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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2014 ___________________________ 

Aos vinte sete dias do mês de junho no Auditório Municipal, sito na Avenida José Henriques 

Vareda, sob a presidência de Telmo Lopes da Silva Ferraz e secretariada por Ana Patrícia 

Quintanilha Nobre, primeira secretária e Carlos Alexandre de Carvalho Caetano, segundo 

secretário, reuniu em sessão ordinária, a Assembleia Municipal da Marinha Grande com a 

seguinte ordem de trabalhos: ________________________________________________ 

1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 12.ª MODIFICAÇÃO e 3ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS 

PREVISIONAIS DE 2014, nos termos do disposto no artigo 25.º, nº 1, alínea a) do RJAL. ________ 

2. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS RELATIVOS AO 

ANO ECONÓMICO DE 2013, para cumprimento do preceituado na alínea l), do n.º 2, do artigo 25º, 

do RJAL. ___________________________________________________________________ 

3. APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS PELA CÂMARA 

MUNICIPAL NO PERÍODO DE 1 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2014, para efeitos de aplicação e 

cumprimento do preceituado na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA e do disposto no artigo 

12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho. ______________________________________ 

4. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE E RESPETIVO 

PARECER A EMITIR POR AUDITOR EXTERNO PARA OS ANOS DE 2014, 2015 E 2016 – PROCESSO 

DE AQUISIÇÃO Nº 26/2014 – AP/DFTI – para efeitos do cumprimento do disposto no art.º 77º, 

nº1 da Lei nº.º73/2013 de 3 de setembro. _________________________________________ 

5. ELEIÇÃO DE UM PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA EM REPRESENTAÇÃO DAS FREGUESIAS 

DO CONCELHO NO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, de acordo com o disposto na alínea 

d) do nº 1 do artigo 5º da Lei nº 41/2003 de 22 de agosto. _____________________________ 

6. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO E 

UTILIZAÇÃO DA CASA DA CULTURA nos termos do disposto no artigo 25º do nº 1 alínea g) do 

RJAL. _____________________________________________________________________ 

7. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO DA ATIVIDADE DE COMÉRCIO A 

RETALHO NÃO SEDENTÁRIA, nos termos do disposto no artigo 25º do nº 1 alínea g) do RJAL. 

8. APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA, nos termos do disposto no 

artigo 25º do nº 2 alínea c) do RJAL. _____________________________________________ 

 

Para além dos membros da Mesa, assinaram “a lista de presenças”, cuja cópia constitui o 

anexo número I da presente ata e dela fica a fazer parte integrante, os seguintes deputados:   

Bancada do Partido Socialista (PS): Augusto Miguel Rosa Lopes, Aníbal Manuel Curto Ribeiro, 

Frederico Manuel Gomes Barosa e Lígia Maria Moreira Pedrosa.______________________ 

Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU): Francisco Manuel de Carvalho Duarte, 

Susana Paula Ribeiro Domingues, Filipe André Cardoso Andrade, Renata Alexandra Gomes 

Pereira, Hélder Jorge de Sousa Rodrigues, José Luís Marques de Sousa e Susana Marina 

Cadete dos Santos Costa. ___________________________________________________ 

Bancada do Movimento pela Marinha (MPM): Maria Manuela Monteiro de Carvalho Sousa 

Miranda, Ana Cristina Dinis da Silva e Ângela Domingues de Sousa.____________________ 
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Bancada do Partido Social Democrata (PSD): Joaquim João Pereira e Ana Margarida Balseiro 

de Sousa Lopes.__________________________________________________________ 

Bancada do Movimento Mais Concelho (+C): Elvira da Graça Ferreira e João Emanuel de Brito 

Filipe._________________________________________________________________ 

e ainda os seguintes Presidentes de Junta de Freguesia: Moita: Álvaro Vicente Martins (PS); 

Vieira de Leiria: Joaquim Vidal Tomé (PS) e Marinha Grande: o secretário, Fernando Manuel 

da Conceição Alves (CDU). __________________________________________________ 

Estiveram ainda presentes, o Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Manuel Marques 

Pereira, o Vereador Paulo Jorge Campos Vicente, o Vereador Vítor Manuel Fernandes Pereira, 

a Vereadora Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho, o Vereador Carlos Alberto Fernandes 

Logrado, o Vereador Aurélio Pedro Monteiro Ferreira e o Vereador António Manuel Jesus 

Ferreira dos Santos, cuja cópia da lista de presenças se anexa à presente ata constituindo o 
anexo número II.__________________________________________________________ 

De acordo com o disposto nos artigos 37º e 49º do regimento em vigor, foram ainda 

justificadas as ausências e admitidas as substituições dos seguintes deputados: Albino Reis 

Paulo (CDU) pelo deputado José Luís de Sousa (CDU), Maria Etelvina Lopes Rosa Ribeiro 

(CDU) pela deputada Renata Alexandra Gomes Pereira (CDU), o deputado João Paulo Féteira 

Pedrosa (PS) pelo deputado Carlos Alexandre de Carvalho Caetano (PS), a deputada Ana 

Luísa Cardeira Martins (PS) pela deputada Lígia Maria Moreira Pedrosa (PS) e o deputado 

Jorge Manuel Lucas dos Santos Pinto (MPM) pela deputada Ângela Domingues Sousa (MPM). 

Os documentos constituem o anexo número III da presente ata. ______________________ 

Após a verificação da existência de quórum e nos termos do disposto no artigo 11º do 

Regimento da Assembleia Municipal da Marinha Grande, pelas vinte horas e quarenta minutos, 

o Presidente da Mesa, Telmo Ferraz, declarou aberta a sessão, e informou da 

correspondência recebida, e que caso desejassem a mesma estava disponível para 

consulta.________________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº2/2014 da sessão ordinária de 30.04.2014 e 

como não houve correções a fazer, submeteu a mesma à votação tendo esta sido aprovada 

por maioria com dezassete votos a favor e sete abstenções. ________________________ 

O Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Presidente da Câmara que solicitou a retirada 

do ponto 7 - APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO DA ATIVIDADE DE 

COMÉRCIO A RETALHO NÃO SEDENTÁRIA, uma vez que, que ainda não tinha dado entrada nos 

serviços da Câmara, um dos pareceres obrigatórios à aprovação do regulamento. O 

Presidente da Mesa aceitou a justificação e o ponto 7 foi retirado.   

 

Com a anuência de toda a Assembleia, foi reconhecida a urgência em incluir mais um assunto 

na ordem do dia, passando esta a ter mais um ponto e dando assim cumprimento ao previsto 

no nº 2 do art.º 50º da Lei 75/2013 de 12 de setembro. Por indicação da Mesa, a discussão 

deste novo ponto viria a ter lugar antes da atividade municipal, pelo que a ordem do dia 

passou a estar assim estabelecida:  
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7- PROPOSTA DE DESAFETAÇÃO DE CAMINHO PÚBLICO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL, 

nos termos do artigo 25º do nº 1 alínea q) do RJAL. _______________________________  

8- APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA, nos termos do 

disposto no artigo 25º do nº 2 alínea c) do RJAL. _________________________________ 

ANTES DA ORDEM DO DIA__________________________________________________ 

O Presidente da Mesa declarou aberto o período antes da ordem do dia pelas 20.50h. _____ 

Tomou a palavra a deputada Susana Costa (CDU) que apresentou a seguinte moção 

“Defender a contratação colectiva, é defender a democracia!”: 

“ A contratação colectiva é um direito conquistado com o 25 de abril e que hoje está fortemente 
ameaçado pelas propostas de lei do Governo que visam destruir os direitos, fazer caducar as 
convenções colectivas de trabalho e prolongar até ao final do ano os cortes no pagamento do trabalho 
extraordinário aos fins de semana e feriados. 

