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Aos vinte e um dias do mês de abril de dois mil e quinze, no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho, reuniu extraordinariamente a Câmara Municipal da Marinha Grande, 
sob a presidência do Presidente, Álvaro Manuel Marques Pereira, com a presença dos 
seguintes Senhores Vereadores:  
 

 Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 

 António Manuel Jesus Ferreira dos Santos; 

 Aurélio Pedro Monteiro Ferreira; 

 Carlos Alberto Fernandes Logrado; 

 Paulo Jorge Campos Vicente; 

 Vítor Manuel Fernandes Pereira. 
 

O Sr. Presidente abriu a reunião, eram 14:00 horas, com a ordem do dia abaixo 
relacionada.  
    

Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na 
votação dos assuntos objeto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na 
deliberação se menciona expressamente a causa do impedimento. 

 



 
ORDEM DO DIA 

 

 
1. ALTERAÇÃO À CONTA 51 – PATRIMÓNIO, NO ÂMBITO DA PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DO ANO DE 2014 
 

2. INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS E 
RESPETIVA AVALIAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2014 

 
3. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2014 

DA EMPRESA MUNICIPAL TUMG – TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA 
GRANDE E.M., UNIPESSOAL, S.A. 

 
4. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2014 

DE ENTIDADES PARTICIPADAS PELO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE: 
LUSITÂNIAGÁS, S.A., CENTIMFE, OPEN, VALORLIS, S.A., SIMLIS, S.A. E 
COOPOVO CRL 

 
5. DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA 

GRANDE RELATIVOS AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2014 
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1 - ALTERAÇÃO À CONTA 51 – PATRIMÓNIO, NO ÂMBITO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DO ANO DE 2014 
 
 
269 - Presente informação da Área de Património nº I/929/2014, atualizada em 31/12/2014, 
propondo a alteração à conta 51- Património no âmbito da prestação de contas do ano 2014. 

 
A Câmara Municipal após a análise da presente proposta e concordando com os 
fundamentos expostos na mesma, em cumprimento do disposto na alínea i), do nº 1, do 
artigo 33º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, delibera aprovar a proposta de 
alteração à conta 51 – Património, com efeitos reportados a 31/12/2014, no âmbito da 
prestação de contas do ano 2014, bem como submetê-la à apreciação da Assembleia 
Municipal, conforme previsto na alínea l), do nº 2, do artigo 25º do mesmo diploma 
legal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
2 - INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS E 
RESPETIVA AVALIAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2014 
 
 
270 - Presente o Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva 
avaliação relativo ao exercício económico de 2014. 
 
A Câmara Municipal, após a análise dos documentos e no cumprimento do disposto na 
alínea i), do nº 1, do artigo 33º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, delibera aprovar o 
Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação, 
relativo ao exercício económico do ano de 2014, constituído por 1673 páginas, e 
submetê-lo à apreciação e votação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea l) do 
nº 2 do artigo 25º do mesmo diploma legal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
3 - APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2014 DA 
EMPRESA MUNICIPAL TUMG – TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE E.M., 
UNIPESSOAL, S.A. 
 
 
No início da discussão deste ponto o Sr. Vereador Paulo Vicente comunicou o seu 
impedimento, nos termos do previsto no 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. Unipessoal, S.A.. 
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Nos termos do artigo 70.º, n.º 4, do mencionado Código, o Sr. Presidente declarou o 
impedimento do Sr. Vereador, que se ausentou da sala. 
 
 
271 - Presente Relatório de Gestão e Contas de 2014 da empresa municipal TUMG – 
Transportes Urbanos da Marinha Grande E.M. Unipessoal, S.A., referente à sua atividade 
económica e financeira no exercício de 2014, bem como documento de Certificação Legal 
das Contas e Relatório e Parecer do Fiscal Único, acompanhadas da Ata da Assembleia 
Geral do dia 9 de abril 2015. 
 
