
 1 

ACTA Nº 6/08 
 

Aos trinta dias do mês de Dezembro de dois mil e oito, pelas vinte e uma horas e vinte 

minutos, reuniu, no Auditório Municipal, sito na Av. José Henriques Vareda, em sessão 

ordinária, a Assembleia Municipal, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 

Ponto um � �Imposto Municipal Sobre Imóveis Respeitante ao Ano de 2008 a 
Liquidar no Ano de 2009 � Revogação da Deliberação de 18 de Setembro de 2008�; 
 

Ponto dois � �Imposto Municipal Sobre Imóveis � Fixação da Taxa Respeitante ao 

Ano 2008 a Liquidar no Ano 2009�; 
 
Ponto três � �Lançamento da Derrama Relativa a 2008, a Cobrar em 2009�; 
 
Ponto quatro � �Definição da Percentagem de Participação no IRS de Rendimentos 
de 2009, a Liquidar em 2010�; 
 
Ponto cinco � � Proposta de Documentos Previsionais para o Ano 2009, Grandes 

Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal�; 
 
Ponto seis -  � Participação do Município na Entidade Regional de Turismo/Pólo de 

Desenvolvimento Turístico Leiria/Fátima�; 
 
Ponto sete � �Aditamento da Taxa Proposta à Assembleia Municipal Rectificação�; 

 
Ponto oito � Reconhecimento de Interesse Público da Variante Nascente. Proposta à 

Assembleia Municipal�; 
 

Ponto nove � � Declaração de Utilidade Pública com Atribuição de Carácter de 

Urgência para a Expropriação de uma Parcela de Terreno de um Prédio 

Urbano com Vista à Execução da Empreitada de Requalificação da Ribeira 

das Bernardas�; 
Ponto dez � � Proposta de Projecto de Regulamento Municipal de Toponímia e 

Numeração de Polícia para o Concelho da Marinha Grande�; 
 
Ponto onze - �Parecer do Revisor Oficial de Contas Sobre a Situação Económica e 

Financeira do Município da Marinha Grande�; 
 
Ponto doze � Actividade Camarária/Informação Financeira; 

 
O Presidente da Assembleia Municipal Luís Marques, deu início à sessão, começando por 

informar que havia dois pedidos de substituição: o deputado da CDU Francisco Duarte foi 
substituído pelo deputado Orlando Calvete e o deputado do PSD Rui Verdingola foi 
substituído pelo deputado Paulo Gomes. 
Conforme lista que se encontra como anexo nº 1 à presente acta. 
Lembrou os deputados que estavam numa sessão ordinária, pediu desculpa pelo erro constante 
na convocatória da Assembleia, devendo nela constar sessão �ordinária� e não extraordinária, 

como se podia verificar, já não foram a tempo de o corrigir, pois quando se aperceberam os 
documentos já estavam distribuídos. 
Relativamente ao correio recebido, disse que no caso de o quererem consultar, o mesmo 
encontrava-se à disposição dos deputados, referindo que na sua opinião não havia nenhum 

que merecesse destaque. 
Disse também que havia doze pontos para discutir, dos quais pelo menos oito seria 
conveniente que fossem discutidos naquela sessão, pediu aos deputados que fossem céleres 
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nas suas intervenções, senão a Assembleia teria que continuar no dia seguinte.  
Perante o exposto, e pelo carácter de urgência do ponto seis propôs que aquele fosse 
substituído pelo ponto onze, subindo os restantes pontos um lugar. 
Assim, colocou à votação a sua proposta, não havendo oposição ficou decidido que o ponto 
numero seis seria substituído pelo ponto numero onze. 
Continuou dizendo que ia colocar a aprovação a acta nº 05/08, relativa à sessão extraordinária, 

lembrando que ficava ainda em falta a acta número três relativa ao mês de Junho, que por 
lapso dos serviços ainda não tinha sido possível concluir a primeira parte, dado que a 

gravação da segunda se tinha sobreposto à da primeira. 
 