O Objetivo é continuar a reduzir salários e subsídios para aumentar o poder patronal e empobrecer os 
trabalhadores, tornando ainda mais injusta a repartição da riqueza nacional. 

Por isso mesmo, foram recolhidos e entregues hoje, na Assembleia da República, pela CGTP-IN, 1765 
pareceres de rejeição estas propostas. 

As intenções do Governo têm reflexo direto nas empresas, como é o caso da GALLOVIDRO, na Marinha 
Grande, onde a administração, que tem fugido sucessivamente ao diálogo e à negociação colectiva 
com o sindicato vidreiro, se viu forçada marcar uma primeira reunião para hoje, dia 27 de junho, 
devido à forte participação dos trabalhadores nos plenários realizados. 

Entretanto avançou com uma proposta que continha: o congelamento salarial durante 5 anos, a 
redução de 20% nos salários das novas contratações, o aumento do horário de trabalho e cortes no 
subsídio de turno. 

Perante isto, os trabalhadores da GALLOVIDRO decidiram mandatar os seus representantes sindicais 
para apresentarem um pré-aviso de greve, caso a empresa mantivesse as suas gravosas intenções.  

Na reunião realizada hoje, a administração recuou nas suas propostas, deixando cair o aumento do 
horário de trabalho e demonstrou abertura para discutir aumentos salariais na próxima reunião 
agendada para o dia 9 de junho.  

A unidade e determinação dos trabalhadores da GALLOVIDRO na defesa dos seus direitos e da 
valorização do trabalho, é inseparável dos interesses das suas famílias, do bem-estar e das condições 
de vida do concelho.  

Com mais e melhor emprego, salários e direitos, ganham os trabalhadores, ganham as populações e o 
desenvolvimento económico e social regional. 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande decide apelar: 

1. À solidariedade ativa dos eleitos e da população da Marinha Grande para com os 
trabalhadores da GALLOVIDRO neste processo de reivindicação e luta;  
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2. À defesa firme por parte dos eleitos e da população do direito constitucional da contratação 
colectiva, do aumento dos salários e do salário mínimo nacional para 515€, já; 

3. À mobilização e participação forte na Manifestação nacional promovida pela CGTP-IN no 
próximo dia 10 de julho em Lisboa.” 

Usou da palavra o deputado João Filipe (+C) que apresentou a seguinte moção “Contra a 

privatização da EGF”: 

“ O governo prepara-se para vender a privados a Empresa Geral do Fomento (EGF) que é detida a 
100% pela holding pública “Águas de Portugal”. A EGF fatura cerca de 170 milhões de euros e opera 
onze sistemas multimunicipais fazendo a gestão a cerca de 66% do lixo produzido no país, ou seja, 
servindo uma população de aproximadamente 6,4 milhões de pessoas em 174 autarquias. É o caso da 
Valorlis que tem como accionistas os municípios da Marinha Grande, Leiria, Batalha, Pombal, Ourém e 
Porto de Mós, que aderiram a este sistema multimunicipal quando o capital social daquela empresa 
pertencia em 51% ao Estado, através da EGF. 

Sabe-se que apenas 12 dos 174 municípios accionistas da EGF aceitaram vender as suas posições, 
todos os restantes contestam a operação e escreveram uma carta aos sete concorrentes interessados 
na EGF prometendo travar a venda.  

É clara a posição do governo em não dialogar com os municípios, chegando mesmo a impedi-los de 
adquirir 2% da participação, o que lhes permitiria uma maioria de capital público nas empresas 
concessionárias. 

Uma das consequências desta decisão é que o governo vai eliminar uma importante fonte de 
financiamento do grupo Águas de Portugal, pondo em risco a sua sustentabilidade, que justificará, 
mais tarde a sua privatização. 

A gravidade desta privatização para os municípios e para a população em geral, levou a que muitos 
tivessem tomado posição pública e interposto providências cautelares, anunciando que se a via judicial 
falhar, recorrerão a outras formas de protesto para tentar impedir este processo. 

Considerando que esta operação pode levar a que a faturação da água possa triplicar. 

Considerando que os munícipes da Marinha Grande podem ser fortemente penalizados com esta 
privatização, sabendo-se que, neste momento, cerca de 70% pagam água fora do tempo e em que por 
dia, há 5 contratos celebrados e 8 rescisões. 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande decide: 

Apelar ao executivo da Câmara Municipal e Juntas de freguesia no sentido de, em conjunto com 
outros municípios e populações impedirem esta privatização.” 

Usou da palavra, o deputado Hélder Rodrigues (CDU) que proferiu a seguinte declaração:  

“ No dia 25 de maio os Portugueses foram de novo chamados às urnas, de entre as diferentes 
perspetivas, ou ângulos, de estudo e análise dos resultados existe um denominador comum: a 
insatisfação generalizada e descontentamento dos trabalhadores e povo português. 

Podemos observar uma contestação contra as políticas de direita que empurram o país para o abismo, 
nos últimos 3 anos Portugal aumentou a dívida pública em 50 mil milhões de euros. A soberania 
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nacional está fortemente ameaçada, e claramente condicionada, com as ingerências externas, 
nomeadamente pelo FMI, BCE e União Europeia. 

Se nos últimos 38 anos existimos a ataques a direitos e conquistas do povo português pelos partidos 
do arco da governabilidade, PS PSD CDS, sozinhos ou acompanhados, uns mais outros menos, nestes 
40 anos de democracia, nunca um governo foi tão longe. Nunca um governo atingiu este grau de 
ilegitimidade inconstitucional, o recente acórdão do tribunal Constitucional, que devia ser soberano e 
não alvo de objecção, pressão e chantagem política, onde são vetadas 3 normas do Orçamento Estado 
2014, é o exemplo perfeito. 

Pior, o senhor Presidente da República demite-se de cumprir, e fazer cumprir, a lei fundamental deste 
país que se chama Constituição da República.  

Neste momento, e lamentavelmente, existe fome e miséria no Concelho da Marinha Grande, e as 
políticas emanadas do poder central não são alheias a esta triste realidade. 

O PCP e a CDU estarão sempre ao lado dos mais desfavorecidos, conhecemos um caminho e uma 
política alternativa, para que os portugueses, e naturalmente todos os marinhenses, vieirenses e 
moitenses, possam viver melhor, com mais justiça, progresso e equidade social.” 

Usou da palavra a deputada Elvira Ferreira (+C) que elogiou as Festas da Cidade, iniciativa 

que contou com muita gente, que deu retorno financeiro às coletividades e ajudou a reforçar 

a identidade dos Marinhenses. Enalteceu o trabalho dos colaboradores da Câmara e desejou 

que seja feita uma avaliação final do evento e este evolua para outras valências no futuro.  

