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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2016 ___________________________ 

Aos vinte e oito 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, 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 DA ADENDA À DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE 
DEZEMBRO DE 2015 REFERENTE A RECEITAS FISCAIS, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 
1 do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro na sua redação atual e em cumprimento do 
preceituado na alínea c) do n.º 2 do art.º 15.º do mesmo diploma. _______________________ 

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

RESPETIVA AVALIAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DO ANO 2015, 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 2015 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 2015 DAS ENTIDADES 

PARTICIPADAS PELO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE: ADCL - Águas do Centro Litoral, S.A., 

VALORLIS, S.A., LUSITÂNIA GÁS, S.A., CENTIMFE, OPEN 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 2015 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): João Paulo Féteira Pedrosa, Aníbal Curto Ribeiro, Lígia 

Maria Moreira Pedrosa e Frederico Manuel Gomes Barosa.___________________________ 

Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU): Filipe André Cardoso Andrade, Maria 

Etelvina Lopes Rosa Ribeiro, Renata Alexandra Gomes Pereira, José Luís Marques de Sousa, 

Hélder Jorge de Sousa Rodrigues, Ana Maria Lopes Fragata e André Pereira Ruivaco 

Fernandes.______________________________________________________________ 

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

Miranda e Ana Cristina Dinis da Silva. _________________________________________ 

Bancada do Partido Social Democrata (PSD): Pedro Miguel Vieira Maria da Silva e Cristiano 

João Rodrigues Chanoca.____________________________________________________ 

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

Filipe.__________________________________________________________________ 
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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)._____________________________________________ 

Estiveram ainda presentes, o Presidente da Câmara Municipal, Paulo Jorge Campos Vicente, a 

Vereadora Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira, 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 no artigo 49º do regimento em vigor, foram ainda justificadas as 

ausências e admitidas as substituições dos seguintes deputados: Francisco Manuel de 

Carvalho Duarte (CDU), pelo deputado José Luís Marques de Sousa, a deputada Susana Paula 

Ribeiro Domingues (CDU) pela deputada pela deputada Ana Maria Lopes Fragata, Susana 

Marina Cadete dos Santos Costa (CDU) pelo deputado André Pereira Ruivaco Fernandes e a 

deputada Ana Margarida Balseiro de Sousa Lopes (PSD) pelo deputado Cristiano João 

Rodrigues Chanoca. Os documentos constituem o anexo número III da presente ata. _______ 

O deputado Jorge Manuel Lucas dos Santos Pinto (MPM) justificou a sua ausência por motivo 

de doença ao Presidente da Mesa. ____________________________________________ 

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 minutos, 

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

recebida, e que caso desejassem a mesma estava disponível para consulta.______________ 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA__________________________________________________ 

O Presidente da Mesa declarou aberto o período antes da ordem do dia pelas 20.45h. _____ 

Usou da palavra a deputada Etelvina Ribeiro (CDU), que apresentou a seguinte saudação ao 

1º de Maio:  

SAUDAÇÃO ao 1º de Maio 

Neste 1º de Maio assinalamos 130 Anos dos acontecimentos de Chicago, que estiveram na origem do 
1º de Maio, Dia Internacional do Trabalhador. Uma jornada de luta pela redução da jornada de 
trabalho para as 8 horas, violentamente reprimida pelas autoridades dos Estados Unidos da América, 
que assassinaram dezenas de trabalhadores e condenaram à forca quatro dirigentes sindicais. 

Uma data que homenageia também as mulheres e homens do nosso país que, durante a ditadura 
fascista, lutaram pela liberdade e por melhores condições de vida e de trabalho, por emprego com 
direitos, salários e horários dignos. 

Mulheres e homens que, hoje, continuam a bater-se para afirmar os valores de Abril e a defender a 
Constituição da República Portuguesa cujo 40º aniversário também, assinalamos. 
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Nos últimos quatro anos, a força dos trabalhadores, organizados, unidos e em luta, foi determinante 
para combater e condicionar a política de direita e decisiva para derrotar o PSD e o CDS-PP, 
colocando-os em minoria na Assembleia da República. 