O deputado do PS Rui Rodrigues, começou por cumprimentar todos e desejar votos de Boas 

Festas.  
Em relação à Assembleia disse que os deputados do PS não estavam na disposição que se 
prolongasse para além da meia-noite, referindo que a mesma deveria ter sido marcada para 
uma sexta-feira. 
Relativamente às actas lamentou que as mesmas, tivessem vindo a perder qualidade, dizendo 
que havia uma má técnica de redacção, lembrando que as actas eram um registo do que 
passava nas Assembleias.  
 
O Presidente da Assembleia Municipal, no respeitante às actas deu alguma razão ao 

deputado Rui Rodrigues, salientando que se tinha vindo a preocupar com a sua melhoria, mas 
que ainda não conseguiram atingir o objectivo pretendido. 
Relativamente à marcação da Assembleia Municipal, disse-lhe que foi feita por questões de 

natureza técnica, que os senhores deputados conheciam muito bem. Perante o exposto colocou 
a acta nº 05/08 à votação, tendo a mesma sido aprovada por maioria, com duas abstenções, 
por ausência.  
Seguidamente anunciou que se ia dar início ao período antes da ordem do dia.  
 
O deputado da CDU Artur Marques, cumprimentou toda a Assembleia, desejando aos 
trabalhadores um ano de luta, revitalizando forças para lutar contra o Governo actual.  
Disse que em sua opinião não era preocupante que as actas não tivessem eventualmente o 

melhor Português, que preocupante e lamentável, era que o Jornal da Marinha de todos os 

assuntos tratados numa das últimas Assembleias, se limitasse apenas a noticiar um registo de 
opinião do Partido Socialista. 
Prosseguiu lendo uma saudação; 

Saudação: 

 A Assembleia Municipal da Marinha Grande reunida a 30 de Dezembro de 2008, 

saúda o 75º aniversário do Movimento Operário do 18 de Janeiro de 1934. Estava-se no 

início de 1934, com o mudar do ano entra em vigor o estatuto nacional do trabalho, instituído 

pelo regime fascista de Salazar, e os sindicatos livres eram oficialmente proibidos, dando 

origem a outros subjugados ao poder corporativo. 

Por todo o País os trabalhadores combatem as fascização dos sindicatos e convocam para 18 

de Janeiro uma greve geral revolucionária com o objectivo de derrubar o governo de Salazar 

a insurreição falha, mas na Marinha Grande os operários vidreiros tomam o poder, apenas 

por algumas horas é certo, pois a repressão esmagaria a revolta, no resto do País 

esperavam-se acções iguais, mas em nenhum outro lado se repetiu o gesto dos operários 

Marinhenses. 

Apesar de fracassada a revolta dos trabalhadores vidreiros fica na história como um 

momento alto da resistência ao fascismo e deixou sementes que germinaram numa manhã de 

Abril precisamente quatro décadas depois. 

 Mais do que nunca esta luta deve servir de exemplo para o que se aproxima, para quem não 

esteja atento até parece que a distância de 75 anos atira para muito longe, mas não. Hoje a 

luta dos trabalhadores dos intelectuais, dos pequenos e médios empresários, dos jovens, dos 
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reformados do povo em geral, é contra um monstro chamado capitalismo selvagem, no seu 

melhor momento, ao seu melhor nível, a globalização. Por isso é necessário que este exemplo 

de luta nos sirva para a união de esforços no combate a um governo que se encontra de mão 

dada apenas e só pelos interesses desse poder capitalista apoiante da globalização, virando 

as costas a quem trabalha. Há 75 anos a luta foi contra Salazar, hoje a luta é contra 

Sócrates, aprender com o passado para resistir lutar e vencer 

Viva o 18 de Janeiro de 1934   

A CDU � Coligação Democrática Unitária 

Conforme documento que se encontra como anexo nº 2 à presente acta 
 

O Deputado do BE José Rodrigues, cumprimentou todos os presentes e desejou também um 
Ano Novo muito próspero, ambicionando que para os deputados pudesse ser um ano que lhes 
permitisse serem mais pontuais, mais moderados e mais objectivos naquilo que diziam e 
faziam. 
Prosseguiu lendo uma Moção;  

Moção:  

Pela suspensão imediata do actual sistema de avaliação de desempenho de pessoal 

docente. 

