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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2015 ___________________________ 

Aos trinta dias do mês de abril 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, Ana Luísa Cardeira Martins segunda secretária, 

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

de trabalhos:_____________________________________________________________ 

1. APRECIAÇÃO DA ALTERAÇÃO À CONTA 51 - PATRIMÓNIO NO ÂMBITO DA PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DO ANO 2014, de acordo com o disposto na alínea l), do nº 2, do artigo 25º do RJAL.__ 

2. APRECIAÇÃO DO INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS E 

RESPETIVA AVALIAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DO ANO 2014, de acordo com o 

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

3. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2014 DA 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 RJAL.____________________________________ 

4. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2014 DAS ENTIDADES 

PARTICIPADAS PELO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE: LUSITÂNIAGÁS, S.A., CENTIMFE, OPEN, 

VALORLIS, S.A., SIMLIS, S.A. E COOPOVO CRL de acordo com o disposto na alínea b) do n.º 2 do art.º 

25 do RJAL._______________________________________________________________________ 

5. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DA 

MARINHA GRANDE AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2014 de acordo com o disposto na alínea l), 

do nº 2, do artigo 25º do RJAL.__________________________________________________ 

6. 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): Aníbal Curto Ribeiro, Lígia Maria Moreira Pedrosa, Tiago 

André Rola Sarmento e Castro e Fernando Miguel Henriques dos Santos Mendes. _________ 

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

Susana Paula Ribeiro Domingues, Filipe André Cardoso Andrade, José Luís Marques de Sousa, 

Maria Etelvina Lopes Rosa Ribeiro, Susana Marina Cadete dos Santos Costa._____________ 

Bancada do Movimento pela Marinha (MPM): Ana Cristina Dinis da Silva, Ângela Domingues 

de Sousa e Carlos Wilson da Silva Batista._______________________________________ 

Bancada do Partido Social Democrata (PSD): Pedro Miguel Vieira Maria da Silva 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: Marinha Grande: Isabel Maria G.R. 

Pereira de Freitas (CDU); Vieira de Leiria: Joaquim Vidal Tomé (PS) e o Secretário da Moita: 

Octávio José Rodrigues Rosa (PS)._____________________________________________ 
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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.__________________________________________________________ 

Ao abrigo do artº 48º do Regimento, foi apreciado e aceite o pedido de suspensão de 

mandato do deputado Joaquim João Pereira (PSD) até ao dia 20 de outubro de 2015 e este 

será substituído enquanto durar a suspensão, pela deputada Ana Margarida Balseiro de Sousa 

Lopes, de acordo com o previsto no artigo 53º do Regimento. ________________________ 

De acordo com o disposto no artigo 49º do regimento em vigor, foram ainda justificadas as 

ausências e admitidas as substituições dos seguintes deputados: João Paulo Féteira Pedrosa 

(PS) pela deputada Lígia Maria Moreira Pedrosa (PS), Augusto Miguel Rosa Lopes (PS) pelo 

deputado Tiago André Rola Sarmento e Castro (PS), Frederico Manuel Gomes Barosa (PS) 

pelo deputado Fernando Miguel Henriques dos Santos Mendes (PS), Hélder Jorge de Sousa 

Rodrigues (CDU) pelo deputado José Luís Marques de Sousa (CDU), Maria Manuela Sousa 

Miranda (MPM) pelo deputado Carlos Wilson da Silva Batista (MPM), bem como a 

substituição do deputado Jorge Manuel Lucas dos Santos Pinto (MPM) pela deputada Ângela 

Domingues de Sousa (MPM). Os documentos constituem o anexo número III da presente ata.  

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

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

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._ 

 A deputada Renata Alexandra Gomes Pereira (CDU) justificou a sua ausência junto do 

Presidente da Mesa. _______________________________________________________ 

O Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº6/2014 referente à segunda reunião 

realizada em 01.12.2014 da sessão ordinária de 24.11.2014 e como não houve correções a fazer, 

submeteu a mesma à votação, tendo esta sido aprovada por maioria com treze votos a favor 

e dez abstenções. ________________________________________________________ 

Pôs também em apreciação a ata nº1/2015 da sessão ordinária de 27.02.2015 e como não 

houve correções a fazer, submeteu a mesma à votação, tendo esta sido aprovada por maioria 

com quinze votos a favor e oito abstenções. ___________________________________ 

ANTES DA ORDEM DO DIA__________________________________________________ 

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

O deputado José Luís de Sousa (CDU) apresentou um Voto de pesar, pela morte de Maria da 

Piedade Gomes, em nome de toda a Assembleia, e o mesmo foi votado e aprovado por 

unanimidade. ____________________________________________________________ 
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“ Maria da Piedade constitui uma referência e um exemplo, pelo seu percurso de ligado à causa 
revolucionária que abraçou na sua juventude. 

Natural de Picassinos, filha de uma família operária, Maria da Piedade sempre conheceu a exploração.  

Aos 15 anos tendo a profissão de bordadeira, vive de perto a insurreição do 18 de janeiro de 1934 a 
grande primeira ação da classe operária contra a fascização dos sindicatos, acontecimento que viria a 
determinar a sua vida política futura. Toma conhecimento da forte opressão que então recaiu sobre os 
trabalhadores, mas igualmente da corrente de solidariedade que se gerou entre a população com os 
presos dessa jornada de luta.  

Em 1940, com vinte anos, adere ao PCP, casa-se com Joaquim Gomes e iniciam tarefas como ponto de 
apoio à direção do PCP. Durante doze anos, os dois acolhem nas casas que vão alugando vários 
camaradas, apoiando-os nas suas tarefas e compartilhando dos géneros, a que os militantes 
clandestinos não tinham acesso devido ao racionamento que o fascismo impôs nesse período negro da 
guerra.  

Maria da Piedade torna-se funcionária do PCP em 1952 altura em que iniciou a vida na clandestinidade 
com o seu companheiro. Ambos presos em 1958, quando a casa clandestina em que viviam no Porto 
foi assaltada pela PIDE. A serenidade e coragem que revelou nesse momento, não deixando cair nas 
mãos da polícia importantes documentos, prolongou-se durante a tortura dos interrogatórios, 
mantendo aí, uma atitude firme e digna.  

Condenada a dois anos de prisão acabou por passar seis anos na prisão fascista de Caxias, devido à 
aplicação sucessiva de medidas de segurança. Com graves problemas de saúde, do ponto de vista da 
sua vida correr perigo, nunca deixou de enfrentar os carcereiros e lutar pelos seus direitos.  

Em 1964, desenvolve-se uma intensa campanha nacional e internacional exigindo a sua libertação, o 
que viria a possibilitar através de “habeas corpus” que Maria da Piedade saísse em liberdade.  

Libertada em setembro de 1964, voltou à clandestinidade 15 dias depois, emergindo da sombra com o 
ato libertador do 25 de Abril.  

Depois da revolução prosseguiu com grande dedicação a sua militância comunista, desempenhando 
como funcionária do PCP, tarefas de apoio ao secretariado do Comité Central.  

Estamos aqui hoje a prestar a justa homenagem à corajosa e dedicada antifascista, militante comunista 
que foi Maria da Piedade. Evocar o seu percurso de vida é projetar o seu exemplo de lutadora da 
liberdade dos nossos dias.” 

Usou da palavra o deputado Tiago Castro (PS), que proferiu a seguinte declaração:   

“ Pedi a palavra para sucintamente assinalar o termos celebrado na passada semana o 25 de Abril e 
celebrarmos amanhã o 1.º de Maio. 

Tenho muito orgulho na especial importância que tais comemorações assumem na Marinha Grande. 