Os efeitos da sua luta já se fazem sentir, pela intervenção e iniciativa dos Partidos (PS; PCP; BE E 
Verdes) que compõem a nova correlação de forças parlamentar. Apesar de limitados, são visíveis os 
avanços, com a reposição nomeadamente dos 4 feriados, o fim progressivo da sobretaxa do IRS, o 
anúncio das 35 horas para trabalhadores da Administração Pública, descongelamento de pensões, 
reposição de complementos de reformas e do direito de transporte para trabalhadores das empresas 
públicas de transporte, alargamento do abono de família, o aumento do salário mínimo nacional, do 
complemento solidário para idosos e do rendimento mínimo. 

Este 1º de Maio tem de dar um forte impulso à luta contra a precariedade. Esta praga não pode 
alastrar e comprometer o presente e o futuro dos nossos jovens e do país! Não podemos permitir que 
em pleno século XXI se trate trabalhadores como se fossem escravos, a quem se dá o mínimo para 
garantir que continuarão a trabalhar no dia seguinte. 

Todos temos de combater esta chaga social, intervindo nos locais de trabalho para assegurar a 
passagem a efectivos de trabalhadores que, ocupando postos de trabalho de natureza permanente, 
têm contractos de trabalho com vínculos precários ou falsos recibos verdes. 

A CGTP tem a campanha Contra a Precariedade, é preciso fraternidade e solidariedade entre todos os 
trabalhadores, independentemente dos seus vínculos laborais. 

1º de MAIO em luta:  

Pelo aumento geral dos salários, para uma mais justa distribuição da riqueza, o incentivo à procura e 
à dinamização da economia; 

Por investimento na produção nacional, geradora de maior valor acrescentado e da criação de mais e 
melhor emprego; 

Pela dinamização da contratação colectiva, com a revogação da norma de caducidade e a reintrodução 
do princípio do tratamento mais favorável; 

Pala revogação das normas gravosas da legislação laboral para os sectores, público e privado; 

Pela reposição das 35 horas, de trabalho semanal para a Administração Pública e a redução 
progressiva para os restantes sectores, sem diminuição de salário; 

Pela valorização das profissões, a garantia de evolução das carreiras e o reconhecimento das 
experiências, competências e qualificações; 

Contra todas as formas de discriminação e assédio moral, tortura psicológica no trabalho; 

Pela melhoria dos serviços públicos, o reforço do poder local democrático e a elevação da qualidade 
do Serviço Nacional de Saúde, da Escola Pública, democrática e inclusiva e da Segurança Social 
pública, universal e solidária; 

Pelo aumento das pensões de reforma; 

Pelo combate à pobreza e exclusão social, assegurando prestações e apoios sociais a todos os 
desempregados e às camadas da população mais desfavorecidas; 
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Apelamos 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. Na defesa dos direitos dos trabalhadores, das novas 
gerações, no futuro do Portugal de Abril. 

Tomou a palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que cumprimentou os presentes e saudou o 

Sr. Presidente da Assembleia pela iniciativa que tomou para que se comemorassem, numa 

sessão solene na Câmara Municipal, os 40 anos das primeiras eleições autárquicas em 

Portugal. Foi mais um ato de democracia e, como tal, mereceu ser comemorado. __________ 

Abordou ainda 3 assuntos, o primeiro, o Plano de Eficiência Municipal, que foi aprovado no 

Orçamento para 2016, e que está a decorrer como o previsto e já apresenta alguns 

resultados, entre os quais, pagamento digital das senhas, neste momento as mensais, assunto 

que estava encalhado há 6 anos. Perto de 300 pais já aderiram, o que, tendo em conta o seu 

lançamento no último trimestre, é um número significativo. Disse ainda que algumas das 

ações do PEM, já foram concluídas e outras já se iniciaram, sendo uma delas - Promoção 

turística do concelho”, que tem como objetivos aumentar as vantagens competitivas do 

território e valorizar e promover o Concelho em mercados alvo. Realçou o aspeto inovador do 