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 da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
Setembro, à Assembleia Municipal, para cumprimento do preceituado na alínea b) do n.º 
2 do art.º 25 do mesmo diploma. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
4 - APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2014 DE 
ENTIDADES PARTICIPADAS PELO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE: LUSITÂNIAGÁS, 
S.A., CENTIMFE, OPEN, VALORLIS, S.A., SIMLIS, S.A. E COOPOVO CRL 
 
 
272 - Presentes as contas do exercício de 2014 das entidades participadas pelo Município 
da Marinha Grande, a saber: 
 
- Relatório de Gestão e Contas do exercício económico de 2014 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 2014 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 2014 da entidade OPEN - Associação para 
Oportunidades Específicas de Negócio, acompanhadas de Certificação Legal de Contas e 
Parecer da Comissão de Fiscalização; 
 
- Relatório e Contas do exercício económico de 2014 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 e Contas do exercício económico de 2014 da entidade SIMLIS - Saneamento 
Integrado dos Municípios do Lis, S.A. acompanhadas de Certificação Legal de Contas e 
Relatório e Parecer do Fiscal Único; 
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- Relatório e Contas do exercício económico de 2014 da entidade COOPOVO – Cooperativa 
de Consumo do Povo da Marinha Grande, CRL, acompanhadas de Certificação Legal de 
Contas e Parecer do Conselho Fiscal. 
 
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 da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
Setembro à Assembleia Municipal para cumprimento do preceituado na alínea b) do n.º 2 
do art.º 25, do mesmo diploma. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
5 - DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE 
RELATIVOS AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2014 

 
 

273 - Presentes os Documentos de Prestação de Contas relativos ao ano de 2014, 
constituídos por: 
 
- Balanço 
- Demonstração de Resultados 
- Mapas de Execução Orçamental 
- Anexos às Demonstrações Financeiras 
- Relatório de Gestão 
- Certificação Legal das Contas  
- Relatório de Auditoria 
 
e restantes  documentos de prestação de contas, conforme as Instruções n.º 1/2001 da 2.ª 
Secção do Tribunal de Contas, Resolução n.º 4/2001 – 2.ª Secção, de 12 de julho, publicada 
no diário da República n.º 191 – 2.ª Série de 18 de agosto de 2001, na redação dada pela 
Resolução n.º 26/2013 de 14 de novembro, publicada em Diário da República, 2.ª Série de 21 
de novembro de 2013, os quais se encontram integralmente elaborados, estão presentes 
nesta reunião camarária e serão posteriormente arquivados na Área de Contabilidade, 
estando disponíveis para consulta, quando para tal for solicitado. 
 
Antes da votação, o Sr. Vereador Aurélio Ferreira proferiu a seguinte declaração: 
“O regime jurídico das autarquias locais (aprovado pela Lei n.º 75/2013) refere claramente 
que “a ordem do dia é entregue, enviando-se-lhes, em simultâneo, a respectiva 
documentação”. 
Pelo facto de o processo agendado com o número 5 da ordem de trabalhos, apenas ter 
sido enviado parcialmente no prazo previsto na lei, mesmo depois de o ter solicitado 
através de comunicação enviada na passada sexta-feira, entendo que não estão reunidas as 
condições para que o documento seja apreciado. 
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É inconcebível que documentos com esta importância não sejam facultados atempadamente 
e que o parecer do ROC apenas tenha vindo ontem às 16h13. Conduta institucional 
recorrente e inaceitável num organismo público num tempo democrático. 
Pelo motivo que não tenho condições para votar este ponto.” 
 