Falar do 25 de Abril é, para mim, falar essencialmente da inegável importância da Liberdade. 

E atualmente, cada vez mais, falar da importância de ter sempre presente que a Liberdade é uma 
conquista que foi construída pela coragem e com sangue, suor e lágrimas. 

Não é um dado adquirido, é uma construção humana e que tem de se saber preservar e manter. 
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Felizmente, com o passar dos anos, há cada vez mais pessoas nascidas em liberdade, sem direta 
memória terem das trevas anteriores ao “dia inicial, inteiro e limpo”. 

No entanto, cuidemos de preservar a Liberdade arduamente alcançada, pois fenómenos de extrema-
direita, e bem aqui à porta, a nível europeu, acompanhados por um não despiciendo desinteresse pela 
intervenção pública, fazem perigar a preciosa e frágil Liberdade. 

Porque falo reunido em Assembleia Municipal, e porque usufruímos já de 4 décadas de eleições livres 
com sufrágio universal, tendo as de 1975 sido as mais participadas de sempre, cumpre ainda relembrar 
nesta sede a íntima interdependência entre liberdade, democracia, e política.  

E porque dessa Assembleia Constituinte surgiu a nossa Constituição da República Portuguesa, referir 
que esta tem sido um baluarte, um último reduto na defesa de direitos, liberdades e garantias. Como 
se tem visto na prática, e com grande atualidade, a Constituição tem servido para travar ataques, pelo 
menos ao núcleo essencial de diversos direitos. 

Aproveito ainda para, em antecipação ao dia de amanhã, homenagear a luta dos trabalhadores, que 
têm sido constantemente atacados. 

Historicamente o Dia Mundial do Trabalhador sempre serviu a reivindicação de melhores condições de 
trabalho, celebração da luta dos trabalhadores assalariados pelos seus direitos. 

Em Portugal, claro está, aparece intimamente ligado ao 25 de Abril, pois se foi a tempo de logo o 
celebrar em '74, em clima de expressiva festa, aliás, talvez enquanto uma das mais efusivas 
manifestações desse 25 de Abril, pois, obviamente, só após Abril de '74, se pôde ir para as Ruas e 
acompanhar o resto do mundo no celebrar a importância do trabalho nas nossas sociedades. 

Não esqueçamos que o trabalho é uma exigência natural da Humanidade e componente essencial do 
nosso modo de vida, da nossa estruturação pessoal e social. Ao ponto de uma inatividade forçada 
provocar sempre reflexos sociais, psicológicos e humanos, negativos. 

Por isso urge continuar a lutar na senda dessas conquistas de Abril, inclusive consagradas logo no 
programa de política social do I Governo Provisório, e demais legislação de 74, designadamente, o 
Salário mínimo, a proteção na invalidez, na incapacidade, na velhice, o aperfeiçoamento dos esquemas 
de seguro contra acidentes de trabalho e doenças profissionais, um sistema integrado de segurança 
social, proteção da igualdade, rigorosa fiscalização do trabalho de menores, regulamentação da greve, 
do locaute, dos despedimentos. 

E de '75, em matérias como a liberdade sindical, de associação e a contratação coletiva. 

De facto, importa manter bem viva a letra da Constituição que consagra direitos, liberdades e 
garantias dos trabalhadores e lhes dedica ainda todo um título próprio, face à importância, reitera-se, 
estruturante, do trabalho na sociedade. 

Tudo o que serve por dizer da importância da mobilização e da intervenção em torno dos ideais de 
Abril e Maio, pois nos tempos conturbados em que vivemos já vislumbramos como a liberdade e o 
trabalho correm o risco de serem tidos por certos, quando na verdade nos vamos apercebendo, 
diariamente, que corremos o risco de serem das conquistas Humanas colocadas “EM CRISE”. 

Termino dizendo que 25 de Abril Sempre, sim, cada vez mais, e claro, fascismo, totalitarismos ou 
outros “ismos”, nunca, mas nunca mais!” 
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Usou da palavra a deputada Etelvina Ribeiro (CDU) que apresentou a seguinte moção “ Em 
defesa do Serviço Nacional de Saúde”: 

“No ano em que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) assinala 36 anos, este, está a ser posto em causa 
face às sucessivas medidas tomadas pelo atual Governo.  

A diminuição da capacidade de resposta do SNS, com a degradação dos serviço, pela constante 
redução de médicos, enfermeiros, pessoal auxiliar e administrativo, faz parte de uma estratégia que 
aposta na instabilidade, provocando a incerteza dos utentes para com os serviços públicos de saúde. 
Na prática esta política empurra os utentes para os serviços de saúde privados, e claro impede o 
acesso aos cuidados de saúde dos que não têm capacidade financeira. Por outro lado verifica-se o 
aumento da atividade das entidades privadas financiadas pelo Serviço Nacional de Saúde. 

O SNS é constituído não só pela rede hospitalar como também pela rede de cuidados primários. Foi-
nos informado pela “Comissão de utentes do SAP 24h” que há cerca de dois meses, esta solicitou uma 
reunião à ARS, com a finalidade de questionar, sobre o mau funcionamento do Centro de Saúde e do 
SAP da Marinha Grande, do encerramento do posto médico da Garcia, da falta de enfermeiro na moita 
e a degradante situação com que a população da Vieira se vê confrontada diariamente, apenas com 
um médico de serviço. 

Até ao momento a Comissão não obteve qualquer resposta, por parte desta entidade responsável. 

Assim a Assembleia Municipal decide: 

1. Manifestar o seu apoio à legítima reivindicação da população para que sejam contratados médicos, 
enfermeiros, pessoal auxiliar e administrativo que venham colmatar as necessidades dos serviços de 
saúde na Marinha Grande e garantam médico para os cerca de 10000 utentes sem médico de família 
atualmente. 

2. Afirmar a necessidade de interromper a política de destruição do SNS levada a cabo pelo atual 
governo e promover uma política de valorização, melhoria e investimento no SNS que trará melhorias 
no funcionamento dos serviços de saúde primários na Marinha Grande.  

3. Reafirmar a necessidade de envolvimento de todos para exigir um SNS universal e gratuito que 
corresponda às necessidades da população do nosso concelho.” 

Tomou a palavra a deputada Ana Margarida Lopes (PSD), que referiu que a celebração do 25 

de abril, neste 41º aniversário, é uma data de grande importância para a Marinha Grande. 

Criticou o discurso do Presidente de Câmara na noite de 24 de abril, classificando-o de vazio, 

onde esteve sempre presente o panorama nacional do país em detrimento das ideias e 

projetos que tem para o nosso Concelho. Apontou ainda várias incorreções no referido 

discurso e clarificou as questões de âmbito nacional abordadas no mesmo. ______________   

Usou da palavra a Presidente de Junta de Freguesia de Marinha Grande, Joaquim Vidal (PS), 

que disse concordar com o teor da moção sobre o SNS, em particular com os graves 

problemas do centro de saúde de Vieira de Leiria. Informou que têm sido realizadas muitas 

diligências no sentido de reunir e falar com as entidades de saúde, para procurarmos 

minimizar os problemas, mas não há respostas, ninguém está aberto ao diálogo. Referiu ainda 

que reina o caos na sua freguesia nesta questão da saúde e acusa o governo de estar a 

“assassinar” o SNS. _______________________________________________________  
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Tomou a palavra a deputada Cristina Silva (MPM), que alertou para a atual situação que se 

vive no centro de saúde de Vieira de Leiria e por consequência a dos seus utentes. Passou-se 

de quatro médicos para apenas um, numa população superior a 5000 habitantes e cada vez 

mais envelhecida e carente de cuidados primários. Disse que todas as bancadas se devem 

empenhar na solução deste problema. Propôs à Mesa que seja elaborado um voto de 

contestação às entidades competentes e a apelar à resolução rápida deste problema. ______   