PEM, dado que de momento, constituí a principal plataforma de comunicação entre a Câmara 

e a Comunidade. Quem não defende a democracia participativa – 3.0 – e continua a defender 

a representativa – 1.0 – tem dificuldade em assumir estas mudanças. Referiu que na 

perspectiva do +C, a não participação nas reuniões do PEM é um erro. Arredar-se é excluir-se 

do que poderá ser uma revolução que está a acontecer na Câmara e que marcará muito do 

que pode ser o futuro deste Concelho. _________________________________________ 

Abordou um outro aspeto, referindo-se à cidadania. Disse ser importante assumir de uma vez 

por todas que não basta o momento de votar e que isso, só por si, não tem garantida a 

representatividade. É muito pouco em democracia continuar a defender esta posição. Melhor 

que boicotar é participar, mas não basta participar de modo passivo. É obrigatório trazer os 

seus adeptos às reuniões numa participação ativa. É preciso acabar de vez com a 

animosidade e a pequena guerrilha existente na Marinha Grande e dar lugar à cidadania como 

um papel importante na participação ativa das políticas que localmente se desenvolvem. ____ 

Por último, abordou as atividades económicas e a necessidade de atrair novas empresas para 

o concelho. Para que tal aconteça têm que ser criadas condições para a sua implantação. O 

Executivo não tem sabido lidar com esta temática e, de uma vez por todas, deve criar um 

grupo que esteja, quase em exclusivo, dedicado a esta questão e apoiar, incondicionalmente, 

a problemática da competitividade, da modernização e simplificação da Câmara. __________ 

Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que deu a conhecer a posição do PCP na 

Assembleia da República sobre a Linha do Oeste onde apresentou um projeto de solução para 

a Linha e sua modernização, e que vai ao encontro do que se tem debatido na assembleia 

sobre este tema. Referiu que, o projeto pretende que todos os troços a sul e a norte das 

Caldas da Rainha sejam contemplados na modernização, no quadro do plano ferroviário 

nacional em prol do desenvolvimento económico. E ainda a dotação para pessoal ferroviário e 

material circulante, bem como a reabertura de estações e de apeadeiros. São aspetos 

fundamentais para a melhoria do serviço, quer de passageiros quer de mercadorias, que é 

muito importante também para o nosso Concelho. ________________________________ 
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Tomou a palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que disse que o PS apoia a saudação 

ao 1º de maio e também as iniciativas da Câmara no âmbito das comemorações do 25 de 

abril, bem como a iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia ao realizar a sessão solene da 

assembleia, comemorativa dos 40 anos das eleições autárquicas. Louvou o esforço de todos 

os vereadores na colaboração com o executivo permanente que se encontra em minoria, em 

especial o contributo do Srs. Vereadores António Santos e Carlos Logrado, que é fundamental 

para o nosso Concelho. ____________________________________________________ 

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 havia uma inscrição para o período de 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO, pelo que chamou a intervir o munícipe inscrito: ___________ 

A Sra. D. Maria José Pereira Alves Coutinho, moradora na Rua Pires de Campos, nº 76 em 

Vieira da Leiria apresentou uma reclamação sobre uma obra efetuada pelo seu vizinho que 

tem áreas não conformes e que está a pôr em causa terrenos privados. Disse ainda que vai 

remeter a reclamação por email para a Câmara Municipal. 

ORDEM DO DIA __________________________________________________________ 

PONTO 1 - APRECIAÇÃO DA ADENDA À DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO 
EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2015 REFERENTE A RECEITAS FISCAIS, nos termos do 
disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro na sua 
redação atual e em cumprimento do preceituado na alínea c) do n.º 2 do art.º 15.º do mesmo 
diploma.  
 
