 
 
Avaliando estes dados podemos concluir o seguinte: 
 
 O Município da Marinha Grande não está endividado, o que é, per si, um bom sinal; 
 Continua a aumentar os lucros com milhões de euros em depósitos bancários, sem 

revelar capacidade de investimento e criar serviços que melhorem a qualidade de 
vida das pessoas; 

 Os munícipes e as empresas continuam a pagar elevados impostos, sem que isto 
correspondam a uma melhoria efetiva da prestação de serviços; 

 Uma taxa de execução de despesa de capital de 36% 
 
Em conclusão da análise ao relatório de gestão podemos afirmar que existe uma deficiente 
gestão da Câmara, onde os munícipes e as empresas continuam a pagar cada vez mais 
impostos, mas a câmara não devolve esse dinheiro na forma de investimento estruturantes 
que aumentem a qualidade de vida aos cidadãos. 
 
Quanto à apresentação das contas, o relatório dos auditores e a certificação legal das 
contas referem que estão apresentadas de acordo com as leis e regulamentos em vigor. 
No entanto, mantêm reservas e ênfases que devem ser tidas em conta. 
 
Dado o parecer técnico favorável por parte dos auditores às contas do Município da 
Marinha Grande. Votamos favoravelmente.” 
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Tomou a palavra, a  deputada Maria Loureiro (CDU) que proferiu a seguinte 
declaração de voto: 

“ A prestação de contas do ano de 2020 revela mais uma vez a incapacidade do executivo 
para realizar obra. Com o orçamento votado em abstenção por nós, permitindo assim ao 
executivo permanente desenvolver a sua política. Verificamos com insatisfação, e para 
mal da Marinha Grade, que a maior parte das rubricas não foram executadas, nalgumas 
nem um cêntimo foi gasto. A nossa abstenção no orçamento de 2020 deveu-se a 
questões, para nós, de máxima urgência e importância: saneamento, água e 
desenvolvimento industrial. No entanto, na análise se contas, verificamos o que foi, e não 
foi executado, e também se a política que nos disseram ir executar, foi conseguida ou não. 

A execução da despesa corrente foi de 95%, o que é perfeitamente expectável.  

No entanto, não podemos de deixar de referir que nas transferências correntes para 
instituições sem fins lucrativos, onde se insere todo o nosso movimento associativo, que 
atravessou e atravessa momentos de enormes dificuldades, que ameaça entregar as 
chaves, estão previstas transferências de 1 451 000,98€ e foram transferidas 
1 229 163,00€. O que significou a transferência de menos 15 % do que estava previsto.  

Em 2019, foi transferido para instituições sem fins lucrativos, 1 335 000,00€, ou seja, em 
2020, deixámos de investir no nosso movimento associativo, menos 105 843,00€. Estas 
instituições foram mais penalizadas. Esta é a paga que é dada por este executivo 
permanente, a quem trabalha de forma gratuita, para o bem estar dos munícipes, 
substituindo-se na maior parte das vezes ao município.  

Nós nunca colocámos aqui em causa, que se deixasse de apoiar a dinâmica social, 
obviamente, substituindo-a por apoio ao movimento associativo, na vertente cultural e 
recreio. Não podemos é deixar de o fazer.  

Relativamente às despesas de capital, que espelham os investimentos do município, as 
grandes infraestruturas, chegamos à conclusão de que muito pouco foi feito. A execução 
orçamental ficou apenas, em 36%. 

A incapacidade deste executivo fazer obra, obras absolutamente identificadas necessárias 
e inadiáveis, é gritante. É o 3º ano de análise de contas deste executivo PS, e continuamos 
a ficar abismados com o que fica por fazer, com graves prejuízos para o nosso Concelho, 
para quem nos visita, para os nossos munícipes, que se veem cada vez mais defraudados 
a cada ano que passa. Decompondo a execução por algumas rubricas, analisemos os 
seguintes números, realçando pela negativa, já que pela positiva, não vimos nenhuma 
para recordar. 

Nas aquisições de bens de capital estavam previstos 17 853 000,00€ e executámos 
33,8%, nos edifícios 31%, nas instalações desportivas e recreativas 23,6%, nas creches, 
nada, nas escolas 20,6€, nas vias e arruamentos 43,7%, na captação e distribuição de 
água 46,7% e no sistema de drenagem das águas 48,8€. 
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Isto são, alguns dos exemplos, da incapacidade deste executivo permanente de fazer o 
que se propôs fazer, e se algumas rubricas foi acima do vosso normal, 30% a 35% em 
média, foi porque nós, quer no órgão Câmara Municipal, quer neste órgão, Assembleia 
Municipal, intervimos, nomeadamente na captação da água e no saneamento, onde o 
executado, ainda que muito abaixo das expetativas, ficou acima da média de execução da 
Câmara. O que expusemos, retrata bem a critica que sempre fizemos à incapacidade  
deste executivo permanente em fazer obra e em executar coisas. Uma incapacidade 
quase total. 