Informou que é recorrente o atraso na entrega da documentação aos vereadores referente as 

reuniões de Câmara, pelo que sugeriu que a Mesa da Assembleia recomendasse à Câmara 

que o cumprimento dos prazos fosse cumprido, dentro dos dois dias úteis, conforme previsto 

na Lei nº 75/2013. _________________________________________________________ 

O Presidente de Mesa recomendou que o órgão executivo procure entregar a documentação 

dentro dos prazos previstos na Lei, apesar das dificuldades que possam surgir, mas apelou 

também ao bom senso naquilo que também por vezes se exige aos órgãos do município. ___ 

Tomou a palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que disse que a pessoa que é deve-o ao 25 

de abril. Louvou a continuidade dada ao orçamento participativo para o corrente ano e os 

ajustes que forma feitos ao regulamento. Lamentou que ainda não tivessem sido divulgados 

os locais onde irão decorrer as assembleias participativas. Destacou o projeto meritório 
“Juntos pela vida” que no Concelho envolve mais de 1000 voluntários, mas disse que a 

organização deste projeto confunde-se com o PS, e que tal facto deveria ter sido evitado. __ 

Usou da palavra a deputada Susana Costa (CDU), que apresentou a seguinte recomendação e 

apelo “1º de maio- romper com a política de direita”: 

“Após 41 anos do 25 de abril e do 1º de maio em liberdade, sendo um tempo curto, na história de um 
povo é um tempo largo das nossas vidas, que permite extrair lições e ensinamentos sobre o processo 
mais avançado da nossa história contemporânea, a Revolução de abril de 1974. A revolução de abril 
constitui uma realização histórica do povo português, um ato de emancipação social e nacional. 

O 25 de abril de 1974, desencadeado pelo heróico levantamento militar do Movimento das Forças 
Armadas (MFA), logo seguido de um levantamento popular, transformou profundamente toda a 
realidade nacional. Culminando uma longa e heróica luta, que pôs fim a 48 anos de ditadura fascista e 
realizou profundas transformações democráticas, restitui a liberdade aos portugueses, consagrou 
direitos, impulsionou transformações económicas e sociais. 

Portugal vive hoje um dos mais graves períodos da sua história, o mais difícil desde os anos negros 
do fascismo. Um período de confronto político com o 25 de abril e com aquilo que representou de 
conquistas e transformações socias. 

Portugal vive uma profunda crise económica e social. Agrava-se a exploração dos trabalhadores e a 
degradação dos seus direitos, limitam-se as liberdades do povo português, empobrece o País, 
milhares de portugueses são empurrados para o desemprego e a emigração, a Constituição da 
Republica é subvertida e é posto em causa o futuro de Portugal e dos Portugueses. 

Indiferente à importância que o Poder local representa para as populações e para a resolução de 
muitos dos problemas do seu quotidiano, o Governo intensificou o ataque ao poder local e à sua 
autonomia, tendo desencadeado um verdadeiro programa de subversão do Poder Local Democrático, 
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numa nova e mais declarada tentativa de concretização da velha ambição de ajustar contas com uma 
das mais importantes conquistas de Abril. 

Amanhã assinala-se 1º de maio, as comemorações devem ser um momento para afirmar a indignação e 
recusa da política dirigida contra os trabalhadores, o povo e o país, em que se insere o ataque ao 
poder local democrático e ao que ele representa de espaço de afirmação e realização de direitos e 
aspirações populares. São um momento de resistência e luta contra esta ofensiva que pretende ajustar 
contas com Abril, agredindo a democracia, a liberdade, a paz e o desenvolvimento de Portugal. 

Deve ser um momento para a convergência e unidades dos patriotas, dos trabalhadores e do povo 
português, em defesa dos valores de abril e da constituição da república. 

Lutar para romper com a política de direita é um imperativo de todos quantos se identificam com os 
valores de abril e pugnam por uma política de esquerda e soberana que coloque o país no rumo do 
desenvolvimento, do progresso e justiça social. 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande apela: 

No momento em que se celebram 41 anos da conquista da liberdade, da democracia e dos direitos 
sociais e civilizacionais, apelamos à acção e iniciativa dos trabalhadores e das populações para 
derrotar a política de direita que tem vindo a agravar a exploração dos trabalhadores através: 

- das alterações às leis laborais; 
- do ataque à contratação coletiva; 
- da desvalorização dos salários; 
- do aumento da precaridade; 
- do desemprego e da pobreza. 
 
Apelar aos autarcas, aos trabalhadores, ao movimento associativo e a toda a população, para 
afirmarem e defenderem o Poder Local Democrático como conquista de abril que defende os 
interesses e direitos das populações. 

Apelar à participação massiva na manifestação do 1º de maio a realizar em Leiria, que é mais um 
passo na luta que é de todos e para todos. Pela defesa dos direitos dos trabalhadores, das novas 
gerações, do futuro num Portugal de Abril.” ___________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que disse que, embora a sua conotação 

política seja pública, a sua postura ao longo da vida no apoio a diferentes causas sociais, está 

acima de qualquer bandeira partidária. Afirmou que o evento “Juntos pela vida”, projeto na 

luta contra o cancro está a mobilizar milhares de pessoas e é politicamente transversal e não 

deve ser jogado na luta partidária. ____________________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Susana Domingues (CDU) que disse lamentar profundamente a 

retirada dos reforços às CPCJ’S a nível nacional, a que não escapou a da Marinha Grande. 

Frisou que governo PSD/CDS tem vindo a negar condições de funcionamento às CPCJ’s, 

nomeadamente devido à falta de técnicos da segurança social e à falta de meios materiais 

adequados, sendo responsável pelo incumprimento e violação dos direitos que assistem as 

nossas crianças e jovens, em especial os que se encontram em situação de perigo e de risco. 

Fez ainda alusões à Lei nº 147/1999 e ao repetido incumprimento que as instituições públicas 

têm face à Lei e à Constituição Portuguesa.  A grande dificuldade das CPCJ’S prende-se com 

a falta de meios técnicos por parte do Instituto de Segurança Social, trata-se de uma 
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obrigação legalmente consagrada que não está a ser cumprida, porque os técnicos foram 

retirados a todas as comissões, afectando gravemente a sua operacionalidade. O Estado está 

assim a desinvestir nas funções sociais e a deixar desprotegidos os que mais precisam de 

apoio. Louvou a iniciativa da nossa CPCJ na mobilização de várias CPCJ’S a nível nacional 

que subscreveram uma posição conjunta relativa à retirada dos técnicos da segurança social 

que foi remetida para várias entidades públicas. Apresentou uma moção de apoio à nossa 

CPCJ: 

“No dia 9 de abril de 2015, a CPCJ da Marinha Grande, conjuntamente com um número 
significativo de outras CPCJ’s a nível nacional, subscreveram uma posição conjunta 
relativamente à retirada de meios humanos pelo ISS, IP. Às referidas CPCJ’s, na qual e em 
síntese manifestaram a sua indignação e total discordância perante a incompreensível 
deliberação do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social, I.P., e exigindo que fossem 
repostos os reforços técnicos existentes antes da deliberação de 10 de fevereiro de 2015, 
requerendo que sejam considerados para efeitos de afectação dos técnicos de apoio, por 
parte da ISS, não apenas os processos novos instaurados num determinado ano, mas sim o 
volume total de crianças e jovens acompanhados nesse ano. 