“ Presente certidão de teor nº 22/2016/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 22 de abril 

de 2016: 

Presente informação de 29 de fevereiro de 2016 da Divisão Financeira e de Tecnologias de Informação, 
a informar que nos termos do preceituado no n.º 4 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de 
junho, na sua redação atual, foi publicado pela Autoridade Tributária e Aduaneira o valor de 
recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2015 referente a receitas fiscais. 
 
Considerando que nos termos do preceituado na alínea c) do n.º 2 do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 
21 de fevereiro, na sua redação atual, deve ser apresentada à Câmara Municipal e à Assembleia 
Municipal, até 31.01.2016, declaração dos pagamentos e recebimentos em atraso existentes a 31 de 
dezembro de 2015, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 15.º do mesmo diploma. 
 
Considerando que à data da deliberação camarária de 26 de janeiro de 2016 a Autoridade Tributária e 
Aduaneira não tinha publicado o valor dos recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 
2015, referente a receitas fiscais, de forma a dar cumprimento ao enunciado na legislação supra. 
 
Considerando a divulgação efetuada pela Autoridade Tributária e Aduaneira, a 29 de fevereiro, foi 
emitida adenda à declaração do Senhor Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande de 22 de 
janeiro de 2016, conforme documento anexo. 
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A Câmara Municipal, após análise da documentação, delibera tomar conhecimento da adenda à 
declaração de recebimentos em atraso existentes à data de 31 de dezembro de 2015 e que respeita ao 
aditamento dos recebimentos em atraso provenientes de receitas fiscais. 
 
Mais delibera submetê-los à apreciação da Assembleia Municipal, para cumprimento do preceituado na 
alínea c), do n.º 2, do artigo n.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual e em 
cumprimento do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 1, pelas 21.20h, colocou-o à discussão e não 

havendo lugar a intervenções, a Assembleia apreciou e deliberou, por unanimidades dos 

presentes, tomar conhecimento da adenda à declaração de recebimentos em atraso existentes 

à data de 31 de dezembro de 2015 e que respeita ao aditamento dos recebimentos em atraso 

provenientes de receitas fiscais.______________________________________________ 

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

PATRIMONIAIS E RESPETIVA AVALIAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DO ANO 

2015, de acordo com o disposto na alínea l) do nº 2 do artigo 25º do RJAL. 

 
“ Presente certidão de teor nº 23/2016/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 22 de abril 
de 2016: 
 
Presente o Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação 
relativo ao exercício económico de 2015. 
 
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 
2015, constituído por 2276 páginas, e submetê-lo à apreciação 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, pelas 21.22h e colocou-o à discussão e não 

havendo lugar a qualquer intervenção, a Assembleia apreciou e deliberou, por unanimidade 

dos presentes, tomar conhecimento do Inventário de todos os bens, direitos e obrigações 

patrimoniais e respetiva avaliação, relativo ao exercício económico do ano de 2015, 

constituído por 2276 páginas. _______________________________________________  

PONTO 3 - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 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. 

 
“ Presente certidão de teor nº 24/2016/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 22 de abril 
de 2016: 
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No início da discussão deste ponto o Sr. Presidente 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.. 
 
Declarado o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4, do mencionado Código, o Sr. Presidente 
ausentou-se da sala, sendo substituído pela Sr.ª Vice-Presidente. 
 
Presente Relatório de Gestão e Contas de 2015 da empresa municipal TUMG – Transportes Urbanos da 
Marinha Grande E.M. Unipessoal, S.A., referente à sua atividade económica e financeira no referido 
exercício económico, bem como documento de Certificação Legal das Contas e Relatório e Parecer do 
Fiscal Único, acompanhados da Ata da Assembleia Geral do dia 19 de abril 2016. 
 