Realçamos uma frase que nos saltou à vista, na análise das contas que consta do vosso 
próprio relatório relativamente à poupança corrente executada. E cito: “” O ano de 2020, 
apresenta novamente uma tendência de subida, face ao ano transato de 12%, o que 
representa um acréscimo, em termos absolutos, de 445 861,00€.”” 

Ou seja, conseguimos poupar em ano de Pandemia. 

E nada temos a acrescentar, porque para nós, não há erros na apresentação das contas, 
mas sim, quanto à baixa execução doas mesmas, e por isso nos abstivemos.” 





 

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

“ É mesmo uma declaração de voto, e não é uma intervenção, porque se eu quiser esticar 
o meu tempo de intervenção, com uma declaração de voto, como esta última, e desta 
envergadura, então em vez de 10 minutos, tenho 20 ou 30 minutos. É bom que os Srs. 
Deputados aprendam todos, como esticar a sua intervenção.” 





 

Ponto 4 - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DO 
EXERCÍCIO DE 2020 DE ENTIDADES PARTICIPADAS PELO MUNICÍPIO DA 
MARINHA GRANDE: ADCL - Águas do Centro Litoral, S.A., VALORLIS, S.A., 
LUSITÂNIA GÁS, S.A., CENTIMFE E OPEN 

 
“Presente certidão de teor nº 17/2021/DMC referente à seguinte deliberação camarária da 
reunião extraordinária de 09 de julho de 2021: 
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Presentes as contas do exercício de 2020 das entidades participadas pelo Município da 
Marinha Grande, a saber: 

- Relatório e Contas do exercício económico de 2020 da entidade ADCL - Águas do Centro 
Litoral, S.A. acompanhadas de Certificação Legal de Contas e Relatório e Parecer do 
Fiscal Único. 
 
- Relatório e Contas do exercício económico de 2020 da entidade VALORLIS – 
Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. acompanhadas de Certificação Legal 
de Contas e Relatório e Parecer do Fiscal Único. 
 
- Relatório de Gestão e Contas do exercício económico de 2020 da entidade 
LUSITANIAGÁS, S.A., acompanhadas de Certificação Legal de Contas e Relatório e 
Parecer do Fiscal Único. 
 
- Relatório e Contas do exercício económico de 2020 da entidade CENTIMFE – Centro 
Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos, acompanhadas 
de Certificação Legal de Contas e Parecer da Comissão de Fiscalização. 
 
- Relatório e Contas do exercício económico de 2020 da entidade OPEN - Associação 
para Oportunidades Específicas de Negócio, acompanhadas de Certificação Legal de 
Contas e Parecer da Comissão de Fiscalização. 
 
A Câmara Municipal delibera tomar conhecimento do teor dos documentos e remeter os 
mesmos, nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 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, à Assembleia Municipal para cumprimento do preceituado na alínea b) do 
n.º 2 do art.º 25.º, do mesmo diploma. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.” 

 



 

Usou da palavra, o deputado Carlos Wilson (MPM) que disse que a Valorlis deu 
uma resposta de “palha” em relação à moção sobre os cheiros do aterro que aqui 
aprovámos por unanimidade. É inadmissível, a resposta técnica que nos foi dada, 
quando sabemos que o problema subsiste e não nos foi dada esperança que, nos 
resolvam o problema. É uma obra de engenharia, mas que não funciona, como o 
exemplo que conhecemos, designadamente a Lipor, em Valongo. 

Era uma solução destas, que queríamos implementada na nossa estação de 
tratamento/aterro sanitário. 

Nós somos assolados todo o ano, com maus cheiros, em especial as povoações 
de Albergaria, Picassinos, Pedrulheira e Comeira. O que se pretende é que a 
Câmara, como entidade participada, discuta o problema e pressione a Valorlis a 
fazer o que queremos. 
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Usou da palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que disse que ainda não teve 
oportunidade de ler a resposta da Valorlis, mas associa-se à intervenção do 
deputado Wilson. Os municípios com participação na Valorlis não podem estar 
parados a assistir ao que se está a passar, e que com toda a certeza, vai piorar 
com as alterações climáticas que se esperam. Solicitou à Câmara que, em 
conjunto com as outras Câmaras que detêm 49% do capital da Valorlis, tomem 
medidas urgentes para que possamos ter uma melhor região e mais saudável. 

 



 

Usou da palavra, o deputado Luiz Branco (+C) que reforçou a necessidade, 
continuada, de a nossa Câmara e as outras Câmaras da região, pressionarem as 
entidades reguladoras e o Governo, até o problema estar resolvido. 




