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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2017 _______________________________

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 DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS EXISTENTES A 31 DE
DEZEMBRO DE 2016 – RETIFICAÇÃO - para cumprimento do preceituado na alínea c) do n.º 2 do
art.º 15.º da lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada e republicada em anexo à lei n.º 22/2015
de 17 de março; _____________________________________________________________

2. APRECIAÇÃO DO INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS E
RESPETIVA AVALIAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DO ANO 2016, 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 2016 DA EMPRESA
MUNICIPAL TUMG – TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE E.M. UNIPESSOAL, S.A., de
acordo com o disposto na alínea b) do n.º 2 do art.º 25 do RJAL. ________________________

4. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016 DE 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 2016 de acordo com o disposto na alínea l),
do nº 2, do artigo 25º do RJAL. _________________________________________________

6. APROVAÇÃO DA 2.ª ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DO
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE, nos termos da alínea g) do n.º1 do artigo 25.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro._____________________________________________________

7. RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DA MARIMOLDES - SOC MARINHENSE
MOLDES LDA, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º
165/2014, de 5 de novembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 21/2016, de 19 de
julho;_____________________________________________________________________

8. APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA, nos termos do disposto no
artigo 25º, do nº 2, alínea c) do RJAL._____________________________________________

Para além dos membros da Mesa, assinaram “a lista de presenças”, cuja cópia constitui o
anexo número I da presente ata e dela fica a fazer parte integrante, os seguintes deputados:_

Bancada do Partido Socialista (PS): João Paulo Féteira Pedrosa, Aníbal Curto Ribeiro, Carlos
Alexandre de Carvalho Caetano, Tiago André Rola Sarmento e Castro e Fernando Miguel
Henriques dos Santos Mendes._______________________________________________

Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU): Susana Paula Ribeiro Domingues, Maria
Etelvina Lopes Rosa Ribeiro, Renata Alexandra Gomes Pereira, Hélder Jorge de Sousa
Rodrigues, José Luís Marques de Sousa e Ana Maria Lopes Fragata.____________________

Bancada do Movimento pela Marinha (MPM): Ana Cristina Dinis da Silva, Carlos Wilson da
Silva Batista e Ângela Domingues de Sousa. _____________________________________
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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 Carla Maria Tavares
Franco._________________________________________________________________

e ainda os seguintes Presidente de Junta de Freguesia: Vieira de Leiria: Joaquim Vidal Tomé
(PS) Marinha Grande: Isabel Maria Gonçalves Rodrigues Pereira de Freitas (CDU) 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, Susana Marina Cadete
dos Santos Costa (CDU) pela deputada Ana Maria Lopes Fragata, Ana Luísa Cardeira Martins
(PS) pelo deputado Tiago André Rola Sarmento e Castro, Frederico Manuel Gomes Barosa,
pelo deputado Fernando Miguel Henriques dos Santos Mendes, João Emanuel de Brito Filipe
(+C) pela deputada Carla Maria Tavares Franco, Maria Manuela Monteiro de Carvalho Sousa
Miranda (MPM) pelo deputado Carlos Wilson da Silva Batista, o deputado Jorge Manuel Lucas
dos Santos Pinto (MPM) pela deputada Ângela Domingues de Sousa. 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, informou da
correspondência recebida, e que caso desejassem a mesma estava disponível para consulta. _

Informou ainda que distribuiu por toda a Assembleia, o documento PTE -D 2030 - Pacto
Territorial para o Emprego e Desenvolvimento da Marinha Grande assinado no passado dia 21
de abril e ressalvou a sua importância para o Concelho. ____________________________

O Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº1/2017 da sessão ordinária de 26.02.2017 e
como não houve correções a fazer, submeteu a mesma à votação, tendo esta sido aprovada
por maioria com catorze votos a favor e dez abstenções. ___________________________

ANTES DA ORDEM DO DIA__________________________________________________

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

Usou da palavra a deputada Etelvina Ribeiro (CDU), que apresentou uma saudação ao 43º
aniversário da Revolução de Abril.: ___________________________________________
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“ A revolução de abril constitui uma realização histórica do povo português, um acto de emancipação
social e nacional.

O 25 de abril de 1974, desencadeado pelo heroico levantamento militar do Movimento das Forças
Armadas (MFA), logo seguido de um levantamento popular, transformou profundamente toda a
realidade nacional. Culminando uma longa heróica luta, 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, promoveu o desenvolvimento do país.

As comemorações demonstram que o povo português quer manter e defender os valores de Abril e
também evidenciou a necessidade de ir mais longe na reposição e conquista de direitos, é preciso
desbloquear a contratação coletiva, terminar com a precariedade, a cada posto de trabalho
permanente tem que corresponder um vínculo efectivo.

Foi com Abril que o poder local é parte integrante do regime democrático. É uma conquista que viu
consagrada na Constituição da República, os seus princípios democráticos. Um Poder Local
amplamente participado, plural e democrático, dotado de uma efetiva autonomia administrativa e
financeira.

A ampla participação popular e o intenso trabalho realizado em prol das populações, com as
comissões administrativas após o 25 de abril, teve consagração com as primeiras eleições livres e
democráticas para os órgãos das autarquias locais, em dezembro de 1976, onde o Poder Local
Democrático se afirmou, com profundas transformações sociais, com intervenção na melhoria das
condições d e vida das populações e na superação de enormes carências, substituindo e sobrepondo-
se, até em alguns casos, na resolução de problemas que excedem em larga medida as suas
competências.