A Câmara Municipal delibera tomar conhecimento do teor dos documentos e remeter os mesmos, nos 
termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º 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.º do mesmo diploma. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.”- 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 3, pelas 21.41h e colocou o mesmo à discussão. 

Tomou a palavra a Presidente da Junta de Freguesia de Marinha Grande, Isabel Freitas (CDU), 

que referiu que o aumento de linhas foi muito positivo, mas apesar disso recebe muitas 

queixas de utentes de que os serviços não melhoraram. Os horários nalgumas linhas são 

muito espaçados e noutras linhas as paragens até recebem poucos passageiros. Trata-se de 

uma chamada de atenção para otimizar o serviço e sugere que se façam mais campanhas de 

sensibilização. ___________________________________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Manuela Miranda (MPM), que disse que os serviços da TUMG 

apresentam resultados equilibrados, os maiores utilizadores são os alunos e os idosos. Não 

pondo em causa a filosofia que presidiu à criação da TUMG e não tendo dúvida sobre os 

serviços que presta, há problemas de gestão que não são novos e é importante tomar 

medidas para os corrigir. ___________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro Silva (PSD), que referiu que a TUMG está cada vez mais a 

transformar-se num transporte só para estudantes e idosos. A ideia é procurar que outras 

camadas da população utilizem a TUMG para bem de todos nós e do ambiente. É importante 

acabar com o estigma de que andar de transportes públicos e de bicicleta é para os “ 

pobres”. Chamou ainda a atenção para a receita do estacionamento pago é muito baixa, o que 

leva a pensar que há demasiado estacionamento pago que não é utilizado. ______________  

Tomou a palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que disse que transportes urbanos são 

indispensáveis na vida da nossa cidade, mas o modelo está completamente errado e o 

relatório apresentado confirma isso mesmo: _____________________________________ 

- Diminuição de receita relativamente a 2014 – Menos 15 000€ 

- Menos 15% de passes gerais vendidos 

- Perto de 5000€ a menos no estacionamento pago 
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- Menos 60 000 passageiros 

Referiu que a Câmara está a subsidiar em demasia a TUMG, mais 700 000€ e não tem havido 

resposta da parte desta. Continua com os mesmos vícios de anos anteriores. Para esta 

administração existe apenas um critério, continuar a considerar o preço de mercado como a 

média dos valores das propostas apresentadas, e não o valor mais baixo, uma visão redutora 

de gerir uma empresa. Para nós, a gestão não é pró-ativa no sentido de tornar o serviço mais 

eficaz. Como se faz? Com criatividade, coisa que parece não existir da parte de quem gere 

este serviço. Por exemplo, em muitas situações, devia-se cancelar o circuito e ficava mais 

barato chamar um táxi. Damos uma sugestão – que a TUMG peça ajuda ao PEM que, 

certamente, apresentaria uma solução. E que tal um Táxi – TUMG? Evitaria, certamente, a 

enorme subsidiação que todos os anos a Câmara tem de transferir para a mesma. ________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que os horários devem ser reajustados e 

lembrou que a TUMG presta um serviço social, não visa obter lucros financeiros. A 

subsidiação da Camara engloba o apoio aos transportes escolares, não tem a ver com os 

transportes urbanos. Desafiou a administração da TUMG a tomar medidas que possam captar 

mais passageiros. _________________________________________________________ 

Não havendo lugar a mais intervenções, a Assembleia apreciou e deliberou, por unanimidade 

dos presentes, tomar conhecimento dos referidos documentos. _______________________ 

PONTO 4 - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 DAS 

ENTIDADES PARTICIPADAS PELO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE: ADCL - Águas do Centro 

Litoral, S.A., VALORLIS, S.A., LUSITÂNIA GÁS, S.A., CENTIMFE, OPEN E COOPOVO CRL, de 

acordo com o disposto na alínea b) do n.º 2 do art.º 25 do RJAL.  
 