Quanto ao orçamento participativo (OP), mostrou a sua discordância relativamente à nota 

veiculada na imprensa de que o mesmo teria sido um sucesso em termos de participação, 

quando na realidade a adesão às assembleias foi tão baixa. Sugeriu que seja feita uma 

avaliação desta primeira edição do OP e que seja apresentada na Assembleia Municipal, tendo 

em conta as fragilidades evidenciadas na sua divulgação e no apelo à participação dos 

munícipes. ______________________________________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Renata Pereira (CDU) que apresentou a seguinte moção “Em 
defesa do Serviço Nacional de Saúde”: _________________________________________ 

“No ano em que celebramos 35 anos do Serviço Nacional de Saúde, reconhecido como um dos 
melhores do mundo, este está a ser posto em causa face às sucessivas medidas tomadas pelo atual 
Governo. 

A aplicação da Portaria 82/2014 de 10 de abril que desqualifica o Centro Hospitalar Leiria-Pombal 
colocando-o no Grupo I, grupo em que os hospitais assim classificados terão menos especialidades, 
será sem dúvida desastrosa para a nossa região.  

O Hospital de Leiria está em risco de perder muitas das suas valências o que levará à redução de 
pessoal, não só pessoal médico e de enfermagem, mas também o pessoal de apoio. Esta diminuição da 
capacidade de resposta do SNS e a instabilidade criada nas populações por todas estas situações, tem 
como contrapartida o aumento da atividade nas entidades privadas financiadas pelos subsistemas de 
saúde. 

O SNS é constituído não só pela rede hospitalar como também pela rede de cuidados primários. O 
centro de saúde e o SAP da Marinha Grande estão sobre ameaça da redução do horário de 
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funcionamento e o encerramento do posto médico da Garcia corre o risco de passar a ser permanente, 
com graves prejuízos para a população. Por outro lado continuam a faltar profissionais pelas 
dificuldades impostas à contratação dos mesmos, o que está a provocar sérios problemas no acesso 
dos utentes a cuidados de saúde de qualidade e proximidade.  

Tudo isto é parte integrante de uma estratégia que aposta na degradação e incerteza dos serviços 
públicos de saúde e na demissão do papel do estado empurrando os utentes, que podem pagar e os 
que não podem para os serviços de saúde privados. 

Deste modo a Assembleia Municipal reunida no dia 27 de junho 2014, delibera: 

- apoiar a legitima vontade das populações para que sejam contratados médicos para fazer face aos 
cerca de 10000 utentes, da Marinha Grande, sem médico de família. 

- afirmar a necessidade de alterações na politica de saúde deste Governo com vista à melhoria do 
funcionamento dos serviços de saúde primários na Marinha Grande, nomeadamente a imediata 
abertura do posto médico da Garcia. 

- exigir a revogação da Portaria 82/2014 de 10/4/2014. 

- repudiar a proposta do Código de ética para a Saúde, apresentada por este Governo, a qual já 
mereceu duras criticas das estruturas representativas dos médicos e enfermeiros (Ordens e 
Sindicatos). Estas duas classes já estão obrigadas a códigos deontológicos que colidem com o agora 
proposto. 

- exigir que seja dado conhecimento às autarquias da área de influência do Centro Hospitalar Leiria-
Pombal, de qual o Plano Estratégico, e que o mesmo tenha em conta a opinião das estruturas 
representativas dos profissionais, bem como das estruturas autárquicas. 

- reafirmar a necessidade de envolvimento do poder autárquico na reforma hospitalar, para que possa 
refletir uma visão mais participada e adequada às necessidades das populações.” 

Usou da palavra o deputado João Pereira (PSD) que sobre as moções apresentadas, disse que 

sempre defendeu que a negociação é uma forma correta de resolver as questões laborais 

entre as empresas e os trabalhadores. Discorda da intromissão da política na defesa dos 

trabalhadores, da forma como a CDU a apresenta na sua moção, pelo que vão votar contra.  

No que respeita à privatização da EGF, disse que o Governo é o responsável por gerir os 

destinos do país e se este considera que a privatização desta empresa é uma atitude de 

gestão estratégica a médio e longo prazo, trata-se no seu entender de uma boa medida. 

Defende que a gestão privada é mais dinâmica e a EGF poderá vir a ter melhores resultados, 

do que estar nas mãos do Estado, uma vez que as empresas públicas servem para dar 

emprego a todos os partidos políticos, por isso irão votar contra a moção. ______________ 

Quanto à moção da saúde, referiu que o Governo está a tentar salvar o SNS e a 

reestruturação é necessária. _________________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Filipe Andrade (CDU) que referiu que a Sra. Deputada Elvira 

insiste em abordar a atividade camarária no período antes da ordem dia. Disse que o PSD 

defende sempre o Governo e o patronato, e quer fazer crer que as negociações entre 

trabalhadores e patrões são feitas em pé de igualdade, quando não são. A esmagadora 
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maioria das pequenas e médias empresas foram destruídas pela política deste Governo, e os 

números comprovam que os trabalhadores perderam em média 25% do seu rendimento e os 

patrões obtiveram lucros, em média de mais 18%. Recusou a acusação de que as empresas 

públicas dão emprego aos membros dos partidos, dizendo que isso não acontece na CDU, 

mas referiu que há exemplos de muitos ministros que saem do governo para ocupar cargos 

em empresas públicas e que mais tarde são privatizadas, e onde usufruem de salários 

“obscenos”. _____________________________________________________________ 

Disse ainda que as transferências das competências do Estado, para as autarquias locais 

através da implementação das chamadas lojas dos cidadãos, são mais uma tentativa 

camuflada para vir a encerrar vários serviços públicos por esse país fora. Recomendou que a 

nossa autarquia defenda de forma intransigente a manutenção dos serviços públicos na esfera 

do poder central e que exija que este cumpra com as suas responsabilidades. ____________ 

Usou da palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que disse que a contratação coletiva é muito 

importante na defesa dos direitos dos trabalhadores e os sucessivos ataques do Governo no 

sentido de minimizar este instrumento não merecem qualquer apoio. No entanto, a moção 

aqui apresentada individualiza a questão, fazendo referência a uma empresa e por isso irão 

abster-se. Relativamente à moção da EGF, e a exemplo do que fizemos anteriormente, 

reafirmamos que somos contra a sua privatização, pelo que votaremos a favor da moção. 

Quanto aos ataques ao Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente aos hospitais distritais e 

que estão aqui a ser reforçados com mais uma moção, iremos votar a favor. ____________ 

Em relação ao OP, disse que é uma iniciativa que visa envolver e dar voz a todas aquelas 

pessoas que não costumam participar ativamente nas tomadas de decisão. Congratulou-se 

ainda pelo êxito das Festas da Cidade e das marchas Populares. 

Foi colocada à votação a Moção “Defender a Contratação coletiva é defender a democracia! “ 
tendo a mesma sido aprovada por maioria, com oito votos a favor (CDU), doze abstenções 

(PS,MPM) e quatro votos contra (+C,PSD). ____________________________________ 

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

“Abstivemo-nos, mas relativamente ao ponto 2, votaríamos a favor se fosse esse apenas o 
assunto em discussão.” 