A assembleia municipal da Marinha Grande mostra-se solidária com a posição assumida pela 
CPCJ da Marinha Grande e bem assim das demais CPCJ’s signatárias da aludida posição 
conjunta datada de 9.04.2015, subscrevendo na íntegra o teor da mesma.” 

Foi colocada à votação a presente Moção apresentada pela CDU sobre a “retirada de meios 
às CPCJ’s”, tendo a mesma sido aprovada por maioria com 22 votos a favor e um voto contra 

(PSD). _________________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Filipe Duarte (CDU), que apresentou a seguinte moção “A 
autonomia do Poder Local democrático em defesa da água pública”: 

“ É histórico o papel que os municípios desempenharam e desempenham na gestão dos serviços 
públicos de abastecimento de água, cuja ação tem sido determinante para a satisfação das 
necessidades básicas das populações, tendo constituído uma das prioridades da intervenção do poder 
local democrático saído da revolução de Abril. 

Não pode por isso o município da Marinha Grande ficar indiferente à ofensiva em curso, que se 
traduz em medidas políticas e legislativas que têm vindo a ser prosseguidas, tendo como objetivo 
central crias condições para a privatização do setor. Não são convincentes as afirmações de que não é 
esse o objetivo em curso, atendendo ao que se está a passar na área dos resíduos com a privatização 
da EGF, contra a vontade e protestos das autarquias locais. 

A ofensiva contra a autonomia do poder local assume na actualidade espetos extremamente graves, 
com especial relevância na gestão pública dos sistemas de águas e saneamento, ao procurar retirar às 
autarquias a responsabilidade exclusiva da administração e da gestão daqueles serviços públicos, 
controlada e assegurada pelos Órgãos autárquicos democraticamente eleitos, ao serviço das 
populações e do desenvolvimento social e económico.  

Esta “ofensiva”, desencadeada, mais formalmente, a partir de 1993 com a criação de sistemas 
multimunicipais, tem vindo a acentuar-se e a intensificar-se com novos instrumentos, de entre os quais 
se destacam: 
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- Medidas do governo sobre a designada reestruturação do setor das águas, na sequência da 
publicação de legislação que altera o regime jurídico dos sistemas municipais, altera o regime jurídico 
dos sistemas multimunicipais, bem como o novo regime jurídico da ERSAR e os seus estatutos e impõe 
a fatura detalhada de águas, saneamento e resíduos, que no seu conjunto arquitectam o edifício 
necessário às privatizações no setor, criam condições que prejudicam a viabilidade económica e 
financeira dos sistemas municipais, forçando a sua entrega a sistemas multimunicipais, nos quais as 
autarquias locais não detêm poder de decisão. 

- A utilização da ERSAR – entidade Reguladora dos serviços de águas e resíduos como instrumento da 
concretização da política e dos objetivos do governo para o sector 

- O projeto de regulamento tarifário e o regulamento no âmbito do Portugal 2020 – gestão eficiente 
do ciclo urbano da água 

- O processo de fusão dos sistemas assente na denominada agregação de SMM (sistemas 
multimunicipais), abrindo a possibilidade de participação de capital privado e à margem da vontade 
dos municípios, em confronto com os pressupostos dos acordos de adesão, configurando ainda uma 
operação de captura dos bens municipais. 

- O processo de verticalização dos sistemas assente na pressão e chantagem sobre os municípios, 
visando a sua alienação e entrega de sistemas em “alta” a partir das dificuldades financeiras, de 
dívidas geradas por sistemas impagáveis, com o aliciamento de promessas de investimentos em baixa. 

- As alterações aos estatutos da ERSAR e a proposta de regulamento tarifário que, promovendo uma 
harmonização por cima, das tarifas, com o fundamento na cobertura total dos custos, visam assegurar 
a valorização da empresa águas de Portugal, tendo por finalidade a sua privatização e constituem 
ainda uma intolerável intromissão na autonomia do poder loca, a partir de regras obrigatórias sobre 
tarifários e atribuindo a esta entidade” parecer de imperatividade vinculativa”. 

- As restrições de acesso aos fundos comunitário e redução em 80% dos meios disponíveis e 
necessários, admitindo candidaturas intermunicipais via CIM, mas não financiáveis a fundo perdido, 
mas polarizando na ADP a captação de fundos comunitários. 

Perante esta grave ofensiva a Assembleia Municipal da Marinha Grande assume o compromisso de:  

- Promover o esclarecimento e a mobilização das populações em defesa da água pública, contra 
quaisquer objetivos de privatização. 

- Desenvolver a concretização de um processo de resistência e oposição, que recuse a verticalização, 
a agregação ou a afusão, agindo política e juridicamente, exigindo o respeito pela vontade e 
deliberações dos municípios. 

- Exigir que sejam mobilizados para o sector os adequados financiamentos, a título não reembolsável, 
próximo período de programação comunitária. 

- Solicitar à ANMP a tomada de medidas e o desenvolvimento de todas as ações ao seu alcance, no 
plano institucional, político e judicial, para impedir a aprovação dos decretos-leis relativos às fusões, 
na defesa intransigente das populações, do serviço público de água e de saneamento e da autonomia 
do poder local.” 
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Foi colocada à votação a Moção apresentada pela CDU sobre “Em defesa do Serviço Nacional 
de Saúde”, tendo a mesma sido aprovada por maioria com 21 votos a favor e 2 votos contra 

do PSD. ________________________________________________________________ 

Foi colocada à votação a Moção apresentada pela CDU sobre “A autonomia do Poder Local 
democrático em defesa da água pública”, tendo a mesma sido aprovada por maioria com 21 

votos a favor e 2 votos contra do 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, pelo que deu por aberto, cerca das 21.50h, o período da 

ordem do dia. ___________________________________________________________ 

Antes de dar início à ordem do dia o Presidente da Mesa solicitou a autorização do 

Presidente da Câmara, para que o Vereador Vítor Pereira fizesse uma pequena intervenção 

sobre o Nuno Lopes, Marinhense de adoção e treinador de hóquei em patins no Sporting 

Clube de Portugal. ________________________________________________________ 

  

Recordando os tempos em que foi presidente da direcção do Sporting Clube Marinhense 

(S.C.M.), o Vereador Vítor Pereira também apresentou o seu testemunho em relação ao Nuno 

Lopes, que cresceu no clube e ascendeu à 1ª divisão nacional, depois foi para o Sporting 

Clube de Tomar e daí para o S.C.P. Conhecido como o “alentejano”, nasceu em Estremoz, mas 

é Marinhense de coração, é um líder e merece todo o carinho e um voto de louvor de todos 

nós. ___________________________________________________________________ 

 

O Presidente da Mesa apresentou assim um voto de reconhecimento e de regozijo ao Nuno 

Lopes, pela sua prestação desportiva enquanto formador de homens e de atletas e que se 

sagrou agora vencedor da taça europeia de clubes CERS. ___________________________ 

   
“ A Assembleia Municipal da Marinha Grande, reunida em sessão ordinária no dia 30 de Abril de 2015, 
saúda e aprova por unanimidade um voto de louvor a Nuno Lopes residente na Marinha Grande desde 
os 13 anos de idade, pelo seu contributo na conquista da primeira Taça CERS, como treinador da 
equipa principal de Hóquei em Patins do Sporting Clube de Portugal e pelo relevo que deu à Cidade 
da Marinha Grande, na hora da vitória. 

Nuno Lopes que nasceu em Estremoz, foi na Marinha Grande e como atleta do Sporting Clube 
Marinhense, que primeiramente se evidenciou na prática do Hóquei em Patins. 