As comemorações da Revolução de Abril foram também um espaço de afirmação, por realização de
direitos e aspirações populares. Um momento de resistência e luta pela democracia, pela liberdade, a
paz e o desenvolvimento de Portugal.

Estamos a poucos dias do 1º de Maio ( dia internacionaliza do trabalhador) só a partir de 1974, foi
comemorado em liberdade.

O 1º de maio vai ser de comemoração e luta em todo o país, pelo emprego com direitos, aumento de
salários, revogação das normas gravosas da lei laboral, direito à reforma, sem penalização, aos 40
anos de descontos, pelo desenvolvimento e soberania, por uma sociedade livre da exploração do
homem pelo homem. Daqui o apelo, a todos participarem na manifestação a realizar m Leiria pelas 15h.

Usou da palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que proferiu a seguinte intervenção:______

“ Sobre as Comemorações do 25 de abril
Começamos por saudar o envolvimento das várias instituições que organizaram os eventos das
comemorações do 25 de abril e que, na nossa perspetiva correram bem.
É importante não esquecermos a ação notável dos combatentes pela liberdade e pela democracia, mas
sobretudo transformar o 25 de abril numa jornada de comemoração da liberdade centrada no presente
e no futuro.
É bom termos presente que a história nos tem dado mostras que a curva de evolução da liberdade e
da democracia nem sempre é crescente. Os retrocessos são muito mais frequentes do que alguma vez
imaginámos.
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Hoje a liberdade está em perigo na Europa e um pouco por todo o mundo. Hoje assistimos a
radicalismos com roupagem democrática mas sem os seus valores.
Comemorar abril é cada vez mais imperioso para que a democracia e a liberdade não sejam postos em
causa.

Sobre o Plano Territorial para o Emprego e Desenvolvimento da Marinha Grande (PTE–D 2030)
assinado recentemente com a presença do senhor 1.º Ministro e da deputada ao parlamento Europeu,
Maria João Rodrigues, e tomando como base as declarações públicas tomadas quer destes
intervenientes, quer do Senhor presidente Paulo Vicente, é para nós uma iniciativa positiva, tantos
pelos parceiros que envolve como os compromissos que o norteiam, por exemplo:

1.Promover a inter-relação da Câmara Municipal com os agentes do desenvolvimento do concelho
2.Aumentar a notoriedade da Marinha Grande
3.Melhorar e consolidar a marca Marinha Grande
4. Promover o desenvolvimento da Marinha Grande
5.Afirmar a Marinha Grande como um polo de ciência, tecnologia, mobilidade, cultura e turismo.

Reconhecemos que é um plano ambicioso para a Marinha Grande, mas que não pode viver apenas de
intenções. Só terá pernas para andar com o envolvimento intenso de todos os agentes de
desenvolvimento e eleitos.
Apesar desta apreciação, todas estas iniciativas são tão ou mais positivas se envolverem todos os
eleitos. E este foi o ponto fraco do PTE – D 2030. Não envolveu todos os eleitos. Foi tratado de tal
forma em segredo que 5 dos 7 vereadores que constituem o Executivo Camarário não tinham
conhecimento da sua existência. E este aspeto é lamentável numa Câmara que se diz democrática.
Esperamos também que este plano não passe de um conjunto de intenções sem consequências e que a
sua apresentação nesta data não tenha sido apenas um ato eleitoral. “

Usou da palavra o deputado José Luís (CDU) que disse que o PTE deveria ter sido discutido
entre todos, mas afinal só os autarcas do PS o conheciam. É tempo de levar a sério a política
e os parceiros que se envolvem no desenvolvimento do Concelho e estão empenhados nisso.
Um pacto que não envolve a população é um Pacto morto e sem sucesso, porque ninguém o
discutiu e ninguém o conhece. _______________________________________________

Tomou a palavra o secretário da Junta de Freguesia da Moita, Octávio Rosa (PS), apelou para
que se façam obras na freguesia da Moita. _____________________________________

Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU) que apresentou a seguinte saudação
“Contra o branqueamento do fascismo, pela memória histórica, pelos valores de Abril, vale a
pena lutar!”: ____________________________________________________________

“1 - Ontem assinalaram-se 43 anos sobre a libertação dos presos políticos da cadeia fascista de
Peniche, o PCP evoca a memória e homenageia todos os que durante quase meio século, resistiram à
opressão da ditadura fascista e que generosa, persistente e corajosamente deram muito das suas
vidas, alguns a própria vida, para derrotar o terror fascista e conquistar a liberdade e a democracia.
Recorda as dezenas de milhar de presos políticos pela ditadura fascista, os cerca de 2500 presos
políticos da cadeia fascista de Peniche, e de forma particular os muitos Marinhenses ali presos e
sujeitos às mais vis torturas.
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Homens e mulheres, muitos deles militantes do PCP, que se entregaram decisivamente à luta
antifascista pela liberdade e a democracia, muitos dos quais dedicaram toda a sua vida para que fosse
possível Abril e iniciar a construção de um Portugal democrático, de justiça e progresso, soberano e
independente.