Foi colocada à votação a Moção “ Contra a privatização da EGF” tendo a mesma sido 

aprovada por maioria, com vinte e dois votos a favor e dois votos contra (PSD). __________ 

Foi colocada à votação a Moção “ Pela defesa do Serviço Nacional de Saúde” tendo a mesma 

sido aprovada por maioria, com vinte e dois votos a favor e dois votos contra (PSD). ______ 

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 verificou que não havia qualquer inscrição para o período 

de INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. ______________________________________________ 

ORDEM DO DIA __________________________________________________________ 
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PONTO 1 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 12.ª MODIFICAÇÃO e 3ª REVISÃO AOS 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2014, nos termos do disposto no artigo 25.º, nº 1, alínea a) 

do RJAL.  

Presente certidão de teor nº45 /2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 20 de 
fevereiro de 2014: 

“ Presente proposta da 12ª Modificação – 2ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2014, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 

2ª Revisão ao Orçamento da Receita para 2014, no valor de 3.445.212,52 euros nos reforços e 
3.445.212,52 euros nas anulações; 

2ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2014, no valor de 13.005,00 euros nos reforços e 13.005,00 
euros nas anulações; 

2ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2014, no valor de 2.505,00 euros nos reforços e 
2.505,00 euros nas anulações, com inscrição em anos seguintes de 30.000,00 euros; 

2ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais para 2014, no valor de 13.250,00 euros nos reforços e 
3.250,00 euros nas anulações, com inscrição em anos seguintes de 127.250,00 euros. 

Atentos os elementos apresentados e no cumprimento do disposto no ponto 8.3 do POCAL, aprovado 
pelo Decreto – Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação atual, e na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara Municipal, depois de analisar a proposta, 
delibera submeter à aprovação da Assembleia Municipal a 12ª Modificação aos Documentos 
Previsionais de 2014, constituída pela 2.ª Revisão ao Orçamento da Receita, 2.ª Revisão ao Orçamento 
da Despesa, 2ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e 2ª Revisão ao Plano de Atividades 
Municipais, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro. 

A deliberação foi tomada por unanimidade.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 1 e colocou-o à discussão, pelas 21.40h. Deu a 

palavra Sr. Presidente da Câmara, Álvaro Pereira, para prestar os esclarecimentos sobre o 

mesmo. ________________________________________________________________ 

Usou da palavra o Presidente da Câmara que cumprimentou todos os presentes e referiu que 

esta revisão contempla a introdução do saldo de gerência anterior, a retificação de algumas 

classificações económicas e a retirada do valor correspondente à venda de imóveis. _______  

Usou da palavra o deputado Joaquim João Pereira (PSD) que referiu que se trata de um 

ajustamento correto, com as modificações feitas de acordo com a lei. __________________ 

Não havendo lugar a intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto um, 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 12.ª MODIFICAÇÃO e 3ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS 

PREVISIONAIS DE 2014, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. _ 

PONTO 2 – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS 

RELATIVOS AO ANO ECONÓMICO DE 2013, para cumprimento do preceituado na alínea l), do 

n.º 2, do artigo 25º, do RJAL. 
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Presente certidão de teor nº 46/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 19 de junho 
de 2014: 

“Presentes os Documentos de Consolidação de Contas relativos ao ano económico de 2013, 
constituídos por: 

- Balanço 
- Demonstração de Resultados 
- Relatório de Gestão 
 
os quais se encontram integralmente elaborados, estão presentes nesta reunião camarária e 
encontram-se devidamente arquivados na Área de Contabilidade, estando disponíveis para consulta, 
quando para tal for solicitado. 
 

A Câmara Municipal, após análise dos documentos indicados, e no cumprimento da alínea i), do n.º 1, 
do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, delibera aprovar os Documentos de Consolidação 
de Contas do ano económico de 2013 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. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.”  

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 2 e colocou-o à discussão, cerca das 21.44h. Deu a 

palavra ao Presidente da Câmara, Álvaro Pereira, para prestar os esclarecimentos sobre o 

mesmo. ________________________________________________________________ 

Interveio o Presidente da Câmara que explicou que esta consolidação de contas é obrigatória 

uma vez que a TUMG é comparticipada em 100% pela CMMG. _______________________ 

Usou da palavra a deputada Margarida Lopes (PSD) que solicitou esclarecimentos sobre a 

dívida referente ao bairro do Camarnal que ascende ao montante de um milhão e meio de 

euros, com um acréscimo em juros de quase 400 mil euros. _________________________ 

Tomou a palavra o deputado Joaquim João Pereira (PSD) que recomendou que a Câmara 

atualize e registe todo o seu património, para que se conheça melhor o imobilizado. _______ 

Usou da palavra o Presidente da Câmara que disse tratar-se de uma dívida com muitos anos 

e que a uma determinada altura a Câmara procurou ajuda junto do Banco Europeu de 

Investimento para a pagar, mas foi impedida pelo Governo. Desde 2011, que a Câmara tem 

procurado contrair um empréstimo junto dos bancos, mas o Governo não autoriza. ________  

Disse ainda que o serviço de Património é feito apenas por duas pessoas, que têm realizado 

um trabalho hercúleo no sentido de nos aproximarmos da realidade atual. ______________ 

Não havendo lugar a intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto dois, 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS RELATIVOS 

AO ANO ECONÓMICO DE 2013, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por maioria, 

com dezasseis votos a favor e oito abstenções (CDU). _____________________________ 
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Usou da palavra o deputado José Luís Sousa (CDU) que proferiu a seguinte declaração de 

voto: “ Abstivemo-nos nestes documentos de contas relativos ao ano de 2013, dado que 
votámos contra estes instrumentos de gestão.” 
 

PONTO 3 – APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS 

PELA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 1 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2014, para efeitos 

de aplicação e cumprimento do preceituado na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA e do 

disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho. 

 
“Presente certidão de teor nº 48/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 19 de junho 

de 2014: 

“ Considerando que a Câmara Municipal em reunião de 26-12-2013, deliberou, de acordo com o artigo 
32º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, para 
os efeitos do artigo 12º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, e do artigo 24º, do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais propor à Assembleia Municipal: 
 
A. A emissão de autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos: 

1. À reprogramação da execução física e financeira de contratos administrativos já celebrados, 
desde que a alteração do plano de trabalhos tenha sido aprovado pela Câmara Municipal, 
independentemente do valor; 

2. Aos encargos decorrentes da adjudicação de contratos administrativos de empreitada de 
obras públicas, que tenham sido precedidos de procedimento de concurso público, até ao limite do 
valor que determina a sujeição desses contratos a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, fixado 
pela Lei de Orçamento de Estado de 2014; 

3. Aos encargos decorrentes da adjudicação e/ou da execução de contratos administrativos 
de aquisição de bens e de aquisição de serviços, até ao limite do valor que determina a sujeição 
desses contratos a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, fixado pela Lei de Orçamento de Estado 
de 2014; 
 
B. Em qualquer dos casos previstos na alínea A), determinar que deve estar previamente assegurada a 
inclusão das verbas respetivas nas Grandes Opções do Plano nos anos em referência. 
 
C. Em qualquer dos casos previstos na alínea A), deve estar assegurado o cumprimento de todas as 
disposições legais em matéria de realização de despesas públicas, designadamente em matéria de 
conformidade com as exigências decorrentes da existência de fundos disponíveis para o efeito. 
 
D. Todas as situações abrangidas pela presente autorização genérica devem ser remetidas para 
conhecimento da Assembleia Municipal em todas as sessões ordinárias deste órgão. 
 