 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande tomou conhecimento dos 
Relatórios e Contas do exercício económico de 2020, acompanhados da 
respetiva Certificação Legal de Contas e Pareceres, respeitantes às 
seguintes entidades participadas pelo Município da Marinha Grande: 

- ADCL - Águas do Centro Litoral, S.A; 

- VALORLIS – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.; 

- LUSITÂNIA GÁS, S.A.; 

- CENTIMFE – Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas 
Especiais e Plásticos; 

- OPEN - Associação para Oportunidades Específicas de Negócio, em 

conformidade com o previsto na alínea b) do n.º 2 do artigo n.º 25.º do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro. 
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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 da Marinha 
Grande deliberou por unanimidade aprovar em minuta, todas as deliberações 
tomadas nesta reunião. _____________________________________________ 

 

Dando cumprimento à alínea c) do nº1 do artº 30º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei nº75/2013 de 12 de setembro, na 

redação atual, o Presidente da Mesa deu por encerrada esta segunda reunião da 
sessão ordinária de trinta de junho de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas 

e cinquenta minutos. Desta sessão ordinária, lavrou-se 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 nº 2 do artigo 57º do RJAL aprovado 

pela Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual.  

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

 

Luís Guerra Marques 

 

O Gabinete de apoio à Assembleia Municipal 

 

 

Paula Cristina Ascenso Moreira 
(Técnica superior nº 278) 

 

 

 

 

 

 

 
 

A gravação de áudio e vídeo da primeira e da segunda reunião desta sessão ordinária encontra-se disponível ao público na página de Internet do Município e no 
Youtube no canal OA MGTV, em cumprimento do disposto no nº 4 do artigo 38º do Regimento da Assembleia Municipal da Marinha Grande 
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Assembleia Municipal 
30.06.2021 
Antes da Ordem do Dia 
 
Cumprimento o Sr. Presidente da AM, os Srs. Deputados, a Sra. Presidente 
da Câmara, Srs. Vereadores e Público que esteja a assistir. 
 
No dia 25 de junho aconteceu a Assembleia Intermunicipal da CIMRL, a 
última do presente mandato. Houve muitas ausências por estarem a decorrer 
as Assembleias Municipais na mesma data. 
Quero congratular os deputados, que tal como eu, em representação da 
Assembleia Municipal da Marinha Grande, estiveram presentes, e que foram 
todos. 
 
Nesta Assembleia não foi possível apresentar o parecer do ROC (Revisor 
Oficial de Contas), relativamente às contas de 2020. Porque no decurso do 
ano trocamos de revisor, e também por causa da transição do sistema 
POCAL para o SNC-AP. No entanto as contas já tinham sido aprovadas 
nestas condições na CIMRL e sendo apresentadas à Assembleia também o 
foram por unanimidade. 
 
Quero salientar a intervenção do Deputado Carlos Wilson, que mais uma 
vez, sabendo da dificuldade que os Presidentes de Câmara, enquanto 
administradores minoritários, têm para impor regras à Valorlis. Mas sabendo 
também que há um peso político associado aos mesmos, levou o tema dos 
maus cheiros que o aterro sanitário nos oferece, afirmando saber que há 
soluções e dando como exemplo o da Lipor. 
 
Eu, atendendo ao facto de aparecer uma verba sem execução orçamental, 
na área do turismo, defendi a criação de um Roteiro Gastronómico para a 
região, onde o nosso esquecido Arroz de Marisco, terá de ser vedeta. 
Também na área do turismo, a exemplo do que a Câmara de Alcobaça fez 
com o seu roteiro dos Passeios Pedestres em Terras de Cister, defendi que 
fosse lançado um desafio aos municípios da CIMRL, de modo a criar uma 
rede intermunicipal de percursos pedestres. 
Percursos de montanha, planície, praia, paisagem, citadinos, históricos, ou 
religiosos, tal é a diversidade de oferta possível na região. 
 
Posto isto, salvo alguma ocorrência que obrigue a assembleia extraordinária, 
informo que terminei as minhas funções enquanto deputado intermunicipal. 
Fi-lo no desempenho rigoroso das funções, prestando a cada assunto a 
atenção necessária, pugnei sempre para que os interesses do Município da 
Marinha Grande fossem salvaguardados. 
Espero não vos ter dececionado. 
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Uma última nota: 
Não posso terminar a minha passagem pela AI da CIMRL, sem realçar que 
10 trabalhadores, que são os recursos humanos da ADAE, da ENERDURA e 
do extinto Gabinete de Apoio Técnico de Leiria, afetos à CIMRL, com 
encargos de apenas 435 mil euros / ano, conseguem criar e manter 
diretamente, ou em apoio às Câmaras da CIMRL, dezenas de projetos (ou 
Pactos) a decorrer. Projetos financiados pelos mais diversos fundos, 
nacionais ou comunitários, que se traduzem em enormes ganhos para a 
região, no valor de diversos milhões de euros. 
 
Parece-me ser um órgão onde a Marinha Grande só tem a ganhar assim o 
saiba aproveitar. 
 
___________________________ 
 
Referente à Assembleia de hoje, tenho a dizer o seguinte: 
 
Quem tem empresas sabe: 
- Que as faturas têm de ser emitidas, até 5 dias, após conclusão dos 
trabalhos. 
- Que no fornecimento de mercadorias a fatura deve acompanhar a mesma. 
- Que destas condicionantes derivam outras implicações como o IVA. 
- Que é recorrente, as outras empresas, quando chegam ao final do ano 
comercial, emanarem circulares pelos seus fornecedores a informar o 
período até quando recebem faturas com data do ano anterior. 
 