2 - Recordando a contribuição decisiva dada pelo PCP quer na oposição à então anunciada entrega a
privados, quer para garantir a recuperação, requalificação e valorização enquanto Património nacional
considera-se que o anúncio pelo governo do programa para a Fortaleza de Peniche, bem como da
garantia do financiamento público desse programa, é o resultado da luta em defesa da memória
histórica e em defesa do património de Abril. Este anúncio constitui um passo significativo e
importante na preservação da memória da luta antifascista e pela liberdade, e um ato de justiça e
reconhecimento para com todos aqueles que lutaram para libertar o povo português da opressão da
ditadura fascista e abrir as portas da liberdade com a Revolução de Abril que agora se comemora.

O PCP saúda todos os democratas, entre os quais os militantes comunistas e muitos outros
antifascistas que, pela a sua ação e luta, impediram a concessão a privados da Fortaleza de Peniche
para fins hoteleiros, nunca desistiram da recuperação e valorização daquele espaço e souberam, pela
sua força e unidade, transformar uma ameaça à preservação da memória da luta antifascista numa
conquista de inegável valor para a salvaguarda daquele monumento e da memória histórica que
acolhe. É deles, em primeiro lugar, a vitória alcançada.

3- As decisões agora anunciadas apontam para a concretização dos princípios contidos no documento
produzido pelo grupo consultivo para a fortaleza de Peniche que, de forma correta e equilibrada,
definem as bases para a recuperação, requalificação e valorização da Fortaleza de Peniche enquanto
património nacional, monumento estratégico para a defesa da memória histórica, tendo como parte
integrante e fundamental o núcleo museológico dedicado à denúncia da repressão fascista e à
valorização da resistência anti fascista e da luta pela liberdade e a democracia.
Foi essa desde sempre, a posição do PCP. O reconhecimento pelo Governo da importância desta
função e desígnio da Fortaleza de Peniche é uma prova de que vale a pena lutar.

4 - A ideia base de ali instalar um núcleo museológico dedicado à resistência antifascista e à luta pela
liberdade, e de submeter as restantes ocupações a esse desígnio principal é, na opinião do PCP, a
base fundamental para dignificar aquele espaço e defender a memória histórica.
Definidas que estão as bases e o financiamento inicial para a recuperação e valorização da Fortaleza
de Peniche, o PCP considera que as variadas opções concretas para a utilização do espaço da
Fortaleza terão ainda que ser alvo de ulterior análise mais detalhada, nomeadamente no que respeita
ao equilíbrio entre as diversas valências, funções e ocupações, às formas concretas de financiamento
e gestão e à calendarização de obras urgentes que sustenham a degradação da Fortaleza e do
conjunto edificado ali instalado.

5 - O PCP saúda de forma particular todos os que se mobilizaram em defesa da Fortaleza de Peniche,
e destaca o papel dos antifascistas Marinhenses, nomeadamente através da União de Resistentes
Antifascistas Portugueses (URAP), que de forma incansável, lutaram e lutam há décadas para que a
Fortaleza de Peniche se afirme, como exigido há 43 anos, como um espaço de memória e de afirmação
dos valores de Abril, “ um espaço para visitar e não para ficar”.

Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que disse que a bancada do PS se
associa às saudações feitas. Quanto ao PTE disse que é um documento fundamental para o
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crescimento da Marinha Grande, decisivo para o seu progresso e foi elaborado pela massa
crítica da sociedade Marinhense com o contributo de várias e variadas entidades e parceiros:
associações, escolas, etc. ___________________________________________________

Usou da palavra a deputada Ana Margarida Lopes (PSD), que elogiou o documento PTE, que
aliou todas as forças vivas do Concelho, mas lamentou que não tivesse envolvido os partidos
e os movimentos com assento na Assembleia. ____________________________________

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 abriu o período de INTERVENÇÃO DO PÚBLICO, pelo que
chamou a intervir os munícipes inscritos: _______________________________________

O Sr. Álvaro Botas Letra, morador Rua Artur Neto Barros, nº 13, em Vieira de Leiria que falou
dos problemas de saneamento na Rua do Mirante que se arrastam há mais de 12 anos.Pediu
ao Sr. Presidente que conclua o que prometeu antes de terminar o mandato. ____________

O Presidente da Câmara esclareceu que houve um compromisso em fazer as obras que não
foi cumprido por parte do empreiteiro e a Câmara está a tratar de um procedimento para
resolver o assunto que, não está esquecido. _____________________________________

O Sr. Manuel Pereira, morador na Rua das Carregueiras nº 35, na Garcia, Marinha Grande que
abordou questões relacionadas com os trabalhadores da Câmara Municipal em geral e dos
piquetes, em particular. Insistiu na resolução da situação relativa à contagem de tempo de
trabalhadores que entraram na Câmara, na década de 80 e pague o devido. Os que trabalham
em piquetes estão apenas a receber o mínimo que a Lei obriga, o que é lamentável dado o
serviço que prestam à população. Parece que os trabalhadores da Câmara só têm deveres, e
os seus direitos são remetidos para o Tribunal. __________________________________

O Presidente da Câmara informou que tem reunido com o Sr. Manuel e com o sindicato, bem
como com os serviços de recursos humanos da Câmara. Já se chegou a um consenso
relativamente a alguns processos e estão a cumprir a Lei.___________________________

ORDEM DO DIA __________________________________________________________

PONTO 1 - APRECIAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS EXISTENTES A
31 DE DEZEMBRO DE 2016 - RETIFICAÇÃO para cumprimento do preceituado na alínea c) do
n.º 2 do art.º 15.º da lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada e republicada em anexo à lei
n.º 22/2015 de 17 de março;

“Presente certidão de teor nº 52/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 20 de abril
de 2017:

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 31.01.2017, declaração de compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2016,
nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 15.º do mesmo diploma.
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Considerando que em sede de fecho de contas do exercício económico de 2016 foi constatada a
necessidade de se proceder à correção do valor dos exercícios futuros de 2017, conforme explicitado
na informação n.º 12/2017 de 17 de abril da Divisão Financeira e de Tecnologias de Informação.