Considerando que, na sessão ordinária de 30-12-2013, a Assembleia Municipal da Marinha Grande 
deliberou, por unanimidade, conceder autorização genérica prévia para assunção de compromissos 
plurianuais, nos termos propostos. 
 
Considerando que a Câmara Municipal em reunião de 20-02-2014, deliberou, de acordo com o artigo 
32º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, para 
os efeitos do artigo 12º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, e do artigo 24º, do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais propor à Assembleia Municipal um aditamento à autorização genérica 
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prévia para a assunção de compromissos plurianuais referida nos parágrafos anteriores, 
nomeadamente: 
 
A) A emissão de autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos: 
 

1) À aprovação de revisão ou atualização de preços de contratos já celebrados, desde que 
resultantes de disposições legais e/ou de previsões previamente incluídas nos clausulados contratuais; 
 
B) Nos casos previstos na alínea A), determinar que deve estar previamente assegurada a inclusão de 
verbas respetivas nas Grandes Opções do Plano nos anos em referência. 
 
C) Nos casos previstos na alínea A), deve estar assegurado o cumprimento de todas as disposições 
legais em matéria de realização de despesas públicas, designadamente em matéria de conformidade 
com as exigências decorrentes da existência de fundos disponíveis para o efeito. 
 
D) Todas as situações abrangidas pela presente autorização genérica devem ser remetidas para 
conhecimento da Assembleia Municipal. 
 
Considerando que, na sessão ordinária de 28-02-2014, a Assembleia Municipal da Marinha Grande 
deliberou, por unanimidade, aprovar o aditamento à autorização genérica prévia para assunção de 
compromissos plurianuais nos termos propostos pela Câmara Municipal. 
 
Assim, apresenta-se informação n.º CS/27/2014 de 13-06-2014 referente aos compromissos plurianuais 
assumidos pela Câmara Municipal da Marinha Grande no período de 1 de abril a 31 de maio de 2014, 
que foram objeto de autorização prévia genérica pela Assembleia Municipal. 
 
Atenta a informação prestada, a Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 32º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º75/2013, de 12 de Setembro, remeter à Assembleia 
Municipal a informação sobre os compromissos plurianuais assumidos no período de 1 de abril a 31 de 
maio de 2014, ao abrigo da autorização prévia genérica concedida para o ano de 2014 pelo órgão 
deliberativo na sua sessão de 30-12-2013 com as alterações introduzidas na sessão de 28-02-2014, para 
efeitos de aplicação e cumprimento do preceituado na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA e do 
disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

 
O Presidente da Mesa apresentou o ponto 3 pelas 21.51h e não havendo lugar a qualquer 

intervenção, nem a votação, a Assembleia tomou conhecimento do mesmo. _____________ 

PONTO 4 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE E RESPETIVO 

PARECER A EMITIR POR AUDITOR EXTERNO PARA OS ANOS DE 2014, 2015 E 2016 – 

PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 26/2014 – AP/DFTI – para efeitos do cumprimento do disposto 

no art.º 77º, nº1 da Lei nº.º73/2013 de 3 de setembro. 

 
“Presente certidão de teor nº 47/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 19 de junho 
de 2014: 
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Presente processo de aquisição nº 26/2014 – AP/DFTI, cujo objecto é a “Contratação de serviços de 
certificação legal das contas do Município da Marinha Grande e respetivo parecer a emitir por auditor 
externo para os anos de 2014, 2015 e 2016”. 
 
Considerando que o preço base aplicado foi de 31.485,60€, acrescido de IVA à taxa 23% e que a 
Câmara Municipal da Marinha Grande, em reunião de 13/06/2014, emitiu parecer favorável à 
“Contratação de serviços de certificação legal das contas do Município da Marinha Grande e respetivo 
parecer a emitir por auditor externo para os anos de 2014, 2015 e 2016”, nos termos do preceituado no 
n.º 11 do artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de Dezembro. 
 
Considerando que por despacho do Sr. Presidente, datado de 19/05/2014, foi determinado o convite a 
APPM – Ana Calado Pinto, Pedro de Campos Machado, Ilídio César Ferreira & Associado, SROC, Lda. 
 
Considerando o relatório de análise da proposta elaborado pela DFTI na sequência da realização de 
ajuste direto desencadeado nos termos da alínea a) do n.º1 do art.º 16.º do Código dos Contratos 
Públicos, anexo ao processo. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo e do relatório que o acompanha, delibera, nos termos 
do art.º 77.º, n.º 1 da Lei n.º73/2013 de 3 de Setembro, propor à Assembleia Municipal da Marinha 
Grande a adjudicação da “Contratação de serviços de certificação legal das contas do Município da 
Marinha Grande e respetivo parecer a emitir por auditor externo para os anos de 2014, 2015 e 2016” 
ao concorrente APPM – Ana Calado Pinto, Pedro de Campos Machado, Ilídio César Ferreira & 
Associado, SROC, Lda pelo valor global de 31.480,00 € (trinta e um mil, quatrocentos e oitenta euros), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

   

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 4 e colocou-o à discussão, pelas 21.53h. ________ 

 

Usou da palavra o Presidente da Câmara que referiu que a empresa fez um trabalho elogiado 

por todos ao longo do último ano e por isso decidiram propor a continuidade dos seus 

serviços. _______________________________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Joaquim João Pereira (PSD) que disse apesar de terem prestado 

um bom serviço, certamente não será a única do país a fazê-lo. Questionou se esta 

adjudicação foi sujeita a concurso. ____________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado José Luís (CDU) que disse que tem que haver concurso e tem 

que haver transparência e avaliação técnica da proposta para esta prestação de serviços, 

apesar do Sr. Presidente corroborar os bons serviços prestados até agora por esta empresa.  

Tomou a palavra a deputada Cristina Silva (MPM) que disse tratar-se de um ajuste direto, a 

uma empresa sediada em Lisboa, quando temos excelentes profissionais nesta área na nossa 

zona. Disse ainda não estar em causa, nem a idoneidade, nem a capacidade técnica desta 

sociedade, mas entende que se deveriam convidar, primeiramente, os revisores oficiais de 

contas ou sociedades com escritórios na nossa região. Referiu que este princípio deveria ser 

sempre tomado em conta pela Câmara, aquando as contratações e extensível a outros ramos 

de atividade. ____________________________________________________________ 
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Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que disse que não estamos perante uma 

ilegalidade, trata-se de um ajuste direto, cujo montante está dentro dos limites da 

competência da Câmara. Lembrou que na aprovação das contas, teve oportunidade de elogiar 

a qualidade do relatório técnico feito por esta empresa. A empresa faz deslocar os seus 

técnicos e tem uma atitude “pedagógica” junto dos serviços da Câmara, e esta estreita 

colaboração nunca foi conseguida anteriormente, e os resultados estão à vista de todos: um 

trabalho competente, transparente e detalhado. __________________________________  