Quem tem empresas também sabe: 
- Que tem compromissos  legais e fiscais a cumprir a cada data que passa. 
- É o IVA até dia 10 (agora em período de exceção até dia 25). 
- São o IRS e a TSU ao dia 20 
- É o IUC até ao último dia do mês de matrícula do veículo 
- O IMI naquela data. 
- O IES na outra data 
Ou seja, quem tem empresas e quem não tem, sabe que há prazos a 
cumprir, e que o não cumprimento incorre em coimas. 
 
Mas sejamos realistas, é verdade que os portugueses, eu incluído, costuma 
usar provérbios e, pagar ou morrer quanto mais tarde melhor, é um deles.  
Mas se pagar é quanto mais tarde melhor, preparar o pagamento, não deve 
ser deixado para a última hora. 
 
As empresas no cumprimento das obrigações e das normas de gestão 
internas, sabem que grosso modo, pelo menos até final de janeiro, já não 
haverá mais documentos de gestão contabilística, a emitir ou a receber, 
referentes ao ano transato. 
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Portanto sabem, que dispõem de 4 tranquilos meses para procederem ao 
encerramento do ano e tratarem de todas as burocracias. 
 
Ora as Câmaras são como as empresas, têm o dever de cumprir prazos, e 
dispõem de tempo para o fazer. 
Mas também são como os portugueses, se atentarmos nos documentos 
justificativos para o não haver contas para aprovar, vemos que as datas, em 
que começaram a acontecer coisas, são todas a partir de maio, algumas no 
fim de maio, outras já no final de junho. 
 
Daqui se deduz que os meses tranquilos para tratar do assunto, não foram 
usados e que no mês dos aflitos o tempo já não chegou. 
 
Mas aceito as justificações.  
Não tanto a do COVID19, que sei ser desculpa para tudo. Mas para esta, 
quem tem empresas sabe o que teve de se reinventar, para conseguir 
mantê-las a funcionar. O COVID19 não lhes aliviou as dores, ante pelo 
contrário agudizou-as. 
 
Mas quem tem empresas sabe, que nas duas últimas décadas, as alterações 
contabilísticas  e fiscais são constantes, com impactos diretos nos softwares 
e os constrangimentos que os mesmos acarretam. As arrelias, por ter de 
fazer coisas, por ter prazos a cumprir, e por os softwares só tornarem isso 
impossível. 
 
E então sim aceito as justificações porque a mudança do POCAL para o 
SNC-AP, não há-de estar a ser pacífica. 
E com certeza todos os implicados no assunto pensaram como esta Câmara, 
no que à transferência de competências e à revisão do PDM diz respeito, se 
ainda há tempo para o fazer ou resolver, para quê estar já a fazê-lo? 
 
Também nos provérbios portugueses se afirma mais vale prevenir do que 
remediar e porque como disse o poeta mudam-se os tempos mudam-se as 
vontades. Agora parece que o correto está a ser prevenir para quê? Quando 
acontecer resolvesse! e está a acontecer, mas não foi em todo o país e 
houve câmaras, muitas mesmo que conseguiram entregar as contas a tempo 
e horas 
 
Luiz Branco 
Deputado municipal eleito pelo +Concelho 
 
 



 
Assembleia Municipal  
30.06.2021 
Antes da Ordem do Dia 
 

1- Bombeiros Voluntários da Marinha Grande. 
 

Fomos chamados à Associação dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, 
a fim de nos ser dado a conhecer, o estado em que se encontra, designadamente 
a frota de carros pesados. 
É importante todos os líderes dos partidos e movimentos, juntarem-se para 
discutir o problema. 
Sem tentar colher dividendos políticos, mas sim, entre todos, ajudarmos esta 
corporação a dotá-la de meios eficazes, no combate aos incêndios. 
Não faz sentido, haver necessidade da saída de um carro pesado, com 40 Ton 
de água e o trator não ter força para o movimentar! 
Numa região como a nossa, tão florestal e tão industrial, esta situação, é no 
mínimo ridícula. 
Por isso, deixo esta recomendação ao executivo, para dentro do mais curto 
espaço tempo possível, convoque as forças políticas, para discutir o problema...e 
resolvê-lo! 
 

2- Os cheiros que advêm do aterro sanitário da Albergaria. 
Valorlis/Resilei. 

 
Na última reunião da CIMRL, voltei a pedir a intervenção deste órgão, para nos 
ajudar a resolver a situação dos maus cheiros, que vêm da Valorlis/Resilei na 
Albergaria. 
Há mais de 3 anos que o MPM tem vindo a insistir na resolução do problema, e 
até hoje, nada foi feito. 
Dei o exemplo da Lipor mais uma vez, em Águas Santas/Valongo. 
É isso que nós queremos aqui! Um bom exemplo, de como se deve tratar um 
aterro, para que os vizinhos possam respirar ar de qualidade e sem odores 
nauseabundos. 
 