Nuno Lopes sente a Marinha Grande como se aqui tivesse nascido e os Marinhenses, de nascimento 
ou adopção, sentem orgulho em Nuno Lopes e em todos aqueles que com estudo, dedicação e muito 
trabalho, alcançam êxitos de relevo internacional sejam pessoais ou colectivos. 

Nuno Lopes pela sua dedicação ao que faz, reflecte no seu carácter uma vontade inquebrável de 
vencer e é um exemplo para todos os Marinhenses.  

Nuno Lopes é igualmente, mais um exemplo local de que, querendo, com trabalho e nunca desistindo, 
o sonho é possível.  
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A Assembleia Municipal da Marinha Grande, saúda e louva Nuno Lopes, pelo êxito pessoal e, pelo 
relevo que na hora da vitória, quis dar à Marinha Grande, a terra que o fez Homem.” 

ORDEM DO DIA __________________________________________________________ 

PONTO 1 - APRECIAÇÃO DA ALTERAÇÃO À CONTA 51 - PATRIMÓNIO NO ÂMBITO DA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO 2014, de acordo com o disposto na alínea l), do nº 2, do 

artigo 25º do RJAL. 

“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.” 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 1, pelas 21.52h e como não houve lugar a qualquer 

intervenção, nem a votação, a Assembleia tomou conhecimento da ALTERAÇÃO À CONTA 51 - 

PATRIMÓNIO NO ÂMBITO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO 2014. _________________ 

PONTO 2 - APRECIAÇÃO DO INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

PATRIMONIAIS E RESPETIVA AVALIAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DO ANO 

2014, de acordo com o disposto na alínea l) do nº 2 do artigo 25º do RJAL. 

“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.” 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 2, e colocou-o à discussão, cerca das 21.55h. ____ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que referiu que após várias negociações 

finalmente se incluiu no património municipal, os 18 hectares para a expansão da zona 

industrial e os terrenos da antiga ferreira custódio. Achou relevante ainda a venda de um lote 

na zona industrial e a venda de terreno em hasta pública para viabilizar o crescimento 

económico de uma empresa no concelho. _______________________________________ 
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Como não houve lugar a mais intervenções, nem a votação, a Assembleia tomou 

conhecimento do INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS 

E RESPETIVA AVALIAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DO ANO 2014. _________ 

PONTO 3 - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2014 DA 
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 RJAL.  
 
“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.. 
 
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. 
 
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.” 
 
O Presidente da Mesa apresentou o ponto 3 e colocou-o à discussão, cerca das 21.58h. ____ 

Usou da palavra o deputado José Luís (CDU), que disse que embora não se levante qualquer 

dúvida sobre a importância da TUMG para os Marinhenses, o relatório apresentado deveria 

ser mais explícito e mais descritivo relativamente à atividade da empresa. Sugeriu que se 

avaliasse o grau de satisfação dos utentes pelo serviço prestado à população, no que 

concerne o tempo de espera pelo autocarro, à existência de abrigos, ao conforto dos próprios 

autocarros, etc. Sublinhou o resultado positivo da empresa pelo que não deve ser aumentado 

o preço dos serviços, dada a conjuntura económica que se vive. Sugeriu que se faça um 

investimento sustentado com a aquisição de autocarros para prestar um melhor serviço, bem 

como de novos abrigos. ____________________________________________________ 

Interveio o Presidente da Câmara que explicou que não há intenção em mexer nos tarifários 

da TUMG. Concordou com a necessidade de se avaliar o grau de satisfação dos utentes e 

informou que já foram adquiridos 6 novos abrigos com iluminação própria e espaço 

publicitário, e que irão também adquirir 3 a 4 novos autocarros, com o objetivo de a TUMG 

ter frota própria. Informou ainda que o contrato de mobiliário urbano com a empresa 

Jcdecaux dura mais um ano e que após o seu término, muito tem que ser revisto. _________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que disse que a TUMG está a cumprir bem o 

seu papel e é uma mais-valia para as populações. Concordou que o grau de satisfação dos 

utentes seja avaliado para que se possa ter indicadores de como melhorar o serviço prestado. 
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Lembrou que a TUMG alargou o seu grau de cobertura à Fonte Santa e à Albergaria atingindo 

quase os 100% na Marinha Grande. Salientou os resultados positivos, bem como o aumento 

da fidelização dos utentes com a compra de passes, apesar do decréscimo registado com a 

venda de bilhetes. ________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Pedro Silva (PSD), que disse que a TUMG é uma empresa 

importante para a Marinha Grande, que carece de uma rede viária fluída. Passados alguns 

anos da sua criação, lembrou que um dos seus objetivos era descongestionar o trânsito e 

“obrigar” as pessoas que têm ritmos regulares de trabalho a usarem os transportes públicos 

deixando o carro na garagem. Recomendou à TUMG que, futuramente se centre nesta 

questão, que trará ganhos económicos e ambientais para todos nós. ___________________ 

Como não houve lugar a mais intervenções, nem a votação, a Assembleia tomou 

conhecimento do RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2014 DA TUMG – 

TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE E.M. UNIPESSOAL, S.A. _______________ 

PONTO 4 - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2014 DAS 

ENTIDADES PARTICIPADAS PELO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE: LUSITÂNIAGÁS, S.A., 

CENTIMFE, OPEN, VALORLIS, S.A., SIMLIS, S.A. E COOPOVO CRL de acordo com o disposto 

na alínea b) do n.º 2 do art.º 25 do RJAL. 

 
“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; 
 - 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.” 
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O Presidente da Mesa apresentou o ponto 4, cerca das 22.16h e como não houve lugar a 

qualquer intervenção, nem a votação, a Assembleia tomou conhecimento do RELATÓRIO DE 

GESTÃO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2014 DAS ENTIDADES PARTICIPADAS PELO MUNICÍPIO 

DA MARINHA GRANDE: LUSITÂNIAGÁS, S.A., CENTIMFE, OPEN, VALORLIS, S.A., SIMLIS, S.A. E 

COOPOVO CRL. __________________________________________________________ 

PONTO 5 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2014 de acordo com o 

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

“ 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. 
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: 
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- 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 uma declaração de voto subscrita pela Sra. Vereadora Alexandra 
Dengucho. O Sr. Vereador Paulo Vicente e o Sr. Presidente da Câmara também proferiram uma 
declaração de voto.“ 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 5 e colocou-o à discussão, cerca das 22.17h. _____ 

Usou da palavra o deputado José Luís (CDU), que disse que os documentos apresentam uma 

boa percentagem na execução da receita e da despesa que está relacionada com a 

estabilidade governativa da Câmara para a qual contribuem os eleitos da CDU, apesar das 

divergências que são naturais, que existem e que irão existir. ________________________ 

Referiu que o Vereador Aurélio ao não votar as contas, poderia ter feito uma declaração com 

mais conteúdo onde espelhasse as propostas que tinha e quais os pontos em que estava em 

desacordo e não uma declaração demagógica e populista que não se coaduna com a sua 

personalidade. ___________________________________________________________ 

Alertou para o valor do saldo de gerência, em cerca de 4 milhões e que vai permitir que se 

façam investimentos, pelo que questionou se o novo mercado está finalmente previsto. 

Ressalvou o dinamismo do pelouro da educação que apostou na recuperação das escolas, em 

defesa do ensino público. Disse também que os acordos de execução com as juntas são um 

bom exemplo de descentralização da gestão camarária. ____________________________ 

Usou da palavra o deputado Pedro Silva (PSD), que elogiou a forma e o conteúdo dos 

documentos apresentados. Mostrou-se surpreendido com os números apresentados em contra 

ponto com a visão algo miserabilista que perpassa por vezes nos discursos do executivo. ___ 

Os números da evolução da receita, da arrecadação de IMI, das transferências correntes do 

estado e da arrecadação de impostos diretos apresentam os melhores indicadores desde 2010. 