Para cumprimento do enunciado supra, apresenta-se em anexo, declaração emitida pelo Sr. Presidente
da Câmara Municipal da Marinha Grande, Paulo Jorge Campos Vicente, a declarar a retificação dos
compromissos plurianuais existentes à data de 31.12.2016 os quais se encontram devidamente
registados na Base de Dados do Município da Marinha Grande, aplicação de Contabilidade, pelos
montantes que constam do quadro seguinte.

Ano
Montante

2017 14.483.894,28 €

2018 8.921.522,32 €

2019 8.624.180,08 €

2020 882.826,41 €

Seguintes 451.533,05 €

TOTAL 33.363.956,14 €

A Câmara Municipal, após análise da documentação anexa, delibera tomar conhecimento da retificação
da declaração de compromissos plurianuais à data de 31 de dezembro de 2016 e mapa anexo.

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, alterada e republicada em
anexo à Lei n.º 22/2015, de 17 de março 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, na sua redação atual.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.”

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 1, pelas 21.35h e como não houve lugar a qualquer
intervenção, a Assembleia Municipal, nos termos do preceituado na alínea c) do n.º 2 do
artigo 15.º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada e republicada em anexo à Lei nº
22/2015 de 17 de Março, TOMOU CONHECIMENTO da retificação da declaração de
compromissos plurianuais à data de 31 de dezembro de 2016 e mapa anexo. _____________

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.____________________________________

PONTO 2 - APRECIAÇÃO DO INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES
PATRIMONIAIS E RESPETIVA AVALIAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DO ANO
2016, de acordo com o disposto na alínea l) do nº 2 do artigo 25º do RJAL.
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“Presente certidão de teor nº 53/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 20 de abril
de 2017:

Presente o Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação
relativo ao exercício económico de 2016.

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, na sua redação atual, delibera aprovar o
Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação, relativo ao
exercício económico do ano de 2016, constituído por 2329 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 21.36h e como não houve lugar a qualquer
intervenção, a Assembleia Municipal, nos termos do preceituado na alínea l) do n.º 2 do
artigo 25.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, TOMOU CONHECIMENTO DO INVENTÁRIO
de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação, relativo ao
exercício económico do ano de 2016, constituído por 2329 páginas.____________________

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.____________________________________

PONTO 3 - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016 DA
EMPRESA MUNICIPAL TUMG – TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE E.M.
UNIPESSOAL, S.A., de acordo com o disposto na alínea b) do n.º 2 do art.º 25 do RJAL.

“ Presente certidão de teor nº 54/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 20 de abril
de 2017:

O Sr. Presidente não esteve presente por ter comunicado 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
foi substituído pela Sr.ª Vice-Presidente.

Presente Relatório de Gestão e Contas de 2016 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 31 de março 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, na sua redação
atual, à Assembleia Municipal, para cumprimento do preceituado na alínea b) do n.º 2 do art.º 25.º do
mesmo diploma.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.”

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 3, pelas 21.38h e colocou-o à discussão. ________
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Usou da palavra a deputada Ana Margarida Lopes (PSD), que destacou o aumento de 5% no
nº de viagens bem como a relevância do serviço público que presta no transporte escolar. No
entanto, chamou a atenção para o perigo do aumento do subsidio à exploração em 4% que
pode vir a pôr em causa o futuro da TUMG. _____________________________________

Como não houve lugar a mais intervenções, a Assembleia Municipal, nos termos da alínea b)
do nº2 do art.º 25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013
de 12 de setembro, abreviadamente designado por RJAL, TOMOU CONHECIMENTO do teor de
todos os documentos apresentados respeitantes ao Relatório de Gestão e Contas de 2016 da
empresa municipal TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande E.M. Unipessoal, S.A.__

PONTO 4 - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016 DE
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 55/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 20 de abril

de 2017:

O Sr. Vereador Vítor Pereira solicitou dispensa de intervir na presente deliberação, ao abrigo da alínea
a) do n.º 1 do artigo 69.º, e n.º 1, alínea a) do artigo 73.º do Código do Procedimento Administrativo,
na medida em que faz parte dos órgãos sociais da COOPOVO – Cooperativa de Consumo do Povo da
Marinha Grande, CRL.

O Sr. Presidente declarou o referido impedimento, nos termos do n.º 4 do artigo 70.º do Código do
Procedimento Administrativo.

Presentes as contas do exercício de 2016 das entidades participadas pelo Município da Marinha
Grande, a saber:

- Relatório e Contas do exercício económico de 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 da entidade OPEN - Associação para
Oportunidades Específicas de Negócio, acompanhadas de Certificação Legal de Contas e Parecer da
Comissão de Fiscalização.
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- Relatório e Contas do exercício económico de 2016 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.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação
atual, à Assembleia Municipal para cumprimento do preceituado na alínea b) do n.º 2 do art.º 25.º, do
mesmo diploma.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.”