O Sr. Presidente Dr. Gonçalo, disse que a única maneira que podiam ajudar, 
seria na parte política. 
Ora foi essa deixa que aproveitámos, e que deu origem à Moção que 
apresentamos na assembleia de 30 de junho, cuja cópia passo também em 
ficheiro. 
 
Carlos Wilson 
Deputado MPM 











AM 30-06-2021 
 

Intervenção de Maria João Gomes 
Ponto1. Actividade da Câmara 
 
 
A Sra. Presidente da Câmara manifesta a sua preocupação com o Pinhal, informando-nos 
que tem tido reuniões regulares com o ICNF. 
Gostaria de lhe perguntar se defender o Pinhal  é esvaziar de todo o conteúdo o 
Observatório do Pinhal do Rei de que é Presidente. 
Nem uma palavra sobre o assunto. Desconhecemos se tem tido qualquer actividade ou se 
tem sequer reunido. 
 
E recordo que tiveram quer ser pessoas que amam este Pinhal e lutam por ele que 
tiveram que fazer um apelo ao Observatório Técnico independente da Assembleia da 
República para que aqui fizessem uma visita no sentido de verificarem o seu estado de 
abandono. O relatório produzido por esse Observatório foi demolidor e devastador 
relativamente ao que se estava a passar. 
 
E insisto em perguntar à Sra. Presidente da Câmara se, relativamente à Moção aprovada 
por unanimidade nesta Assembleia,  e que versava sobre a Resolução aprovada na 
Assembleia da República contendo um plano para a recuperação do Pinhal de Leiria, se 
seguiu a recomendação aqui apresentada, para que diligenciasse por todos os meios,  no 
sentido do seu cumprimento.  
 
Relativamente ao tema da Cultura, afirma a Sra. Presidente que muito tem sido feito nesta 
área. 
Não pondo em causa o trabalho que é feito, quando tento consultar o Plano Municipal de 
Cultura, verifico que nada foi elaborado. Ele, simplesmente, não existe.  
Sem definição prévia de uma estratégia, de objectivos,  de concertação entre parceiros, 
em suma, sem um verdadeiro Plano, as acções desenvolvidas têm sido avulsas e, na sua 
maioria, pouco eficazes. 
 
É difícil que os museus, nomeadamente, o Museu do Vidro, sejam promovidos, interna ou 
externamente, se continuamos a não integrar a Rede Portuguesa de Museus. Uma 
entidade que lhes confere uma importante chancela de credibilidade e uma enorme 
promoção. 
 
Passo agora a referir o que consta no Plano de Actividades sobre contratos de empreitada 
por consignar. Para questionar porque é que aí continuam a figurar as obras para a nova 
adutora e para a Creche da Ivima, que se arrastam há demasiado tempo. 
 
Para terminar, gostaria de saber como tem decorrido o trabalho do Fundo de Emergência 
para apoio ao Comércio e Empresas. Nomeadamente se o tempo de resposta às 
candidaturas tem correspondido às necessidades prementes por que está a passar este 
sector. 
 
Maria João Gomes 
 
 
 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

30.06.2021 

PONTO 1 – APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO 
FINANCEIRA 

Este executivo tem pautado a sua ação pela inação, pela ausência, pela falta de 
contacto com a realidade, pelo desconhecimento de situações preocupantes no 
concelho e pela ausência de soluções.  

1 – Sobre os orçamentos.  

No que respeita às despesas de capital, rubrica onde se incluem os 
investimentos que dão qualidade de vida às populações, temos as seguintes 
taxas de realização orçamental das despesas de capital:  

 2018 43,21%  
 2019 35,56%  
 2020 (não temos informação) 
 2021 - Nem vale a pena falar em %, estão realizados 949.449€ até 23/6  

Perguntamos ao Executivo como se sente com esta incapacidade de executar o 
que se propõe? É que, com taxas de execução destas ao nível do orçamento, 
nunca mais teremos um concelho com cabeça, tronco e membros.  

Relativamente às contas da Câmara que não estão prontas a tempo de serem 
discutidas nesta assembleia, pensamos que mesmo no contexto de dificuldades 
dos serviços ou a alteração do software cabe ao executivo da CM de forma 
atempada criar as condições para resolver essas dificuldades. Dificuldades e 
imprevistos, também outras câmaras tiveram e conseguiram apresentar as 
contas. Pensamos que cabe a quem tem a responsabilidade política, garantir 
que existem os meios e recursos humanos suficientes para fazer face às 
necessidades da CM.  

2 – Sobre obras e investimentos...  

O mercado vai de provisório em provisório até, convosco, ao provisório final.  

O terminal Rodoviário, execução à qual a oposição se opôs porque entende 
que o local não é o adequado (a única exceção à regra de aprovação de obras 
que o Executivo propôs) foi, por birra do executivo, para a gaveta. Discussão 
com a oposição para se encontrar um melhor local não houve, nem está para 
haver. É o quero, posso e mando deste executivo no seu melhor.  

O que fazer na FEIS não está em discussão.  