“ Presente certidão de teor nº 25/2016/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 22 de abril 
de 2016: 
Presentes as contas do exercício de 2015 das entidades participadas pelo Município da Marinha 
Grande, a saber: 
 - Relatório e Contas do exercício económico de 2015 da entidade ADCL - Águas do Centro Litoral, S.A. 
acompanhadas de Certificação Legal de Contas e Relatório e Parecer do Fiscal Único. 
- Relatório e Contas do exercício económico de 2015 da entidade VALORLIS – Valorização e 
Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. acompanhadas de Certificação Legal de Contas e Relatório e 
Parecer do Fiscal Único.  
- Relatório de Gestão e Contas do exercício económico de 2015 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 2015 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 2015 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 2015 da entidade COOPOVO – Cooperativa de 
Consumo do Povo da Marinha Grande, CRL, acompanhadas de Certificação Legal de Contas e Parecer 
do Conselho Fiscal. 
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A Câmara Municipal delibera tomar conhecimento do teor dos documentos e remeter os mesmos, nos 
termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º 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.º, do mesmo diploma. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 4, pelas 21.43h e colocou o mesmo à discussão e 

não havendo lugar a qualquer intervenção, a Assembleia Municipal apreciou e deliberou, por 

unanimidade dos presentes, tomar conhecimento dos referidos documentos. 

 

PONTO 5 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2015 de acordo com o 
disposto na alínea l), do nº 2, do artigo 25º do RJAL. 
 
“ Presente certidão de teor nº 26/2016/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 22 de abril 

de 2016: 

Presentes os Documentos de Prestação de Contas relativos ao ano de 2015, 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, Resolução 
n.º 44/2015 de 18 de novembro, publicada em Diário da República de 25 de novembro de 2015, os 
quais se encontram integralmente elaborados, para apreciação e votação devendo posteriormente ser 
arquivados na Área de Contabilidade, estando disponíveis para consulta, quando para tal for 
solicitado. 
 
A Câmara Municipal, após apreciação 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 2015 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 
que aprove a aplicação do Resultado Líquido do Exercício de 2015, no montante de 3.738.556,76 euros 
da seguinte forma: 
 

- 5% sob 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 maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. Vereadores da 
CDU. Todos os elementos do executivo camarário proferiram declarações de voto. “ 
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O Presidente da Mesa apresentou o ponto 5, pelas 21.50h e colocou o mesmo à discussão. 

 

Usou da palavra o deputado José Luís Sousa (CDU), que disse que em relação às despesas de 

investimento, os valores estão muito abaixo do previsto, o que revela má gestão e falta de 

dinâmica e capacidade para gerir um orçamento com verbas elevadas. O saldo de gerência 

acumula, os depósitos bancários aumentam e as obras necessárias para a população marcam 

passo. Sugeriu ainda que a Câmara baixe os impostos aos contribuintes, pois tem margem 

para isso. Tem milhões de euros em depósitos, e em contraponto falta de saneamento, 

mercado de tendas, infraestruturas das zonas industriais, estradas esburacadas e uma grande 

dívida de habitação social. Não podemos votar a favor e dar cobertura a este tipo de gestão 

que não dá resposta às necessidades da população e não acompanha a necessidade de 

modernizar o Concelho. ____________________________________________________ 

 

Tomou a palavra a deputada Manuela Miranda (MPM), que disse que a Câmara deve ter em 

conta as recomendações dos auditores, nomeadamente o acompanhamento dos subsídios 

atribuídos pelo município e a dívida referente ao bairro do Camarnal. Alertou para a falta de 

investimento do executivo. __________________________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que disse que as contas demonstram, mais 

uma vez, uma grande diferença entre o que foi planeado e a sua execução, assunto que não é 

novo e que vem de executivos anteriores, quer da CDU, quer do PS. Disse acharem que não 

vale a pena mencionar os milhares de euros que todos os anos ficam por gastar. _________ 