Usou da palavra, o deputado Filipe Andrade (CDU) que disse que o que se pretendia saber é 

se tinham sido convidadas empresas da Marinha Grande, nunca esteve em causa a legalidade, 

nem competência da empresa em questão. _____________________________________ 

O Presidente da Câmara esclareceu que, não se trate de nenhuma ilegalidade. Tratou-se de 

uma proposta sua que levou à reunião de Câmara, onde os serviços financeiros foram 

ouvidos sobre este assunto, e após os esclarecimentos prestados, todo o executivo votou o 

ponto por unanimidade.  ___________________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado José Luís (CDU) que disse que foi excessivo quando falou de 

ilegalidade, mas continua a pensar que deve haver concurso para este tipo de serviços, e que 

esta proposta deveria vir acompanhada de uma justificação técnica dos serviços financeiros 

da Câmara. _____________________________________________________________ 

Usou da palavra a deputada Margarida Lopes (PSD) que confirmou que de facto o ajuste 

direto é legal, mas não quer dizer que seja a opção mais transparente. Na sua opinião as 

questões de natureza técnica, de mérito e competência devem estar acima do “código postal” 

da empresa. No entanto, a Câmara poderia ter apresentado mais propostas, dando assim um 

sinal claro de transparência. _________________________________________________   

Usou da palavra, o deputado Filipe Andrade (CDU) que disse que o código postal não está 

em causa, o que se poderia ter feito era apenas dar oportunidade às empresas da Marinha 

Grande através do convite e todos ficaríamos a ganhar. ____________________________ 

Tomou a palavra a deputada Cristina Silva (MPM) que esclareceu que quando sugeriu 

empresas da região, referiu-se em condições de qualidade e preços semelhantes. _________ 

Não havendo lugar a mais intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto 

quatro, APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE E RESPETIVO 

PARECER A EMITIR POR AUDITOR EXTERNO PARA OS ANOS DE 2014, 2015 E 2016 – tendo a 

Assembleia deliberado aprovar o mesmo por maioria, com oito votos a favor (PS), catorze 

abstenções e dois votos contra (+C). __________________________________________ 

Usou da palavra a deputada Cristina Silva (MPM) que proferiu a seguinte declaração de voto: 
“Não pondo em causa a idoneidade e capacidade técnica da sociedade de revisores oficiais de contas 
contratada, mas seguindo o princípio de que, em condições semelhantes, entenda-se qualidade e 
preço, devemos fomentar a atividade económica regional, e deste modo conceder sempre a 
oportunidade aos munícipes e empresas do nosso concelho/região de acederem aos respectivos 
procedimentos de contratação pública, questionamos porque motivo não foram convidados outros 
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revisores oficiais de contas cujos gabinetes estejam localizados a maior proximidade do nosso 
município. 

Posto isto e sem prejuízo da competência técnica da sociedade contratada e apesar de reconhecer a 
legalidade inerente à opção pelo ajuste direto, entendemos que deveriam ter sido enviados convites a 
outros revisores oficiais de contas e por esse motivo abstivemo-nos neste ponto em análise.” ______ 

Usou da palavra o deputado Joaquim João Pereira (PSD) que proferiu a seguinte declaração 

de voto: “Optámos pela abstenção, porque achamos que teria sido mais transparente ter convidado 

mais duas ou três empresas.” _____________________________________________________ 

Usou da palavra a deputada Elvira Ferreira (+C) que proferiu a seguinte declaração de voto: 
“Votámos contra porque consideramos que se trata de dinheiros públicos, e não pondo em causa a 
competência da empresa escolhida, existem outras, inclusivamente no nosso Concelho, igualmente 
competentes e portanto seria desejável um concurso público para o efeito. Gostaria de assinalar a 
referência feita no curriculum da empresa, a um grande matemático perseguido pela Pide, Bento de 
Jesus Caraça, que disse: “ Se não receio o erro, é porque estou sempre pronto a corrigi-lo.”” 

PONTO 5 – ELEIÇÃO DE UM PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA EM REPRESENTAÇÃO 

DAS FREGUESIAS DO CONCELHO NO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, de acordo com 

o disposto na alínea d) do nº 1 do artigo 5º da Lei nº 41/2003 de 22 de agosto.  
 
O conselho municipal de educação é uma instância de coordenação e consulta, que tem por objectivo 
promover, a nível municipal, a coordenação da política educativa, articulando a intervenção, no âmbito 
do sistema educativo, dos agentes educativos e dos parceiros sociais interessados, analisando e 
acompanhando o funcionamento do referido sistema e propondo as acções consideradas adequadas à 
promoção de maiores padrões de eficiência e eficácia do mesmo.  
 
Os conselhos municipais de educação reúnem, ordinariamente, no início do ano letivo e no final de 
cada período escolar e, extraordinariamente, sempre que convocados pelo seu presidente. 
 
Conforme determina a alínea d) do artigo 5º da Lei nº 41/2003 de 22 de agosto, a Assembleia 
Municipal deve eleger, para o conselho municipal de educação, um Presidente de junta de freguesia, 
em representação das freguesias do nosso Concelho.  
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 5 e colocou-o à discussão, pelas 22.18h. ________ 

Tomou a palavra, o Presidente de junta de freguesia de Vieira de Leiria, Joaquim Vidal (PS), 

que disse que dado o maior nº de alunos e escolas pertencer à freguesia da Marinha Grande, 

seria justo e legitimo que fosse a Sra. Presidente de Junta de Marinha Grande, Isabel Freitas, 

a representar as juntas no Conselho Municipal de Educação. _________________________ 

Tomou a palavra, o Presidente de junta de freguesia de Moita, Álvaro Martins (PS), que disse 

depositar toda a confiança na Sra. Presidente da Junta de freguesia da Marinha Grande e 

dado que a maioria dos estabelecimentos de ensino estão implantados nesta freguesia, 

também propõe a Sra. Presidente. ____________________________________________ 
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Usou da palavra, o deputado Filipe Andrade (CDU) que disse por motivos de agenda não foi 

possível à Sra. Presidente de Junta estar hoje aqui presente, mas a mesma está disponível 

para assumir a representação das juntas no Conselho Municipal de Educação. ____________ 

Dadas as circunstâncias e com a anuência de toda a Assembleia, o Presidente da Mesa 

prescindiu da votação secreta e nos termos da alínea d) do artigo 5º da Lei nº 41/2003 de 22 

de agosto, foi eleita por unanimidade a Sra. Presidente de Junta de Freguesia de Marinha 

Grande, Isabel Maria G.R. Pereira de Freitas para representar as freguesias do Concelho da 

Marinha Grande, no Conselho Municipal de Educação. _____________________________ 

 

PONTO 6 - APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO DE 

FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO DA CASA DA CULTURA , nos termos do disposto no artigo 

25º do nº 1 alínea g) do RJAL.  

“ Presente certidão de teor nº 34/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 8 de maio 
de 2014: 

“ A Câmara Municipal da Marinha Grande é responsável pela gestão da Casa da Cultura - Teatro 
Stephens, equipamento privilegiado para a promoção e difusão das artes de palco e atividades 
relacionadas, como sejam conferências, palestras, formação, cinema e outras atividades análogas. 

O objetivo fundamental da Casa da Cultura é formar, captar e fidelizar públicos. 

A sua utilização pressupõe a promoção de atividades culturais variadas e com carácter regular, 
parcerias com instituições, associações e agentes culturais locais, uma programação em rede com os 
diversos equipamentos da cidade, regionais e nacionais. 