Registaram-se também aumentos no IMT e na derrama, impostos associados à atividade 

económica o que indiciam de alguma forma, alguma retoma económica. Referiu também que a 

despesa corrente aumentou devido ao agravamento das despesas com pessoal e que a 

Câmara é uma empresa de contratação de serviços muito cara. _______________________ 

Tomou a palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que disse que de uma forma global as 

contas estão equilibradas e há disponibilidade para investir, embora isso não tenha sido feito.  

Realçou a redução significativa da receita de capital, o que denota falta de projetos para 

candidatar aos incentivos que estavam em vigor em 2013. Referiu que a Câmara deveria ter 

investido muito mais, porque tinha dinheiro para isso e poderia ter feito melhor do que em 

anos anteriores. Alertou para o prazo médio de pagamento aos fornecedores aumentou 

ligeiramente e questionou a razão para tal, bem como as dividas às empresas Verde púrpura 

e JMG. _________________________________________________________________ 
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Tomou a palavra a deputada Ângela Sousa (MPM), que disse que o relatório não relaciona os 

factos que levam às variações nos resultados. As contas devem estar relacionadas 

diretamente com as atividades a que dizem respeito.  O saldo de gerência não foi aproveitado 

foi depositado no banco e registou-se um grande aumento de impostos à custa dos 

munícipes. Pretendeu saber se foi opção não investir o dinheiro que têm no banco, quando há 

o saneamento, a variante e o mercado, entre outras obras, para fazer no concelho. ________ 

Usou da palavra o secretário de Junta de Freguesia da Moita, Octávio Rosa (PS), que disse 

ter sido importante o investimento feito nos depósitos de água e solicitou mais empenho para 

que os projetos em curso relativos às melhorias dos arruamentos e do saneamento na 

freguesia, sejam concretizados. ______________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Carlos Wilson (MPM), que alertou para o passivo de uma das 

entidades participadas que pode vir a trazer problemas graves à Câmara. Solicitou 

esclarecimentos sobre a previsão de venda de bens de investimento que é muito avultada em 

relação aos anos anteriores, sobre os juros que se devem ao IRHU que acumulam de ano para 

ano, sobre as obras que desde 2008 estão por concluir, se havendo aumento de capital, se a 

SIMLIS vai ou não obrigar a Câmara a aumentar os preços, sobre os autos de receção 

provisórios que já têm mais de 5 anos e os definitivos ainda estão por emitir, sobre a falta de 

controlo expressa na ausência dos valores das garantias/caução dos empreiteiros e sobre as 

empreitadas que desde 2000 não têm auto de recepção provisória. Chamou a atenção que a 

recomendação dos auditores sobre o processo de revisão de atribuição de subsídios volta a 

ser mais uma vez este ano colocado em causa.  __________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que disse que tal como se lê no resumo do 

relatório do auditor, a única ressalva feita à Câmara, tem a ver com a atualização do seu 

Património. Elogiou a percentagem de realização da Câmara em relação ao plano de 

atividades que se propôs fazer. Realçou também a poupança em despesas correntes que 

transitaram para despesas de capital e que traduzem uma gestão eficaz e diligente. _______ 

Os aumentos nas receitas correntes na derrama são reflexo da melhoria da atividade 

económica das nossas empresas e há qualidade dos nossos trabalhadores e à força 

empreendedora dos nossos empresários. Lembrou que a grande fatia do IMI vai para o Estado 

e terminada a proteção aos contribuintes, tem receio que os valores baixem para o próximo 

ano por falta de condições para pagar ao Estado. _________________________________ 

Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que disse que perante o relatório, há 

condições para fazer investimentos e desenvolver políticas que possam beneficiar a qualidade 

de vida das populações. Reafirmou a necessidade de se reverem as taxas e licenças como 

forma de ajudar toda a economia local e dinamizar todo o centro tradicional da cidade. 

Alertou para o papel realizado, há vários anos pela junta de freguesia da marinha grande na 

melhoria das vias rodoviárias e da necessidade imperiosa de resolver esta questão. Este 

último ano não foi possível fazer nada, a máquina esteve parada e o acordo de execução 

precisa de ser assinado para que a junta possa trabalhar e dar resposta às populações. ____ 
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Reforçou que os custos com a SIMLIS não param de crescer e a seu tempo lembrou que este 

acordo nunca lhe pareceu uma boa solução para a autarquia. Tem se gasto muito dinheiro e 

os investimentos continuam por fazer e falham os compromissos com o saneamento. ______ 

Criticou a forma de intervir seguida pelo MPM, que de uma forma agradável levanta questões 

continuadamente, mas não assume uma posição política, nem qualquer tipo de 

responsabilidades. Disse ainda ser sintomática, a atitude tomada pelo MPM em reunião de 

Câmara, e disse ser caricata a recusa de votação dos documentos. ____________________ 

Lembrou o PSD, que tem sido a política dos últimos anos, que tem empurrado as autarquias 

para a contratação de prestação de serviços, em prejuízo do recrutamento de pessoal e 

“obrigado” as Câmaras a recorrer aos chamados CEIS, que é um mecanismo que impede a 

contratação efetiva de pessoal e mantem as pessoas numa situação precária dita de emprego, 

inaceitável em pleno século XXI. _____________________________________________ 

Criticou ainda o comportamento do +C que elogia o PS em reuniões de câmara e critica o PS 

aqui na assembleia, o que é revelador da sua pouca consistência, não segue uma linha 

ideológica e resguarda-se numa suposta cidadania, fazendo críticas, mas sem assumir 

posições claras, o que é desonesto para com as populações.  ________________________ 

Com a anuência do Presidente da Câmara e ao abrigo do nº 4 do art.º 20º do Regimento, o 

Vereador Aurélio Ferreira interveio para o exercício do direito de defesa da honra. Explicou 

que não é demagogo nem populista, não votou porque os documentos foram entregues 

parcialmente dentro do tempo, tendo o relatório da auditoria e a certificação das contas sido 

entregues na véspera da reunião de Câmara e não conforme a lei exige com a antecedência 

de 2 dias úteis. __________________________________________________________ 

Respondeu o Presidente da Câmara que disse que Câmara tem procurado melhorar sempre a 

apresentação das contas no sentido de facilitar a sua interpretação e compreensão. Registou-

se um aumento das despesas com o pessoal devido ao pagamento dos subsídios de férias e 

de natal em duodécimos. Disse terem muitas candidaturas para apresentar ao quadro 

comunitário de apoio e que o mercado vai ser feito, está em plano e é uma das prioridades 

da Câmara. _____________________________________________________________ 

Informou que a Câmara melhorou substancialmente o rácio no pagamento aos fornecedores, 

as empresas referidas pela deputada +C estão em contencioso jurídico. Explicou que a dívida 

ao IRHU é uma questão muito antiga e está a ser estudada a melhor forma para a resolver. 

Em relação ao acordo de execução, disse agora já estar em condições para o fazer. Disse 

também que está disponível para rever as taxas aplicadas no primeiro ano, na fase de 

apreciação dos processos, mas frisou que globalmente têm as taxas mais baixas do distrito. _ 

Usou da palavra o deputado João Brito (+C) que disse que a divergência de opiniões no +C 

entre o vereador e os deputados, consubstancia o máximo da liberdade. ________________ 

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

cinco, APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2014, bem como A 
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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, tendo a Assembleia 

aprovado o mesmo por unanimidade dos presentes (23 deputados). 