O que é espantoso, é não se tomarem medidas radicais sobre a capacidade de execução e 

implementação do orçamento. Julgamos que o PEM e o PMA, plano de modernização 

administrativa, são ferramentas fundamentais para inverter esta situação. Estes programas 

exigem não só a consolidação do mesmo, mas, ao mesmo tempo, obrigam ao empenhamento 

total e inequívoco do Executivo, tanto o permanente como dos vereadores da oposição. ____ 

Referiu que é preciso tomar medidas imediatas para que a execução do orçamento seja 

próxima do planeado. É imperioso acabar de vez com esta incapacidade. E aqui, mais uma 

vez, disse ser fundamental que tanto o executivo permanente como os vereadores da 

oposição apresentem soluções e não apenas se limitem a criticar. Denunciar e não agir não 

leva a que o problema se resolva. ____________________________________________ 

 

Explicou o Presidente da Câmara, Paulo Vicente que frisou que os impostos municipais de IMI 

e Derrama são os mínimos que a Lei prevê. Em relação ao saneamento ainda há uma grande 

diferença entre o saneamento que é pago e o que é recebido, logo a Câmara está a suportar 

essa diferença não cobrada aos munícipes. Estamos a tratar do assunto do bairro do 

Camarnal. Os serviços da Câmara não têm capacidade de resposta para os projetos que são 

necessários, por isso temos que os fazer fora. ___________________________________ 

 

Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (CDU), que disse que a Câmara investiu 

cerca de 5 milhões de euros no Concelho, quando todos sabemos que há inúmeras Câmaras 

neste país que não têm sequer dinheiro para pagar as dívidas. Não ouve derrapagens na 

receita, nem na despesa, temos poupança o que nos permite ter uma excelente condição 

financeira para fazer investimentos. ___________________________________________ 
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Usou da palavra o deputado José Luís Sousa (CDU), que reforçou que a Câmara acumula 

poupanças e não vai conseguir fazer no último ano, as obras que deveriam ter sido feitas ao 

longo do mandato e por isso quem sai prejudicado, é a população. Aqui não se trata de 

acumular lucros para distribuir como nas empresas privadas, mas sim, servir as pessoas. ___ 

  

Terminadas as intervenções, o Presidente da Mesa colocou à votação o respetivo ponto e a 

Assembleia Municipal apreciou e aprovou os Documentos de Prestação de Contas do ano de 

2015, bem como a aplicação do resultado líquido do exercício de 2015, no montante de 

3.738.556,76 (três milhões setecentos e trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta seis euros e 

setenta e seis cêntimos) da seguinte forma:  

- 5% sob 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 aprovada por maioria dos presentes, com 15 votos a favor (PS, +C, 

MPM,PSD) e 8 abstenções (CDU). 

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 11, pelas 22.22h e colocou-o à discussão.________ 

Tomou a palavra a deputada Cristina Silva (MPM), que disse que o relatório deveria dar uma 

visão mais global e fundamentada dos processos de obras particulares. Na intervenção social 

não se percebe que tipo de apoio é que é prestado. Não se mencionam, com rigor, as datas, 

ordem de trabalho, e decisões das reuniões feitas no âmbito dos vários serviços da Câmara. 

Sugere que seja um documento mais completo e que traduza a real atividade da Câmara. ___ 

Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que saudou a iniciativa da sessão solene 

da Assembleia que assinalou os 40 anos do poder local democrático, mas criticou as 

comemorações do 25 de abril levadas a cabo pela Câmara. Apontou várias falhas, desde a 

falta de qualidade no som, ao vazio no programa entre o fim da milha e as 23.30h. Disse que 

foram mal planeadas e que poderiam ter solicitado a ajuda das associações mais cedo para 

participarem no programa. Os concertos, após o discurso, foram deslocados para a Cerca, e 

isso não se compreende e não resulta. Foram talvez, as comemorações do 25 de abril, mais 

pobres na nossa cidade até aos dias de hoje. ____________________________________ 