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 4, pelas 21.43h e como não houve lugar a qualquer

intervenção, a Assembleia Municipal, nos termos da alínea b) do nº2 do art.º 25.º do Regime

Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro,

abreviadamente designado por RJAL, TOMOU CONHECIMENTO do teor dos documentos

apresentados. ___________________________________________________________

PONTO 5 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016 de acordo com o
disposto na alínea l), do nº 2, do artigo 25º do RJAL.

“ Presente certidão de teor nº 56/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 20 de abril

de 2017:

Presentes os Documentos de Prestação de Contas relativos ao ano de 2016, constituídos por:
- Balanço
- Demonstração de Resultados
- Mapas de Execução Orçamental
- Anexos às Demonstrações Financeiras
- Relatório de Gestão
- Certificação Legal das Contas
- Relatório de Auditoria
- Declaração de responsabilidade, nos termos do artigo 12.º da Resolução n.º 3/2016, de 18 de janeiro
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 3/2016 de 13 de dezembro, publicada em Diário da República de 18 de janeiro de 2017 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, na sua redação atual, delibera aprovar os
Documentos de Prestação de Contas do ano de 2016 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
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que aprove a aplicação do Resultado Líquido do Exercício de 2016, no montante de 3.602.721,64 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 unanimidade. Os Srs. Vereadores Carlos Logrado e Aurélio Ferreira
proferiram declarações de voto.”

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 5, pelas 21.44h e colocou-o à discussão. ________

Usou da palavra, o deputado José Luís (CDU) que frisou que a receita arrecadada tem o
maior peso nos impostos diretos (37%), que revela que há margem para descer os impostos,
designadamente as taxas e as licenças. Há um peso grande na aquisição de bens e serviços
aumentaram-se as despesas, o que contrasta com a diminuição dos apoios às associações e
organizações sem fins lucrativos. O mais gravoso, é o investimento que a autarquia deveria
fazer e não faz. Assiste-se a um marasmo, não tem capacidade para fazer obras. Chegou-se
ao final de mandato e não se conseguiu fazer nenhuma das obras de necessidade para o
Concelho. ______________________________________________________________

Tomou a palavra, a deputada Elvira Ferreira (+C) que disse que a taxa de execução da

despesa continua muito baixa o que faz com que os saldos de gerência tenham crescido nos

últimos anos: 2015 – mais de 8 milhões de euros; 2016 – mais de 10 milhões de euros. ____

Revelando deste modo uma total incapacidade de planear atempadamente e com rigor os

compromissos assumidos nos orçamentos aprovados. Acrescentou que desta forma,

continuam por realizar, ao fim de oito anos, variadas obras estruturantes para o concelho:

Piscina, mercado, terminal rodoviário, alargamento das zonas industriais, modernização

administrativa, rede inteligente de águas, cobertura total de saneamento, reestruturação da

rede escolar, regeneração urbana, etc, etc…. _____________________________________

Podem insistir no argumento da oposição atrasar a aprovação dos documentos orçamentais.

Tal argumento, para além de falso, não convence ninguém. Exemplo disso é o que se está a

passar neste ano de 2017 com a preparação da revisão orçamental que vai incorporar o saldo

de gerência de mais de 10 milhões de euros. _____________________________________

O vereador Carlos Logrado, em todas as reuniões do Executivo, tem solicitado ao Presidente

que inicie este trabalho com os restantes vereadores da Câmara. Já estamos no fim de abril e

os mesmos trabalhos ainda não se iniciaram. ____________________________________

A manter-se esta pouca vontade ou alheamento, corre-se o risco de voltar a acontecer o que

se verificou o ano passado, em que a revisão ao orçamento só foi aprovada em outubro, com

consequências graves para o concelho. _________________________________________

Usou da palavra, o deputado Carlos Wilson (MPM) que disse que ao haver muito dinheiro
nos cofres da Câmara, passa a ideia que, não há nada para fazer. É muito dinheiro, para tão
pouca obra. Chamou a atenção para o registo dos bens patrimoniais do Município, que há
vários anos que anda a ser feito e ainda não está concluído. Quanto às águas, referiu que a
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dívida de água ronda os 400 mil euros, é importante que não se deixem prescrever. Terminou
referindo que a Coopovo continua a apresentar resultados preocupantes e é importante a
Câmara estar atenta e tomar medidas. _________________________________________

Usou da palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que referiu que o atraso na integração do
saldo de gerência em 2016, condicionou toda a atividade da Câmara e o arranque de obras.__

Tomou a palavra a Presidente da Junta de Freguesia da Marinha Grande, Isabel Freitas (CDU),
que voltou a frisar a necessidade das massas asfálticas. ____________________________

Como não houve lugar a mais intervenções, a Assembleia Municipal, nos termos da alínea l)

do nº2 do art.º 25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013

de 12 de setembro, abreviadamente designado por RJAL, APRECIOU E APROVOU OS

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE DO

RELATIVOS AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016. 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, APROVOU a aplicação do Resultado Líquido do Exercício de

2016, no montante de 3.602.721,64 euros (três milhões seiscentos e dois mil, setecentos e

vinte um euros e sessenta e quatro 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 unanimidade. __________________________________

PONTO 6 - APROVAÇÃO DA 2.ª ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE, nos termos da alínea g) do n.º1 do
artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

“ Presente certidão de teor nº51/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 23 de março
de 2017:

NOTA JUSTIFICATIVA

“A segunda alteração ao Regulamento do Orçamento Participativo do Município da Marinha Grande é
motivada pela necessidade de adequar as regras respeitantes à calendarização das fases de
operacionalização (apresentação de propostas) e de votação, aos horários dos serviços camarários.