PONTO  6 - APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA, nos termos 

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

 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 12 e colocou-o à discussão, cerca das 23.32h.____ 

Explicou o Presidente da Câmara que o seu discurso do 25 de abril foi demasiado brando em 

relação ao que o Governo tem feito nestes últimos 4 anos e ninguém o pode proibir de dizer 

o que pensa, pois a liberdade foi um dos motes do 25 de abril pelo qual lutou bastante. Este 

governo quer acabar com o serviço nacional de saúde, retirou as técnicas da segurança social 

das Comissões de Proteção, e até quis manipular a comunicação social para a cobertura das 

próximas eleições. ________________________________________________________ 

O OP já tem calendarização e vai ser divulgada em breve. Quanto ao projeto da Liga 

Portuguesa contra o Cancro, “um dia pela vida” trata-se de uma iniciativa que está acima de 

qualquer ideologia e de qualquer partido e fazer insinuações deste género, é de muito mau 

gosto. _________________________________________________________________ 

Informou que recebeu um convite para ir a Veneza para a inauguração de uma exposição de 

murano, que faz parte de um projeto europeu, e que inclui peças da Marinha Grande que já 

tinham estado patentes numa exposição no Museu do Vidro. Mostrou-se orgulhoso pelo vidro 

da Marinha Grande ir além-fronteiras e disponível para o Museu do Vidro colaborar com este 

e outros projetos. ________________________________________________________ 

Esclareceu a deputada Margarida Lopes (PSD), que não fez juízos de valor ao cidadão Álvaro 

Pereira, mas sim ao discurso do Presidente da Câmara. Concordou que possam haver 

situações a ser corrigidas na saúde, mas não se pode defender um serviço nacional de saúde 

sem sustentabilidade e que apresentava uma dívida em 2011, de 4000 milhões de euros que 

baixou para cerca de metade em dois anos. Questionou sobre as razões pelas quais autarquia 

não aderiu ao programa “APROXIMAR”. Referiu que a comunicação interna do Município 

melhorou bastante, mas recomendou que se adote uma lógica semanal no envio da 

informação, para que esta não se perca no envio sucessivo de tantos emails. Esclareceu ainda 

que o programa Portugal 20/20 tem candidaturas abertas já desde o ano passado e não fala 

do QREN que terminou em 2013 e onde a Câmara tem overbooking, mas sim do que a 

autarquia tem para apresentar no âmbito deste novo quadro. ________________________ 

Usou da palavra o deputado Carlos Wilson (MPM) que solicitou à Câmara intervenção 

urgente na procura de solução para o trânsito de camiões que circulam por Picassinos. 

Sugeriu que se faça uma ponte por cima do caminho-de-ferro a ligar à rotunda do Vidraceiro 

e questionou sobre o ponto de situação do coletor de Picassinos. _____________________ 
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Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que esclareceu que os espaços do cidadão 

foram apresentados como sendo um contributo para a descentralização e aproximação dos 

serviços do Estado aos cidadãos, nada têm contra a intensão, mas no seu entender, trata-se 

de atirar para a autarquias locais responsabilidades que pertencem e devem ser 

desempenhadas pelos serviços públicos. Congratulou o facto de a Câmara não ter assinado o 

protocolo, porque esta iniciativa vai contribuir para o encerramento efetivo de serviços em 

todo o país e vai lançar muitos trabalhadores para o desemprego. Considerou que só 

melhorando e desenvolvendo os serviços existentes se conseguirá melhorar a prestação de 

serviços ao cidadão, em termos de igualdade e assim contribuir para a diminuição das 

assimetrias do nosso País. Reforçou que estes “ espaços do cidadão” são meros balcões de 

atendimento, trata-se de um presente envenenado para as autarquias que vão arcar com 

todas as despesas de pessoal, de manutenção, limpeza e de funcionamento e irá resultar na 

degradação dos serviços e no empobrecimento da democracia em Portugal.  _____________ 

Elogiou as comemorações do 25 de abril e a grande participação de toda a população e 

acrescentou que no essencial concordou com o teor do discurso do Presidente da Câmara, 

embora em muitos dos aspetos ele não traduza a política do PS. Solicitou mais informações 

sobre a 2ª edição das Festas da Cidade e sobre a retoma da iniciativa Semana da Educação.  

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que lamentou que “os espaços do cidadão” 

sejam mais um exemplo, deste Governo, para colocar nos outros a responsabilidade daquilo 

que não funciona. Realçou que o Governo com esta medida o pretende é passar tudo o que 

onera os serviços centrais para os municípios. Se os serviços públicos do estado funcionam 

em instalações próprias, para quê pagar uns míseros 4 euros por m2 às Câmaras para esses 

mesmos serviços passarem a funcionar em instalações municipais, porque não investem e 

melhoram os seus próprios espaços. Os espaços do cidadão são meros “front office”, não 

resolvem verdadeiramente nada, pelo que ficaria o ónus de “mau funcionamento” para as 

Câmaras, que não têm qualquer contrapartida financeira, mas têm responsabilidades em dotar 

os espaços com pessoal, material, limpeza, equipamento etc. Concordou com o facto de a 

Câmara não ter assinado o protocolo enquanto tais premissas se mantiverem. Na sua opinião 

caso haja uma reavaliação do protocolo e se ambas as partes concordarem, poderá haver 

interesse em ter um espaço do cidadão em Vieira de Leiria dada a distância geográfica. ____ 

Chamou a atenção para a degradação da qualidade dos serviços prestados no Serviço 

Nacional de Saúde (SNS). Disse ser vergonhoso o ataque do Governo ao SNS que pretende 

transferir para os privados, hospitais e seguros, tudo o que o serviço tem de rentável. _____ 

Questionou ainda sobre se a SIMLIS vai avançar com a construção do emissário e para 

quando a ligação ao saneamento que já está feito e se vai ser construído mais saneamento 

em zonas onde ainda não existe. _____________________________________________ 

Usou da palavra o deputado José Luís (CDU), que disse que o discurso do Presidente de 

Câmara no 25 de Abril deveria ter sido muito mais acutilante, pois temos de momento, o 

Governo mais à direita na nossa história desde o 25 de Abril, tem levado ao limite, com a sua 

política, todas as conquistas de Abril. Disse que o Presidente da Câmara tem todo o direito e 
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legitimidade e liberdade de expressar com profundeza tudo o que lhe vai na alma. Disse que 

a deputada Margarida Lopes tem uma conceção ideológica muito perigosa nos momentos que 

o país atravessa. _________________________________________________________ 

Disse ainda que é necessário mobilizar as populações para lutar pelo nosso centro de saúde 

em vieira de Leiria, aos mesmo tempo que se procura resolver o problema em reuniões 

institucionais. Questionou a Câmara sobre as suas ideias para a candidatura ao Portugal 

20/20, sobre o problema do centro de saúde da Marinha Grande e a extensão de Vieira de 

Leiria e o arranque do mercado municipal. Ainda sobre o mercado municipal sugeriu que a 

Câmara calendarize e imponha a si mesma prazos para uma discussão ampla e coletiva sobre 

a sua construção e localização, isto se a intensão é mesmo construí-lo neste mandato. _____ 

Solicitou a intervenção da Câmara nos cemitérios municipais que denotam falta de zelo e de 

manutenção, questionou quantos funcionários estão afetos a este serviço e quis saber 

também o que se passa com a questão das campas abandonadas e temporárias. __________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro Silva (PSD), que solicitou que a Câmara faça um estudo 

no sentido de apurar se as taxas de uma forma geral e em particular no licenciamento não 

são demasiado elevadas e questionou sobre a nulidade da licença de um edifício em São 

Pedro de Moel e a possibilidade do munícipe pedir um milhão de euros de indemnização. ___ 