O valor daquele património é demasiado importante para não haver consenso 
quanto ao que lá se deve fazer. O que falta nesta câmara do PS é a vontade e a 
capacidade para levar por diante o processo. Ouvir a população, as forças 
políticas e entidades. Auscultar, incorporar ideias, projetar e realizar.  



O canil Municipal, há muito reclamado pela população e pela APAMG, continua 
por construir.  

A piscina ainda não saiu do papel... os equipamentos de desporto ao ar 
livre….tabelas, redes e balizas….tudo por fazer. 

Apoios às associações 

Tanto às instituições, como aos clubes e associações, deixam muito a desejar... 
A ACAMG fez chegar um comunicado em outubro de 2020, depois de várias 
tentativas para falar com a CM, onde manifesta a sua insatisfação face à falta de 
apoio às associações do concelho, nestes tempos difíceis. Inclusive informou a 
CM que muitas iriam entregar as chaves. 

Uma referência à FAG...  

A FAG é uma importante realização no concelho que se impõe que volte a ser 
realizada. O que se coloca é a necessidade da CMMG tudo fazer, para criar 
condições para que a FAG se volte a realizar... porque dinamiza tudo à volta. 
Envolva as nossas associações, o comércio, e tudo o que tem sido feito nas 
últimas edições. 

Regulamento 

Há um regulamento que não está a ser eficaz, já pedimos alteração ao mesmo 
há 2 meses. Se não está a cumprir a função de ajudar as famílias, muda-se. O 
que não compreendemos é porque ainda não foi feito. 

 

Maria Loureiro Esperança  

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

 
Intervenção do Deputado Artur Jorge Santos 

Pois a apreciação que fazemos da atividade municipal e da situação financeira à data de hoje, 
não pode ser de modo algum positiva, sem embargo de reconhecer que algo tem sido feito, 
mal seria se assim não fosse.  

Os mais incautos poderão dizer que a avaliação que fazemos é injusta, que o fazemos apenas 
porque somos da oposição, quando o executivo tem conseguido ao longo dos últimos anos 
manter um saldo de gerência médio a rondar os 13 milhões de euros, e que por isso tem 
conseguido ocupar o pódio dos municípios com melhor eficiência financeira a nível nacional.  

Contudo, quem como nós tem o privilégio de aceder aos Mapas de Execução Orçamental e 
aos relatórios de atividade municipal, não pode deixar de ficar perplexo, frustrado e 
desalentado, pois a análise destes documentos permite-nos concluir com muita facilidade que 
o saldo de gerência que a câmara tão orgulhosamente exibe, não é reflexo de uma exemplar 
gestão económico-financeira, mas sim resultado de uma flagrante incapacidade de executar 
os orçamentos que têm sido aprovados. 

Se não vejamos, …já em Abril quando recebemos o mapa de execução orçamental, saltou à 
vista a taxa de execução da despesa de capital que apresentava um valor ínfimo de 3,6%. 
Dois meses volvidos, verificamos no relatório de atividades, nomeadamente na página 21 que 
a taxa de execução da despesa de capital se cifrava na passada semana em apenas 14%. 
Ou seja, vamos a meio do ano, em tese, num cenário idílico, deveríamos ter 50% de execução, 
40% já seria bom, 30% não seria mau, mas o que temos para apresentar são 14%, o que é 
mau por si só, mas que piora quando este valor é 41% menor, que o do período homologo do 
ano passado, que foi medido em Abril. 

Sinceramente eu pensava que este ano, por ser um ano de eleições, estaríamos enquanto 
oposição a apontar o dedo ao executivo por ter encetado uma campanha apressada de 
execução de obra com fins meramente eleitoralistas. Afinal, estávamos enganados, ainda não 
foi desta que o executivo nos conseguiu surpreender neste capítulo, louve-se, no entanto, a 
coerência. 

Mas mais importante que a análise da frieza irredutível dos números, será questionar, … 
porquê?  

Porque é que os anos passam e não passamos disto. Porque é que os habitantes do concelho 
da Marinha Grande que avaliam a situação do mesmo sem partidarismos bacocos, têm a clara 
sensação que nos últimos 20 anos perdemos 10 ou 12 de desenvolvimento e progresso? 



 
Será sina? Terá sido uma praga rogada? Não nos parece.  

A causa desta situação tem nomes, tem intérpretes, tem responsáveis e não há como fugir ao 
tema. 

Não me permito por uma questão de educação e de ética, até porque não conheço 
pessoalmente os membros do executivo, questionar as suas apetências para os cargos que 
têm tentado exercer. Tão pouco me permito questionar a sua dedicação.  

Já quanto à sua capacidade de execução, quanto à sua produtividade na governação, não 
podemos deixar de fazer uma avaliação deveras negativa, avaliação esta que é 
recorrentemente sustentada pelos resultados. 

Alguém terá dito que “produtividade não é o trabalho, é o saber trabalhar”, pois parece-nos 
que saber trabalhar nesta nobre função de executivo camarário passará muito por saber 
organizar, planear, congregar recursos de qualidade, falar e ouvir, delegar e responsabilizar, 
medir e corrigir com humildade. O que vemos e sentimos no dia a dia, e o que temos ouvido 
e lido após a surreal cisão recentemente ocorrida no executivo, leva-nos a perceber os reais 
motivos do estado a que chegámos. 