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 Prestação de Contas do ano de 2014 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, nos termos do ponto 2.7.3.1 das Considerações Técnicas do POCAL, 
aprovado pelo Decreto - Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, na sua redação atual, 
propor à Assembleia Municipal a aplicação do Resultado Líquido do Exercício de 2014, 
no montante de 2.924.984,58 euros da seguinte forma: 
 

 5% sobre a forma de reservas legais, tal como estipula o ponto 2.7.3.5. do 
referido diploma; 
 

 o restante seja aplicado na conta 59 de resultados transitados. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade dos presentes.                                            
 
O Sr. Vereador Vítor Pereira proferiu a seguinte declaração de voto: 
“Afirmo que os documentos de prestação de contas do Município da Marinha Grande 
relativos ao exercício económico de 2014 foram totalmente entregues nos prazos legais 
estabelecidos. 
O envio posterior da auditoria externa não invalida de forma alguma o afirmado. 
Nestes termos considero que se tentou criar um facto político onde ele na realidade não 
existe. 
A decisão assumida pelo Sr. Vereador Aurélio Ferreira de não votar o ponto em apreço 
constitui, na realidade, na minha opinião, uma real demissão das funções para que foi 
eleito.” 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho subscreveu a declaração de voto do Sr. Vereador 
Vítor Pereira. 
 
O Sr. Vereador Paulo Vicente e o Sr. Presidente proferiram a seguinte declaração de 
voto: 
“No que respeita à execução orçamental de 2014, cumpre salientar a execução de 98.4% ao 
nível da receita e a execução de 79.1% ao nível da despesa, o que comparativamente com 
outros municípios demonstra o rigor na gestão dos dinheiros públicos e pela boa 
capacidade de execução face ao previsto. Cumpre salientar que uma das novas normas da 
lei das finanças locais atende à boa execução orçamental dos municípios, penalizando os 
que registam níveis de execução muito baixos. 
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O total das despesas de capital por habitante no ano de 2014 ascendem a 112 euros e no 
que respeita a despesas de investimento este valor é de 91 euros, considerando uma 
população total de 38.681 habitantes. 
 
No ano de 2014 regista-se a poupança corrente mais elevada no período de 2010 a 2014, 
sendo esta de 5.039.344 euros, o que permitiu a afetação deste montante à realização de 
diversos investimentos no concelho, apesar da diminuição das transferências de capital 
para as autarquias, considerando nomeadamente o fim do QREN.  
 
No ano de 2014, o saldo da gerência que transita para o ano de 2015, que ascende a 
4.882.510 euros, irá permitir a continuação dos investimentos já previstos e adjudicados em 
2014 assim como a definição dos investimentos a apresentar ao novo quadro comunitário, 
Portugal 2020, que apesar da indefinição na concretização das ações objeto de 
financiamento comunitário, permite desde já, a preparação de novos projetos de 
investimento. 
 
É de salientar, do total do investimento realizado em 2014, o qual veio contribuir de forma 
significativa para a melhoria das condições de vida das populações, o investimento de 
540.959 euros em escolas e jardins de infância; 357.793 euros em infraestruturas de 
abastecimento de água, nomeadamente nas redes de abastecimento em baixa o que 
permitiu diminuir significativamente as roturas nas condutas, tendo sido adjudicadas as 
obras de requalificação dos depósitos de abastecimento da freguesia da Moita; 520.076 
euros em equipamento básico, nomeadamente equipamentos para escolas, cantinas 
escolares, parques e jardins, mobiliário urbano, luminárias de tecnologia LED, viaturas para 
os serviços operacionais, equipamento técnico específico para a Casa da Cultura – Teatro 
Stephens, equipamento para abastecimento de água e para a rede de drenagem de águas 
residuais, equipamento para infraestruturas desportivas e mercados municipais entre 
outros. 
 
No que respeita às infraestruturas viárias foi executado um investimento de 705.187 euros, 
parte do qual foi afeto à requalificação urbana do centro da cidade, proporcionando 
melhores condições de acessibilidade aos cidadãos com mobilidade reduzida. No ano de 
2014 foi concluída a construção da estrada Atlântica no troço da Praia de Vieira na sua 
ligação ao concelho de Leiria, o que em conjunto com a obra da APA, permitiu a construção 
da nova ponte das Tercenas, há muito reclamada pela população dos dois concelhos. No 
ano de 2014 efetuou-se a adjudicação da requalificação da Rua da Panificadora, 
investimento requerido pelos moradores há mais de 20 anos e no que respeita à Rua das 
Laranjeiras no Engenho, cumpre salientar que grande parte da sua execução decorreu neste 
ano. Cumpre destacar que as intervenções viárias realizadas no ano de 2014 não se 
cingiram apenas à componente viária mas contemplaram também a construção/remodelação 
das infraestruturas de abastecimento de água, drenagem de águas residuais e pluviais. 
 