Pretende-se com este regulamento, estabelecer as regras gerais de funcionamento, segurança e 
utilização do espaço, de forma a permitir o cumprimento dos objetivos, a otimizar as instalações e 
regular o seu uso por entidades públicas, privadas e pessoas singulares, permitindo assim que os 
seus utilizadores tenham conhecimento dos seus direitos e deveres. 

Face ao exposto, a Câmara Municipal da Marinha Grande delibera aprovar o projeto de Regulamento 
de Funcionamento e Utilização da Casa da Cultura-Teatro Stephens, que se anexa (Anexo 3), 
submetendo-o à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação, nos termos conjugados do artigo 
241.º da Constituição da República Portuguesa e da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 6 pelas 22.26h. Deu a palavra ao Vereador Vítor 

Pereira para prestar os esclarecimentos sobre o mesmo. ____________________________ 

Tomou a palavra, o Vereador Vítor Pereira que disse tratar-se de um regulamento que visa 

regular o futuro funcionamento e a atividade da Casa da Cultura. Disse ainda ser admissível 

que dentro de algum tempo, seja necessário fazer algumas correções, porque não é um 

documento estático e quando passarmos à prática, iremos encontrar algumas deficiências. __ 

Usou da palavra o deputado Joaquim João Pereira (PSD) que disse que o importante é ter já 

uma primeira versão de um regulamento para a abertura da casa da cultura e depois, com o 
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tempo, serão feitos os ajustes que venham a ser necessários. Concordou que a sua utilização 

esteja aberta a toda a gente, mas achou exagerado o prazo de 45 dias de antecedência para 

instruir o pedido do espaço e a identificação nominal de todos os intervenientes. Disse ainda 

que foi redigido de forma a acautelar tudo e todos, o que é revelador da falta de confiança 

nos cidadãos. ____________________________________________________________ 

Usou da palavra a deputada Cristina Silva (MPM) que colocou as seguintes questões: 

- as taxas a aplicar ao abrigo deste regulamento já estão calculadas e previstas na tabela que 

está em vigor? 

- foi estabelecido um intervalo entre 1 € e 30€ para o preço dos bilhetes, não seria melhor 
definir o preço, mediante a qualidade do espetáculo, o seu propósito, tipo de público e 
natureza da atividade? 

- para quem reverte a receita de bilheteira? Para o promotor? 

- para quando está prevista a inauguração do espaço e a dinamização do mesmo?_________ 

Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU) que concorda com a proposta de 

regulamento apresentada e em tempo útil para ser discutida. Disse também que a prática é 

que irá ajudar a melhorar o documento. ________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Frederico Barosa (PS) que disse tratar-se de um primeiro 

regulamento para a Casa da Cultura e que naturalmente alguns ajustes virão a ser feitos, mas 

chamou a atenção que deve imperar algum bom senso na aplicação de algumas exigências, 

sob pena de se estar a desincentivar o seu uso devido à complexidade do regulamento. ____ 

Esclareceu, o Vereador Vítor Pereira que a identificação de todos os intervenientes, bem como 

muitos dos aspetos logísticos e de funcionamento do regulamento têm a sua maior aplicação 

aos espectáculos de grande produção e impacto junto do público. É de extrema importância, 

estarmos prevenidos e precavidos em relação a possíveis percalços e eventuais acidentes. A 

programação da Casa da Cultura deve ser feita atempadamente, daí a necessidade de 

estabelecer prazos dilatados, embora pontualmente possa haver lugar para encaixar outras 

iniciativas. As taxas ainda estão a ser vistas para serem incluídas na nossa tabela. A 

inauguração da Casa da Cultura está prevista para outubro, embora sem data ainda definida.  

Não havendo lugar a mais intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto 

seis, APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO E 

UTILIZAÇÃO DA CASA DA CULTURA, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por 

unanimidade. ____________________________________________________________ 

PONTO 7 - PROPOSTA DE DESAFETAÇÃO DE CAMINHO PÚBLICO DO DOMÍNIO PÚBLICO 

MUNICIPAL, nos termos do artigo 25º do nº 1 alínea q) do RJAL.  
  

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 7 pelas 22.50h e deu a palavra Sr. Presidente da 

Câmara, Álvaro Pereira, para prestar os habituais esclarecimentos. ____________________ 
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Usou da palavra o deputado José Luís Sousa (CDU) que pretendeu saber se houve parecer 

emitido pela Junta de Freguesia da Marinha Grande e se vai haver hasta pública para a 

alienação do caminho. _____________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que disse a Câmara deve zelar pelos 

interesses da Marinha Grande e defender o bem público. A parcela em causa pertence ao 

domínio público do Município embora não tenha qualquer uso, e vai passar para o domínio 

privado do Município para posterior alienação, procurando assim resolver o problema de uma 

empresa importante para o Concelho e para o país. _______________________________ 

O Presidente da Mesa disse tratar-se de um assunto que está pendente já há muito tempo e 

que finalmente a Câmara, por unanimidade, encontrou uma solução equilibrada para o 

resolver e não põe em causa o crescimento de uma empresa e os seus postos de trabalho. __ 

Referiu ainda que o deputado Joaquim João Pereira está impedido de intervir na discussão e 

na votação deste ponto, uma vez que enquanto profissional, representou a empresa em causa 

neste processo, dando assim cumprimento ao disposto no iv) da alínea b) do art.º 4º da Lei 

29/87 de 30 de junho que define o Estatuto dos Eleitos Locais. _______________________ 

Usou da palavra o deputado Frederico Barosa (PS) que disse que a Câmara quer solucionar o 

problema da empresa e apresenta aqui forma de o resolver dentro do enquadramento legal. 

Esclareceu o Presidente da Câmara que a junta de freguesia não tem que ser ouvida neste 

processo, trata-se de uma Rua que pertence ao domínio público da Câmara. _____________ 

Usou da palavra o deputado Francisco Duarte (CDU) que confirmou que o caminho em causa 

não é utilizado há muitos anos, por isso pode ser alienado. Na sua opinião, tal não deve ser 

feito de forma gratuita, mas sim acordado um determinado valor. Disse que situação 

semelhante registou-se com a empresa Santos Barosa, há alguns anos atrás. ____________  

Não havendo lugar a mais intervenções, foi submetida à votação o ponto sete, PROPOSTA DE 

DESAFETAÇÃO DE CAMINHO PÚBLICO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL, tendo a 

Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade (23). O deputado Joaquim João 

Pereira esteve ausente na votação deste ponto. __________________________________ 

PONTO 8 - APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA, nos termos do 

disposto na alínea c) do nº 2 do artigo 25º do RJAL.  

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 8 e colocou-o à discussão, pelas 22.56h. _______ 

Tomou a palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que saudou a primeira realização das 

Festas da Cidade que tiveram uma participação massiva da população, o envolvimento das 

associações e das coletividades e elogiou o brio e o empenho demonstrado pelos 

trabalhadores da Câmara, em particular os que estão afetos à cultura. A oportunidade dos 

nossos artistas se juntarem a outros com maior projeção, foi muito positiva e deve ter 

continuidade, bem como o evento em si. _______________________________________ 
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Disse que a solução, em tempos encontrada para o mercado, não vai durar sempre e vai 

degradar-se e por isso é importante ir auscultando todos os interessados para se avançar 

com o novo formato de um mercado municipal, que na sua opinião, se poderia manter o local 

atual. __________________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Joaquim João Pereira (PSD) que disse que foi uma feliz ideia 

envolver o lado religioso, com a missa campal, nas Festas da Cidade, que assim saíram 

valorizadas e sugeriu que se mantenha esta “parceria” para os próximos anos. Elogiou a obra 

feita nos passeios na Av. Vítor Gallo que, com a retirada das árvores que estavam a 

prejudicar a mobilidade, embelezou o espaço e melhorou as acessibilidades. Colocou ainda as 

seguintes questões: 

- As casas do Bairro do Camarnal já estão todas ocupadas? 