Um exemplo flagrante de falta de planeamento, é o assunto da adutora dos Altos Picotes-
Marinha.  
Como todos sabemos, este assunto já tem barbas pois há mais de uma década que deveria 
estar resolvido. Depois de um longo sono letárgico, finalmente acordaram, a que não será 
decerto alheio, o despertador das eleições. A responsabilidade do atraso é de todos os 
presidentes e vereadores do PS que estiveram em funções nos últimos 2 ou 3 mandatos, mas 
em especial dos atuais 3 membros do executivo,  pois se as obras têm sido planeadas a 
tempo, teriam sido executadas na época baixa, evitando-se assim  o corte da estrada de S. 
Pedro, exatamente no período de Julho/Agosto com as inevitáveis  consequências nefastas 
para o turismo de S. Pedro de Moel, que já no ano passado sofreu com o facto das obras da 
adutora para São Pedro terem sido executadas precisamente no mesmo período de férias de 
verão.  
 
Em resumo e para concluir, os Marinhenses, Vieirense e Moitenses precisam e merecem que 
o executivo que está em funções assim como o que lhe irá suceder, a partir de Setembro ou 
Outubro, ponham ao seu serviço o famigerado saldo de gerência, que planeie e execute 
criteriosamente obras e projetos que supram as suas necessidades, que melhorem o seu dia-
dia, que lhes aumente a esperança num futuro melhor e que sobretudo lhes devolva o orgulho 
perdido.” 
 
Artur Jorge Santos 
Deputado do MPM 



Assembleia Municipal 
30.06.2021 
Ponto 1. APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO 
FINANCEIRA 
 
O Relatório de Atividades da Câmara Municipal da Marinha Grande está um primor. O 
Gabinete de Comunicações e Relações Públicas está de parabéns, pela aparência de 
qualidade do documento. 
 
Por esta qualidade, tenho a dizer. Agora percebi o atraso da Creche da Ivima. 
 
Então é assim: 
  
A Divisão de Gestão do Território, na página 52, na rubrica Apoio ao Projetos, ponto 2, 
Orçamento, tem a alínea d) com o texto “Reparação e reforço da estrutura da cobertura 
da Ala Sul do edifício da Ivima”. Enquanto, já na página 53, agora na alínea h) do mesmo 
ponto, refere “Reparação e reforço da estrutura da cobertura da ala sul do edifício da 
Ivima” e aqui reside o busílis da questão. 
Então a “Reparação e reforço da estrutura da cobertura da Ala Sul do edifício da Ivima” é 
de qual “Ala Sul” do edifício da Ivima? 
A “Ala Sul” com maiúsculas, da alínea d) ou a “ala sul” com minúsculas da alínea h)? 
Ah, pois, é, enquanto isto não for resolvido não vai haver Creche da Ivima. 
A ajuda de quem consiga decifrar qual a “ala sul”, será preciosa para que possamos 
finalmente avançar com a construção da Creche da Ivima. 
 
Pode até ser que esse ajudante, consiga ajudar na consignação, das outras 3 obras, 
também elas adjudicadas, mas por consignar, que para além da Creche da Ivima, são os 
blocos L e M do Casal do Malta, a Adutora do Alto do Picotes para a Marinha Grande, e a 
Fase 1 da Água de Picassinos, Tojeira de Picassinos e Pedrulheira, se bem que esta 
última, eu até julgava estar consignada e a decorrer. 
 
Então a Adutora.  
 
Na Assembleia Municipal de Abril, dizia o Sr. Vereador Carlos Caetano, em substituição 
da Sra. Presidente, que se estava a encontrar uma solução para o diferencial de preços, e 
que até junho, pensava que a obra já estivesse a decorrer, o que não aconteceu. 
Recentemente a Sra. Presidente afirmou, que a obra iria começar no início de julho. 
Pergunto mantêm a promessa? É que julho começa já amanhã!  
 
Se têm reparado, nas últimas Assembleias Municipais, quase não tenho falado de outras 
obras necessárias no concelho, para além das citadas no Relatório de Atividades. 
Não porque não façam falta. Que fazem falta, e que vão ter de ser feitas, para bem do 
concelho, há muitas obras.  
 
Muitas obras e decisões, que vão ter de entrar na agenda política de quem governar o 
Município, os munícipes assim o exigem e esperam. 
 
Mas dizia, tenho-me limitado ao Relatório de Atividades, porque são o programa eleitoral 
do Partido Socialista, que foi quem ganhou as eleições (como já aqui foi lembrado, por 
diversas vezes nesta Assembleia).  



Mas, que tendo ganho as eleições, devia executar um programa de resolução dos 
problemas e necessidades do município. 
 
Assim tenho a notar: 
 
- Dinheiro não foi impedimento para execução de obras, basta ter presente o Saldo de 
Gerência, que de ano para ano se vai acumulando. 
 