Usou da palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que disse que o modelo de programação 

seguido para a Casa da Cultura não é o melhor, porque dinamiza pouco os agentes culturais 

do concelho. Em relação ao Turismo, disse que se denota alguma inabilidade na promoção 

dos nossos produtos, porque não procura envolver e ir buscar conhecimento aos agentes 

turísticos da região. A rota industrial vê-se a definhar, o número de visitantes aos nossos 

Museu tem vindo a baixar, a participação na BTL foi quase inócua, e o lançamento do guia 

turístico que foi caríssimo, não serve os propósitos da sua promoção. Questionou se existem 

estratégias para resolver estes problemas. ______________________________________ 

Disse ser inaceitável que existam 21 habitações devolutas e tanta gente em lista de espera, e 

a inoperância dos serviços perante o uso indevido das habitações sociais. Realçou o trabalho 

desenvolvido pela equipa da CPCJ da Marinha Grande, que tomou a iniciativa de trazer à 

cidade outras CPCJ’s do país, no sentido de resolver o problema nacional criado pela retirada 

dos técnicos da segurança social e que está a pôr em causa o acompanhamento de milhares 

de crianças e jovens por esse país, e no nosso caso cerca de 400 processos.  ____________ 

Tomou a palavra a deputada Susana Costa (CDU), que alertou para os perigos relativos 

excesso de velocidade na estrada da Amieirinha-Moita, que põem em causa os peões que 

pretendem usar as passadeiras. Disse ainda que tem que ser encontrada uma solução para o 

estacionamento de camiões, que neste momento se faz um pouco por toda a cidade com 

todos os inconvenientes que isso acarreta, principalmente de noite. Referiu ainda o mau 

estado do pavimento em diversos arruamentos da Marinha. _________________________ 
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Usou da palavra o Vereador Paulo Vicente que informou que já está em negociações o acordo 

de execução com a Junta de Freguesia da Marinha e que virá à próxima sessão. Estão a ser 

estudadas as alternativas relativamente à circulação dos camiões em Picassinos. Também para 

Picassinos, Amieira e Charneca da Amieira estão a concurso os projetos para a rede de 

saneamento e logo que possível lançar as obras, à medida da nossa disponibilidade financeira 

e estão a ultimar o projeto para a rua e travessa das andorinhas. Referiu também que a Simlis 

vai iniciar a construção do emissário das Trutas durante o mês de maio que irá permitir ligar 

saneamento do Pero Neto. Na Moita também está a concurso público a remodelação da rua 10 

de junho e de todas as infra estruturas. ________________________________________ 

Em relação aos cemitérios temos ao serviço apenas 2 coveiros e estamos a equacionar uma 

prestação de serviços anual, em meses a definir, para a limpeza mais profunda dos 

cemitérios, até porque a Lei obriga à aplicação de herbicidas por parte de empresas 

certificadas. Esclareceu que a Câmara é que é proprietária dos terrenos dos cemitérios, e que 

de acordo com Lei, concessiona as parcelas e algumas são de carácter perpétuo. Os 

concessionários têm direitos e deveres perante a Lei, mas como se constata há muitas campas 

que estão ao abandono. Assim na procura de uma solução, a Câmara decidiu através de edital 

obrigar os concessionários a reivindicar a sua concessão, caso contrário irão as concessões 

reverter para o município. Quanto às campas temporárias, estas aguardam que as pessoas 

que pensam ser concessionárias apresentem na Câmara os documentos que o comprovam. __   

Interveio o Vereador Vítor Pereira que afirmou que a gestão cultural tem sido feita de acordo 

com os interesses das populações e têm sido várias as coletividades do Concelho a atuar na 

Casa da Cultura em conjugação com outros agentes de fora. Defendeu uma mistura entre a 

nossa cultura e a que vem do exterior. A programação assenta numa interatividade cultural, 

entre aquilo que fazemos e somos na nossa terra e aquilo que os outros de fora trazem para 

nos enriquecerem, a nós e aos que nos visitam. __________________________________ 

Com as Festas da Cidade à porta, disse irem potenciar o trabalho das nossas coletividades e 

fomentar o comércio local e ao mesmo tempo oferecer dias de lazer e animação com muita 

qualidade. Em cartaz actuarão artistas do Concelho e também nomes nacionais como João Só, 

Clã e os D.A.M.A. Esclareceu que a decisão de extinguir a região de turismo Leiria-Fátima já 

está a ter as suas repercussões negativas e com essa aniquilação, a nossa região irá ter cada 

vez menos turistas, tal como se verifica nas estatísticas de visitantes dos Museus. ________ 

Referiu que estão a tentar recuperar mais habitação social e atribuir essas casas o mais 

rapidamente possível. Agradeceu todas as críticas, mas disse que também seria interessante 

ouvir alguns contributos. ___________________________________________________ 

Usou da palavra a Vereadora Alexandra Dengucho que informou que foi retomada a iniciativa 

da semana de educação e em conjunto com os parceiros vai ser adotado um modelo 

diferente, que passa por várias atividades em diferentes espaços da cidade: exposições na 

Resinagem e no NAC, espetáculos na Casa da Cultura, atividades lúdicas no Parque da Cerca, 

e outras no ISDOM, nos agrupamentos escolares, no Cenfim, na EPAMG, etc… Este ano o 

tema para a semana da educação debruça-se sobre o Ano Internacional da Luz e das Novas 

Tecnologias e estará connosco o coordenador nacional. ____________________________ 
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O Turismo é uma aposta deste executivo, disse estarem a trabalhar no parque do Pinhal do 

Rei, bem como no centro de interpretação ambiental, trata-se de projetos que darão os seus 

frutos a médio prazo. Informou também estar em curso um projeto “Todos à Praça” que vai 

organizar um programa de atividades anuais para promover o concelho e dinamizar o centro 

tradicional. ______________________________________________________________ 

Interveio o Presidente da Câmara que explicou que a obra em S. pedro não estava a cumprir 

as regras e a Câmara teve que intervir. O mercado não está esquecido, estão a trabalhar 

numa possível localização e dado envolver particulares não dará para já mais informações, 

todos teremos que aguardar. Quanto ao 20/20, informou que ainda esta semana reuniu com 

as responsáveis e foi informado que nenhuma CIM apresentou qualquer candidatura e foram-

lhes apresentados novos desafios. ____________________________________________ 

Quanto ao espaço do cidadão, explicou que foi proposto à Câmara, a mudança dos serviços 

da Autoridade Tributária que ainda há pouco tempo fez obras e tem a funcionar 13 balcões de 

atendimento, para o tal espaço onde passaria a ter 2 ou 3 balcões. Este é apenas um exemplo 

que revela um total desconhecimento do que se passa no terreno. Esclareceu que há muitas 

indefinições ainda sobre estes novos espaços e respetivas obras de adaptação e por isso a 

Câmara não assinou o protocolo. Sobre os problemas com o centro de saúde, confirmou que 

tem uma reunião em Coimbra na próxima semana e vai continuar a trabalhar na defesa dos 

interesses da Marinha Grande e dos munícipes. __________________________________ 

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 01.05h, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelos 

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

primeiro secretário, Carlos Alexandre de Carvalho Caetano e Fernando Miguel Henriques dos 

Santos Mendes, 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 

 

O Primeiro Secretário 

 

  

Carlos Alexandre de Carvalho Caetano 
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O Segundo Secretário  

 

 

Fernando Miguel Henriques dos Santos Mendes 

 

 

 

A secretária da Assembleia Municipal 

 

 

Paula Cristina Ascenso Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conteúdo da presente sessão fica registado em suporte digital. 