O início e termo destas duas fases, atualmente às 24h00 dos respetivos dias, por necessitar de
intervenção daqueles serviços e da empresa fornecedora da aplicação informática que gere todo o
processo do Orçamento Participativo, não se compatibilizam com os horários de trabalho de ambos.

Em cumprimento do n.º 1 do artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo foi publicitado o
início do procedimento de alteração do Regulamento do Orçamento Participativo do Município da
Marinha Grande, não tendo sido apresentados, no prazo estabelecido para constituição como
interessados, quaisquer contributos na matéria objeto de alteração.
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A presente alteração não foi objeto de discussão pública, nos termos do n.º 1 do artigo 101.º do
referido Código, por a natureza da matéria não o justificar.

Nessa medida, e com vista a otimizar as condições das mencionadas etapas do processo e permitir o
contacto dos participantes com os serviços municipais e de estes com a mencionada empresa, sempre
que necessário, nomeadamente para dirimir eventuais constrangimentos informáticos que possam
surgir, a Câmara Municipal delibera, no uso do poder regulamentar conferido pelo artigo 241.º da
Constituição da República Portuguesa às autarquias Locais e nos termos da alínea k) do n.º 1 do artigo
33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias locais,
submeter à Assembleia Municipal, a seguinte alteração ao “Regulamento do Orçamento Participativo”,
para efeitos de aprovação, nos termos da alínea g) do n.º1 do artigo 25.º da mesma Lei:

“Artigo 7.º
[…]
1-[…].
2-[…].
3- As fases de operacionalização e de votação iniciam-se e terminam às 12h00 das datas constantes,
respetivamente, das alíneas b) e e) do número anterior.
4-[Anterior n.º 3].
5-[Anterior n.º 4].”

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.”

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 6, pelas 22.19h e como não houve lugar a qualquer

intervenção, a Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea g) do nº1 do art.º

25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013 de 12 de

setembro, abreviadamente designado por RJAL, APRECIOU E APROVOU a 2ª alteração ao

Regulamento do Orçamento Participativo do Município da Marinha Grande. ______________

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. __________________________________

PONTO 7 - RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DA MARIMOLDES - SOC
MARINHENSE MOLDES LDA, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º
21/2016, de 19 de julho;

“ Presente certidão de teor nº51/2017/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 6 de abril de
2017:

Presente requerimento com registo de entrada n.º 382/17, datado de 06/03/2017, apresentado por
MARIMOLDES SOC MARINHENSE MOLDES LDA, com o NIPC 500 193 252, com sede em Picassinos,
freguesia e concelho da Marinha Grande, no qual é solicitada a emissão de deliberação fundamentada
de reconhecimento do interesse público municipal na regularização do seu estabelecimento, sito na
estrada da Maceira, freguesia e concelho da Marinha Grande, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo
5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º
21/2016, de 19 de julho;

O Decreto-Lei n.º 165/2014, de 05 de novembro, que estabelece o regime de regularização
extraordinário de estabelecimentos industriais, explorações pecuárias, explorações de pedreiras e das
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explorações onde se realizam operações de gestão de resíduos, veio possibilitar a sua regularização
quando não disponham de título válido de instalação ou de título de exploração ou de exercício de
atividade, incluindo as situações de desconformidade com os instrumentos de gestão territorial
vinculativos dos particulares ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública.

O diploma em causa aplica-se, ainda, à alteração ou ampliação das referidas unidades produtivas que
possuam título de exploração válido e eficaz, mas cuja alteração ou ampliação não sejam compatíveis
com os instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares ou com servidões
administrativas e restrições de utilidade pública.

A Lei n.º 21/2016, de 19 de julho, veio prorrogar o prazo de apresentação dos processos de
regularização até um ano após a sua entrada em vigor, procedeu à extensão do seu âmbito de
aplicação, passando a estar abrangidas as atividades previstas no n.º 3 do artigo 1.º desse decreto-lei,
que não tenham chegado a iniciar-se ou tenham cessado ou sido suspensas há mais de um ano, desde
que existissem, iniciadas ou acabadas, instalações de suporte dessa atividade à data de entrada em
vigor do Decreto -Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, e à extensão do seu regime aos
estabelecimentos e explorações que se destinem ao apoio da atividade agropecuária, da agricultura,
horticultura, fruticultura, silvicultura e apicultura, designadamente armazéns, anexos e centrais de frio.

Para o efeito deve ser instruído um pedido, pelos interessados, com um conjunto de documentos que
permita recolher informação relevante que habilite as entidades competentes a ponderarem os vários
interesses económicos, sociais e ambientais em presença e, consequentemente, tomarem uma decisão
ajustada a cada situação.

Com vista a beneficiar deste regime de regularização, a sociedade MARIMOLDES SOC MARINHENSE
MOLDES LDA, com o NIPC 500 193 252, com sede em Picassinos, freguesia e concelho da Marinha
Grande, apresentou um requerimento a fim de obter uma deliberação fundamentada de
reconhecimento do interesse público municipal na regularização do seu estabelecimento industrial, sito
na estrada da Maceira, freguesia e concelho da Marinha Grande, por parte da Assembleia Municipal,
sob proposta da Câmara Municipal.