- Dificuldades causadas pela oposição? Não! Que me recorde apenas o Nó Intermodal de 
Transportes foi “chumbado” pela oposição. Vá lá, aceito que poderá não ter havido, mas 
também não foi procurado, consenso sobre o novo mercado. 
 
- Pelouros dos vereadores da CDU e do MPM? Também não! Dos pelouros que lhes 
foram atribuídos, tudo foi concretizado com 100% de eficiência, ou seja, NADA, porque 
não tiveram pelouros. 
 
Portanto o PS, sem qualquer oposição “obstrutiva”, não conseguiu concretizar o programa 
eleitoral que apresentou aos munícipes. O PS fez alguma obra, mal fora que assim não 
fosse, mas mentiu-nos.  
 
Prometeu montanhas, mas apenas o rato saiu de lá. 
 
 
No relatório não encontrei qualquer referência a números de atividades na APP da 
Marinha Grande, porquê? Por não haver? Ou por serem irrelevantes? 
 
Em 15 de Abril fiz uma participação, por causa de uma sarjeta entupida na rua Ilídio 
Oliveira Guerra. Tratasse dum problema de saúde pública, com anos de idade.  
A água da chuva, ou outra, enche a sarjeta, depois verificam-se todos os estados de 
putrefação da água, até que o calor do sol faça desaparecer todo o líquido acumulado.  
Neste momento tem água verde. 
O sistema de resposta da APP funcionou muito bem, e logo fui informado que era 
competência da Junta de Freguesia, e que lhe iam transferir a informação. 
Fiquei a aguardar, mas como a água não desapareceu “PORQUE A SARJETA NÃO FOI 
DESENTUPIDA”, dois meses decorridos, no dia 10 de Junho, voltei a fazer nova 
participação.  Esta já não mereceu resposta. 
 
Pergunto aqui. Quem tem obrigação de resolver? Porque ainda não foi feito? 
 
 
Luiz Branco 
Deputado municipal eleito pelo +Concelho 









ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
30.06.2021 
Segunda reunião em 14.07.2021 
 
Ponto 2. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 
2020 DA EMPRESA MUNICIPAL TUMG – TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA 
GRANDE E.M. UNIPESSOAL, S.A. 
 
Então e agora? 
O +Concelho desde 2013 tem vindo a alertar para este problema. 
Ainda agora o Deputado Luís Barreiros colocou aqui a nu as tais alíneas que podem pôr 
em causa a continuidade dos serviços da TUMG. 
 
Serviços que agora corremos o real risco de os perdermos.  
Agora sim, por aquilo que sistematicamente tem sido defendido pelas forças que têm 
liderado a Câmara, o perigo de dissolução da empresa, imposta por força de lei, e a 
consequente perda total dos serviços por ela prestados. 
 
Serviços que se estivessem sobre a alçada direta de uma direção da Câmara, porventura 
nos estariam agora a obrigar a mais uma revisão do orçamento por derrapagem nas 
receitas, mas nada mais que isto. 
 
Foi por sermos contra a possibilidade de dissolução da TUMG e consequente perda dos 
serviços por ela prestados, que o +Concelho sempre lutou e que o MPM também 
subscreve.  
 
Foi também nisto que o PS andou a enganar as pessoas dizendo que nós queríamos 
acabar com os transportes públicos. 
 
Foi por isto que sempre defendemos a integração deste serviço, prestado às populações, 
numa direção da Câmara. 
 
Isto, em vez de serem prestados por uma empresa que está obrigada a garantir, que os 
recursos financeiros lhe advêm de faturação própria superior a 50%, e que os subsídios 
municipais ou estatais, nunca podem ascender, ou ultrapassar os 50% do volume total 
das receitas. 
 
Deixo alguns números para explicar as nossas preocupações: 
 
De 2019 para 2020, tudo desceu. À exceção dos gastos com pessoal, devidamente 
explicados pela contratação de motoristas, em substituição dos veículos alugados com 
motorista, e do investimento também justificado pela aquisição de viaturas, tudo o resto 
desceu. 
A solvabilidade que era a parte mais importante da estrutura da TUMG cai de 458% em 
2018 para 123% agora, aqui começam os problemas, aqui é necessário começar a fazer 
contas. 
A única subida que tivemos foram 16500 euros de subsídios, mas mesmo assim a queda 
nas receitas é de 176 500 euros. 
 
Então se as receitas próprias da TUMG, mesmo aquelas que sempre colocamos em 
causa, como sejam a exploração do estacionamento, e os proveitos destes terem vindo a 
servir, para suportar o estar acima dos 50% impostos por lei. Mas mesmo assim tudo 



somado, em 2020, as receitas próprias da TUMG foram 355 mil euros, os subsídios foram 
472.597,00 euros. 
Isto dá, as receitas foram apenas 41 % das receitas totais da TUMG, o resto foram 
subsídios.  
Colocam-se então as questões.  
A empresa pode continuar a laborar nestas condições?  
Então e se forem aplicadas as tais alíneas? O que é que vai acontecer? 
 
Gostava de obter as vossas respostas a estas questões. 
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