- O depósito de água do alto dos picotes está em risco? 

- O bar do parque dos Mártires foi vandalizado, mas é importante que esteja a funcionar para 

dar mais dignidade ao espaço, para quando a sua ocupação? ________________________ 

Tomou a palavra a deputada Manuela Miranda (MPM) que questionou se as obras financiadas 

com fundos comunitários nas praias são para executar este verão, se está previsto intervir na 

praia da Concha e se os passadiços também estão contemplados. _____________________ 

Perguntou ainda se a Câmara assumiu alguma posição sobre a rede escolar e qual o ponto de 

situação da carta educativa. Quis também saber a razão por que se abateram tantas árvores 

de uma só vez se não haveria outra solução e se a Câmara vai intervir no Parque dos 

Mártires que já apresenta sinais visíveis de degradação. ____________________________ 

Usou da palavra a deputada Margarida Lopes (PSD) que disse que o trabalho da Câmara em 

prol dos jovens é muito tímido, apenas os campos de férias em S. Pedro. Referiu os exemplos 

de Pombal com apoio ao arrendamento comercial para jovens empreendedores e a Batalha 

com o programa de turismo para jovens. Informou do eventual interesse para a Câmara do 

projeto Portugal Porta à Porta que vai ter apoio comunitário e ser alargado a todo o país. __ 

Tomou a palavra o deputado José Luís (CDU) que voltou a abordar a questão do abate das 

árvores, que se continua a fazer de forma indiscriminada e parece não parar. Há muita 

indignação por parte dos munícipes e muito por explicar. Perguntou com que fundamento se 

procede a tamanho abate de árvores de uma só vez em domínio público. _______________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que disse que também é muito amigo das 

árvores, mas é preciso ter bom senso e perceber que por vezes as árvores, põem em causa a 

segurança pública. Seguramente que a Câmara não abate árvores a seu belo prazer, tem 

justificações para o fazer e como tal deve informar atempadamente os seus munícipes dos 

projetos que pretende executar. ______________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU) que disse que a iniciativa Portugal porta à 

porta é mais uma estratégia do Governo para encerrar serviços públicos e transferir mais 

responsabilidades e competências para as autarquias. ______________________________ 
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Tomou a palavra o Presidente da Câmara que esclareceu que as árvores não foram abatidas 

indiscriminadamente, a Câmara contou com o parecer dos seus técnicos e do apoio do 

instituto de estradas de Portugal. Disse ainda que as árvores na zona do pavilhão da Embra 

também causam problemas à população há vários anos, inclusive há inúmeras queixas dos 

moradores no sentido de ser resolvido o assunto. As árvores estão a provocar danos graves 

no abastecimento de eletricidade e na estrada, bem como à circulação pedonal. __________ 

Informou que o jardim municipal Luís de Camões está a ser remodelado de acordo com um 

projeto que está lá à vista de todos e que vai contemplar novas árvores e um parque infantil 

e um outro espaço para seniores. Já realizámos uma reunião de avaliação das Festas da 

Cidade e demos os primeiros passos para a edição de 2015. Quanto ao mercado, a Câmara 

tem todo o interesse em resolver o assunto o quanto antes. O Bairro do Camarnal ainda tem 

casas por entregar. Estão a decorrer diversos investimentos no abastecimento de água 

noutros depósitos do Concelho e só depois passaremos para a remodelação do alto dos 

picotes. O bar do Parque dos Mártires vai a hasta pública na próxima semana e vamos 

procurar salvaguardar melhor os interesses do Município. __________________________ 

Interveio o Vice presidente Paulo Vicente que informou que a reabilitação urbana em espaço 

público não é feita de ânimo leve e ninguém gosta de abater árvores. Foram inúmeras as 

queixas que a Câmara e o Instituto de estradas receberam, antes de tomarem a decisão para 

proceder ao abate das árvores e este procedimento foi devidamente autorizado com parecer 

fundamentado daquele Instituto. ______________________________________________ 

As obras nas praias vão começar entretanto, em S. Pedro, Praia Velha, Pedras Negras e Praia 

da Vieira, e poderão estender-se para o Verão, porque são obras que decorreram de 

concursos públicos. As obras das casas de banho e balneários de S. Pedro começam na 

próxima semana. A praia da Concha não está classificada como praia balnear pela APA e esta 

não apoia a recuperação de todos os passadiços. _________________________________ 

Usou da palavra a Vereadora Alexandra Dengucho que informou que a Câmara esteve atenta 

à rede escolar e procurou que nenhuma escola fosse encerrada no nosso Concelho e 

felizmente tal aconteceu. Disse também que vão lançar um pacote de obras para melhorar as 

condições das nossas escolas. _______________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado José Luís (CDU) que se mostrou satisfeito com o compromisso 

da Câmara de que não vai cortar mais árvores. __________________________________ 

Usou da palavra o deputado Joaquim João Pereira (PSD) que sugeriu que a Câmara pense em 

criar um espaço para banhos públicos. ______________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Frederico Barosa (PS) que questionou sobre o ponto de situação 

da revisão do plano director Municipal e sugeriu que a Câmara implemente o portal 

eletrónico para as obras particulares. __________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que disse que o rali vidreiro também 

contribuiu muito para o sucesso das Festas da Cidade. Aproveitou ainda para elogiar o 
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trabalho feito pelas coletividades nas Marchas Populares que continuam a merecer o carinho 

e a atenção de muito público. ________________________________________________ 

O Presidente da Câmara frisou novamente que as árvores abatidas foram apenas as 

estritamente necessárias. Continuam a aguardar pareceres e respostas de instituições 

necessárias à revisão do PDM. A desmaterialização do papel nos serviços de obras 

particulares já está a decorrer e só após este processo, se poderá avançar para o portal. ___ 

Nos termos regimentais e do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 

Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar em minuta, todas as deliberações 

tomadas na presente reunião. ________________________________________________ 

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

encerrada a reunião, à 00.25h, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelos 

membros da Mesa: Presidente da Assembleia Municipal, Telmo Lopes da Silva Ferraz, primeira 

secretária, Ana Patrícia Quintanilha Nobre e Carlos Alexandre de Carvalho Caetano, segundo 

secretário e ainda ao abrigo do nº 2 do artº 57º do RJAL por trabalhador da autarquia local 

designado para secretariar a reunião. _________________________________________ 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

Telmo Lopes da Silva Ferraz 

A Primeira Secretária  

 

Ana Patrícia Quintanilha Nobre 

O Segundo Secretário 

 

Carlos Alexandre de Carvalho Caetano  

 

A secretária da Assembleia Municipal 

 

Paula Cristina Ascenso Moreira 

 

 

 

O conteúdo da presente sessão fica registado em suporte digital. 