No ano de 2014 decorreram as obras de requalificação do estuário do Lis em Vieira de 
Leiria, com um investimento executado de 236.000 euros em infraestruturas, sendo que a 
obra apenas será concluída em 2015. Com este investimento proporciona-se, para além de 
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uma zona de lazer sita no Parque de Merendas na Mata Nacional, a criação de novos 
percursos pedestres no concelho em paisagem natural, junto às margens do Lis e na Praia 
da Vieira. 
 
Na sequência das negociações efetuadas com o Estado Português, concluídas em 2013, foi 
possível a aquisição dos terrenos da antiga Fábrica J. F. Custódio e a sua integração no 
Património Municipal, permitindo que no ano de 2014 se investisse na construção de um 
parque de estacionamento no centro da cidade da Marinha Grande, com acesso gratuito, 
cuja obra possibilitou, igualmente, a requalificação urbana desta zona que se apresentava 
bastante degradada. 
 
Também neste ano de 2014, foi possível iniciar os trabalhos de construção do Canil 
Municipal cuja conclusão se prevê no decurso do ano de 2015.  
 
No ano de 2014 e considerando as novas disposições legais, foram assinados Acordos de 
Execução com as 3 Juntas de Freguesia do concelho, após um período de negociação, 
tendo sido transferidas para as mesmas as competências inerentes à limpeza urbana, 
pequenas reparações em edifícios e equipamentos escolares e manutenção de parques e 
jardins o que permite uma resposta mais célere e eficaz às necessidades e solicitações da 
população, por conta da correspondente transferência financeira da autarquia. 
 
Foram mantidos os preços da água, do saneamento e dos RSU's, bem como a tabela de 
taxas e tarifas. No ano de 2014, o total da despesa paga à SIMLIS ascendeu a 2.055.505 
euros, e o total da despesa com o tratamento e valorização de resíduos sólidos ascendeu a 
685.211 euros, correspondendo este ao montante pago à Valorlis a que acresce a despesa 
com a recolha e transporte dos resíduos a aterro num total de 501.813 euros.  
 
Mantivémos os impostos municipais nos mínimos legais havendo um extremo cuidado em 
não onerar o débil orçamento das famílias.  
A mesma determinação se manteve na criação de condições para o desenvolvimento 
económico e industrial do concelho com a manutenção do Regulamento de Apoio ao 
Investimento Industrial e à descriminação positiva na derrama isentando e/ou diminuindo as 
taxas às pequenas e médias empresas. 
 
Houve uma gestão rigorosa dos dinheiros públicos de modo a não onerar as gerações 
futuras em cumprimento do princípio do equilíbrio intergeracional. 
 
Por tudo isto, pelo rigor e clareza que os documentos apresentam, e que foram enviados a 
todos o membros do executivo municipal a 16 de Abril de 2015, atestados pela Certificação 
da Auditora externa, presente nesta reunião e antecipadamente enviado a todos os 
membros do executivo municipal, as contas do ano de 2014 merecem o nosso voto 
favorável.” 
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APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 
 
 
274 - Por último, a Câmara delibera por unanimidade aprovar esta ata em minuta, nos 
termos e para os efeitos dos n.º s 3 e 4 do artigo 57.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 
 

E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião eram 16:15 
horas. 

 
No final foi elaborada esta ata, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, 

Coordenadora Técnica, vou assinar, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. 

 
 
 
 

O Presidente 
 
 

 
A Secretária da reunião 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