Considerando o modelo de avaliação de desempenho do docente introduzido pelo 

decreto regulamentar 2/2008 de 10 de Janeiro. 

Considerando que este modelo se enquadra na orientação unicamente economicista 

no qual se baseia o actual estatuto da carreira docente, admitindo que o decreto 

regulamentar 2/2008, vem na sequência da publicação do decreto-lei nº 15/2007 de 19 de 

Janeiro do estatuto da carreira docente dos educadores dos professores do ensino básico e 

secundário os diplomas que contribuem para a efectiva degradação da qualidade de ensino 

que a escola pública tem vindo a construir. 

Tendo em conta os inúmeros problemas suscitados no arranque da tentativa de 

aplicação deste modelo de avaliação de desempenho do docente, face à sua complexidade e 

sustentadas pela carência de informação inequívoca às dúvidas levantadas pelos professores 

e educadores, algumas das quais nem o Ministério da Educação consegue explicar. 

Sabendo-se que as recomendações do conselho científico da avaliação dos 

professores, estrutura criada pelo Ministério da Educação estabelecem duras críticas a 

aspectos centrais do modelo, nomeadamente quanto à utilização dos resultados dos alunos e 

o abandono escolar como itens de avaliação. 

Assumindo que a classificação do serviço docente é condição indispensável para a 

melhoria da qualidade do serviço público de educação, tendo em consideração o clima de 

contestação e indignação dos professores educadores e alunos, a insustentável instabilidade 

e mau estar vivido por toda a comunidade educativa, prejudica efectivamente o processo de 

ensino/ aprendizagem. 

Entendendo a educação como um processo cultural participativo e participado em 

que os professores e educadores não podem ser reduzidos a distribuidores de instrução e os 

alunos meros receptáculos de massa de conhecimento sem qualquer coesão, e de tecnologias 

desfasadas da aprendizagem de conteúdos, a Assembleia Municipal da Marinha Grande, na 

reunião ordinária de 30 de Dezembro de 2008 delibera: 

Solidarizar-se com a luta dos professores e educadores em defesa da escola pública 

com qualidade; 

Recomendar a imediata suspensão de todas as iniciativas e actividades relacionadas 

com o processo de avaliação em curso resultante da aprovação do decreto regulamentar 

2/2008 de 10 de Janeiro. 

Enviar a presente Moção ao Presidente da República, ao 1º Ministro, à Ministra da 

Educação, ao Presidente da Assembleia da República, aos Grupos Parlamentares, assim 

como aos movimentos de sindicatos de professores e educadores e ainda a todas as escolas 

do Concelho da Marinha Grande. 

O Bloco de Esquerda. 
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Conforme documento que se encontra como anexo nº 3 à presente acta 
 
O Presidente da Assembleia Municipal, não tendo mais inscrições, colocou a Moção 

apresentada pelo Bloco de Esquerda à votação, sendo aprovada por maioria, com onze votos a 
favor cinco votos contra e seis abstenções. 
 
Posto isto entrou-se no 1º ponto da ordem de trabalhos. 
 