Considerando que:

- MARIMOLDES SOC MARINHENSE MOLDES LDA, dedica-se à fabricação de moldes metálicos;

- Possui um estabelecimento industrial, sito na estrada da Maceira, Picassinos, freguesia e concelho da
Marinha Grande, com uma área de implantação total de 1.604,00 m2 e uma área total de construção
de 1.824,00 m2;

- O edifício inicial, licenciado por esta Câmara Municipal no âmbito do processo n.º 1113/78, possuía
uma área de construção de 994,00 m2 e de implantação de 884,00 m2;

- Não está licenciada uma área de construção de 830,00 m2 e de implantação de 720,00 m2, que se
reporta ao facto de se ter efetuado mais um piso na área dos escritórios e de se ter ampliado para os
lados o edifício inicial;

- Atualmente o edifício encontra-se encostado às estremas laterais e posterior;

- A percentagem de ocupação da unidade industrial é de 52,76 % quando, para o local, deveria ser de
50%; o índice volumétrico é de 4,3 m3/m2, inferior ao máximo de 5 m3/m2; não existe qualquer
afastamento entre a referida unidade e as estremas laterais e posterior terreno, quando deveria ser de
3 m e 10 m (respetivamente laterais e posteriores) e não garante o n.º mínimo de lugares de
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estacionamento que deveria ser de 1 lugar/50 m2 de construção, pelo que são violados os indicadores
urbanísticos previstos nas alíneas a), c) e d), respetivamente, todos do n.º 4 do artigo 7.º do
Regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande;

- Prestam serviço, naquela unidade, 11 trabalhadores pertencentes ao quadro da empresa;

- A faturação da empresa ascendeu a 506.000,00 euros, em 2015, e a 615.000 euros, no ano de 2016;

- A deslocalização da empresa, segundo a interessada, acarretaria custos elevados, na ordem dos
1.000.000,00 euros, e inviabilizaria a continuação da laboração e do desenvolvimento económico da
empresa;

- A unidade industrial em causa insere-se numa área com vocação específica para o fim industrial –
Expansão da Zona Industrial da Marinha Grande - justificando-se a sua manutenção no local, onde se
localiza e produz há quase quarenta anos;

- À semelhança de outras empresas do concelho, a requerente cria riqueza, potencia e mantém
empregos, fatores essenciais para o bem-estar social, pelo que a regularização da sua unidade é de
manifesto interesse público municipal;

Por todo o circunstancialismo descrito, a Câmara Municipal delibera, de acordo com a competência
que lhe é conferida pela alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e
alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, com as alterações
dadas pela Lei n.º 21/2016, de 19 de julho, submeter à Assembleia Municipal a presente proposta de
reconhecimento do interesse público municipal na regularização do estabelecimento industrial,
destinado à produção de moldes metálicos, sito na estrada da Maceira, Picassinos, freguesia e
concelho da Marinha Grande, propriedade de MARIMOLDES SOC MARINHENSE MOLDES LDA, com o
NIPC 500 193 252, com sede em Picassinos, freguesia e concelho da Marinha Grande.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.”

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 7, pelas 22.21h e como não houve lugar a qualquer

intervenção, a Assembleia Municipal, em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 4 do

artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, com as alterações introduzidas pela

Lei n.º 21/2016, de 19 de julho, APRECIOU E APROVOU a proposta de RECONHECIMENTO DO

INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL

MARIMOLDES SOC. MARINHENSE MOLDES LDA, destinado à produção de moldes metálicos,

sito na estrada da Maceira, Picassinos, freguesia e concelho da Marinha Grande, com o NIPC

500 193 252. ____________________________________________________________

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. __________________________________

PONTO 8 - 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 8, pelas 22.22h e colocou-o à discussão.________

Usou da palavra, o deputado Filipe Andrade (CDU) que referiu que o PS é que se atrasou a
apresentar a proposta para a inclusão do saldo de gerência e parece que este ano vamos pelo
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mesmo caminho. Em relação à revisão das taxas e licenças, o PS falhou o compromisso de
trazer à Assembleia uma alteração ao regulamento e continua a penalizar os munícipes
cobrando valores exorbitantes. Lamentou que a questão das massas asfálticas e da brita
ainda esteja por resolver. A Junta de Freguesia continua à espera para fazer o seu trabalho.
Questionou sobre o concurso para a adutora dos Picotes, o alargamento da zona industrial e
o evento Marinha grande Street Art. Quanto às Festas da Cidade, questionou sobre o
orçamento para este ano e o custo das mesmas no ano anterior. Perguntou o que se passa
com as Marchas Populares, uma vez que não se sabe a razão pela qual não se realizam este
ano. __________________________________________________________________

Tomou a palavra, a deputada Elvira Ferreira (+C) que referiu o seguinte: _______________

1 - Semana da educação – O relatório, relativamente à parte da Educação, fica muito aquém
do que verdadeiramente se passou. Na parte da Semana da educação apenas enumera os
objetivos da mesma e nem sequer faz uma reflexão entre os objetivos enunciados e o que foi
atingido. - Não refere o número de público envolvido, alunos e comunidade em geral e uma
pequena análise e opinião de todos os que estiveram envolvidos. Para isso, teria de haver um
trabalho mais cuidado e feito com alguma antecipação, algo que já verificámos ao longo
destes anos que não existe. Na nossa perspetiva, a Semana da educação correu bem e estão
de parabéns todos os estiveram na sua organização. ______________________________

2 - Na parte relativa ao Desporto, também achamos que houve iniciativas interessantes e que
envolveram muita gente: Desfile de Carnaval, Corta mato escolar, passeios pedestres
escolares e da celebração do dia +Contigo. _____________________________________