Usou da palavra o deputado Frederico Barosa (PS), que louvou a inauguração do centro de 

investigação do IPL na zona industrial e perguntou como está a situação dos arruamentos da 

zona industrial e o centro empresarial. Sugeriu que se criasse uma associação que 

representasse as empresas das zonas industriais, talvez coletivamente se conseguisse mais 

apoios e se melhorasse todas as zonas, mais rapidamente. __________________________ 

Usou da palavra o deputado José Luís Sousa (CDU), que quis saber mais informações sobre o 

“futuro” mercado municipal e para quando está prevista a discussão pública deste assunto. 

Em relação ao canil municipal e à raiz prominente e perigosa na estrada da Garcia, frisou que 
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tudo está na mesma apesar dos emails enviados para os serviços a partir da última 

assembleia. _____________________________________________________________ 

Usou da palavra, a deputada Elvira Ferreira (+C) que disse que o relatório é pobre e que se 

escusa a continuar com reparos feitos em reuniões anteriores. Questionou a razão pela qual o 

executivo não comemorou com dignidade o Dia Mundial do Livro. _____________________ 

Alertou a Presidente da Junta de Freguesia de Marinha Grande, Isabel Freitas (CDU), para a 

questão dos buracos nas estradas em zonas como Picassinos e imediações da PME. Lembrou 

que a Junta ainda tem para receber 50 toneladas de massa asfáltica. __________________ 

Tomou a palavra o deputado Cristiano Chanoca (PSD), que questionou se o regulamento para 

os critérios de atribuição de subsídios ao desporto continua por fazer ao longo destes longos 

anos. As verbas que são atribuídas devem obedecer a regras e devem ser transparentes.____ 

 

Informou o Presidente da Câmara, que a Câmara está a trabalhar em conjunto com as 

associações empresariais, uma candidatura para as zonas industriais. O IPL vai manter a sua 

atividade na zona industrial. Respondeu à deputada Cristina Silva que procure as respostas às 

suas perguntas junto dos serviços onde trabalha. Esclareceu que neste mandato, há condições 

para iniciar e terminar o mercado municipal, mas a piscina infelizmente não será possível. O 

canil está a ser ultimado. Disse ainda que está a decorrer um concurso público para asfaltar 

várias ruas do Concelho. Os escassos recursos humanos da Câmara obrigam-nos a fazer 

concursos e isso provoca-nos atrasos indesejáveis. ________________________________ 

Explicou a Sra. Vereadora Cidália Ferreira que respeita a opinião do Deputado Filipe Andrade, 

mas não se revê na sua intervenção. Em relação à deputada Cristina Silva informou que vai 

transmitir o que foi dito aos serviços. Quanto ao regulamento desportivo disse que está a ser 

trabalhado, veremos quando será possível reunir com os clubes. O dia mundial do livro foi 

um pouco absorvido pela programação de 25 de abril, mas foi assinalado na biblioteca 

municipal. ______________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que reafirmou em relação à programação 

do 25 de abril, que a participação da população na Cerca foi muito fraca, que a retirada do 

palco na Praça causou impacto negativo nos comerciantes do centro e a sonorização era má. 

Lamentou as respostas dadas pela Câmara à deputada eleita Cristina Silva. ______________ 

A Sra. Vereadora Cidália Ferreira disse que aceita os reparos relativos ao som, mas não teve 

essa perceção onde se encontrava. Desconhece que tenha havido queixas dos comerciantes 

relativos à retirada do palco da Praça. O concerto com o cantor Samuel correu muito bem e 

foi do agrado das pessoas. Referiu que continuam a trabalhar com as associações do 

concelho, como sempre o fizeram e estão sempre disponíveis para, em conjunto, fazer uma 

Marinha Grande melhor. ____________________________________________________ 

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

encerrada a reunião, à 23.25h, 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 segundo secretário Carlos Alexandre de Carvalho 

Caetano 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. 