3 - Cultura – Está mais visível a parte relativa aos espetáculos, mas um aumento de 50% de
gastos (354 000€) é na nossa perspetiva um gasto exagerado porque só por si não promove
nem incentiva a cultura no concelho. Começou-se a casa pelo telhado e poucos resultados
serão visíveis nos próximos anos. O importante era exatamente o contrário, começar a casa
pelos alicerces e haver outro tipo de apostas para que no futuro a Marinha Grande fosse um
concelho de referência ao nível da cultura. Os espetáculos só por si não terão esse papel.
Ficam caros e apenas uma pequena faixa da população usufrui deles.
Também no congratulamos pela iniciativa - Exposição Guilherme Correia – Retrospetiva –
que peca por tardia, embora consideremos que foi inteiramente justa e aconteça em vida do
homenageado.____________________________________________________________

4 - Situação financeira
É gratificante sabermos que temos uma boa situação financeira. Só em contas à ordem
apresenta um saldo de 10.894.890 €.
No entanto, as consequências da mesma estão bem presentes e materializam-se na
incapacidade de executar investimento necessário ao desenvolvimento do concelho.
Realce ainda para a capacidade de endividamento demonstrado, 29 milhões de euros, o que
vem dar razão ao plano financeiro de investimento audaz que defendemos e propusemos
atempadamente. __________________________________________________________
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Usou da palavra, a deputada Renata Pereira (CDU) que lamentou a falta de limpeza do parque
da cerca após o fogo de artificio na noite de 24 de abril, dado que havia programação para o
local no dia seguinte, questionou também sobre o valor pago pelo fogo de artificio.________

Usou da palavra, o deputado Carlos Wilson (MPM) que sugeriu que se discutisse alguns
pontos antes da estes virem à Assembleia._______________________________________

O Presidente da Mesa esclareceu o Sr. Deputado que o que pretende não é possível, dado
que a Lei e o Regimento atual têm que ser cumpridos e trata-se do órgão deliberativo e não
executivo. ______________________________________________________________

Usou da palavra, a deputada Ana Fragata (CDU) que perguntou se a estrada Vieira-Praia foi
ou não estreitada._________________________________________________________

Tomou a palavra o Secretário da Junta de Freguesia da Marinha Grande, Octávio Rosa (PS),
que pediu que seja revisto o regulamento para utilização dos espaços desportivos do
Concelho, dado que o Clube Desportivo Moitense com a equipa de futsal, tem que ir jogar ao
Pavilhão da Vieira por não consegue jogar na Marinha Grande. Voltou a apelar para que se
façam obras na Moita. _____________________________________________________

Usou da palavra o deputado Pedro Silva (PSD) que voltou ao tema das Taxas e Licenças e
referiu que está na hora da Câmara voltar a rever o regulamento e os valores que se estão a
praticar, disse fazer sentido analisar valores tão desproporcionados nos dias de hoje. Sugeriu
que a Câmara tenha um stock dos pilaretes que estão em S. Pedro de Moel, que facilite a sua
eventual substituição, após os estragos de inverno. Relembrou que os problemas
estrangulamento de trânsito com a fila de camiões na Rua 10 de Junho, em Picassinos,
continua por resolver, além dos danos que provocam nas casas e do ruído incómodo. Disse
ser inaceitável e surreal o que ali se passa com a empresa Santos Barosa. A empresa tem que
resolver esta questão dentro do seu próprio espaço, não pode usar a via pública como
parque de estacionamento para os camiões, porque isto traz graves prejuízos à normal e
regular circulação de bens e de pessoas. _______________________________________

O Presidente da Mesa voltou a lembrar e a apelar para que os Srs. Deputados se organizem
para constituírem uma comissão para o desenvolvimento económico. __________________

Na sequência das intervenções, a Sra. Vereadora Cidália Ferreira e o Sr. Presidente da
Câmara prestaram as seguintes informações:_____________________________________
- concordou que se deve rever o regulamento de taxas e licenças, que está em vigor desde
2009, dado que precisa de ser adaptado à realidade de hoje;
- está em curso uma candidatura ao alargamento da zona industrial;
- as comemorações do 25 de abril correram muito bem e contaram com a colaboração das
coletividades e trouxeram à rua milhares de pessoas;
- a estrada da Vieira-Praia tem a mesma largura e noutros locais até está mais larga;
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- em relação aos pilaretes, nós temos para substituir, mas temos que o fazer em função das
marés;
- a Rua 10 de junho, foi repavimentada com massas próprias e quanto aos camiões, estamos a
estudar alternativas ao acesso ao SB no sentido de reduzir o impacto negativo, que tal
situação provoca;
- o Street Art já arrancou e os concorrentes já foram notificados;
- quanto às Marchas Populares, houve máximo empenho da Câmara junto da associação das
associações (ACAMG), para que estas se realizassem. Foram estudadas propostas e valores,
mas a ACAMG decidiu que não se realizariam as marchas nas condições que estavam em
cima da mesa;
- o fogo de artificio teve um custo de 2500,00 euros+Iva;
- a atividade desportiva tem que ser ajustada em função dos horários possíveis nos espaços
que temos disponíveis;
- a obra da adutora dos Picotes ainda não está em concurso._________________________

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, às 23.55h, 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
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A secretária da Assembleia Municipal

Paula Cristina Ascenso Moreira

O conteúdo da presente sessão não tem registo digital devido a problemas técnicos.