Ponto um � �Imposto Municipal Sobre Imóveis Respeitante ao Ano de 2008 a 

Liquidar no Ano de 2009 � Revogação da Deliberação de 18 de Setembro de 2008�; 
 
O Presidente da Câmara Alberto Cascalho, cumprimentou todos os presentes, desejando 
que tivessem passado um Bom Natal, desejando simultaneamente votos de um Bom Ano de 
2009. 
Começou por dizer que ia abordar conjuntamente os primeiro e segundo pontos da ordem de 
trabalhos, dado estarem interligados. Continuou recordando que a taxa do IMI recentemente 
aprovada numa Assembleia, tinha ficado fixada em 0,75 para imóveis não avaliados, e 0,35 

para aqueles que já foram objecto de avaliação, mediante a lei 64/2008, que estabelecia novos 
limites máximos, sendo respectivamente 0,7 e 0,4, havendo portanto necessidade de se 

proceder à alteração da revisão anteriormente tomada. Ficando para os imóveis que não foram 

objecto de avaliação fixada em 0,7, e que se mantivessem os 0,35 já aprovados para os 
imóveis avaliados, portanto um pouco abaixo do máximo definido pela lei em vigor. 
 
O Presidente da Assembleia Municipal, disse que pensava que os pontos, um e dois da 
ordem de trabalhos se enquadravam no mesmo assunto, referindo que se não houvesse 
oposição, propunha que os dois fossem discutidos e votados em simultâneo, o que foi aceite. 
Assim o Presidente da Assembleia Municipal colocou à aprovação o Ponto Um � Imposto 
Municipal Sobre Imóveis Respeitante ao Ano 2008 a Liquidar no Ano 2009 � Revogação da 

Deliberação de 18 de Setembro de 2008, e o tendo sido aprovada por unanimidade com vinte 
dois votos a favor.  
 
Presente deliberação da Câmara Municipal de 18 de Setembro de 2008 com a epígrafe 

�IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS RESPEITANTE AO ANO DE 2008 A 

LIQUIDAR NO ANO DE 2009 � REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 18 DE 

SETEMBRO DE 2008�, e que a seguir se passa a transcrever: 
 
�Na sequência de deliberação camarária de 18 de Setembro de 2008, e de Assembleia 

Municipal de 30 de Setembro de 2008, foi aprovada a fixação das taxas relativas ao Imposto 

Municipal sobre Imóveis respeitantes ao ano de 2008 a liquidar no ano de 2009 em 0,75% a 

taxa de IMI para os prédios urbanos a que se refere o art.º 16.º do Capítulo III do Decreto-

Lei 287/2003 de 12 de Novembro, atentos os limites consignados na alínea b) do n.º 1 do art.º 

112.º do CIMI e em 0,35%  a taxa de IMI para os prédios urbanos avaliados, nos termos do 

CIMI (n.º 1 do art.º 15.º do Capítulo III do Decreto-Lei 287/2003 de 12 de Novembro), 

atentos os limites consignados na alínea c) do n.º 1 do art.º 112.º do CIMI. 

 

Considerando a entrada em vigor da Lei n.º 64/2008 de 5 de Dezembro de 2008, que aprovou 

as medidas fiscais anticíclicas, como forma de minorar o impacto nas famílias dos custos 

crescentes com a habitação; 

 

Considerando que a Direcção Geral de Impostos oficiou a Câmara Municipal da Marinha 

Grande para se proceder à actualização das taxas máximas, anteriormente estabelecidas, 

através de fax datado de 15-12-2008; 
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Considerando que foi deliberado fixar a taxa relativa ao Imposto Municipal sobre Imóveis 

respeitante ao ano de 2008 a liquidar no ano de 2009 em 0,75% para os prédios urbanos a 

que se refere o art.º 16.º do Capítulo III do Decreto-Lei 287/2003 de 12 de Novembro; 

 

A Câmara Municipal delibera proceder à revogação da deliberação tomada a 18-09-2008, 

considerando a alteração legislativa decorrente da aprovação da Lei nº 64/2008 de 5 de 

Dezembro e submeter a presente deliberação à próxima sessão da Assembleia Municipal. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.� 

 

A Assembleia Municipal, após analisar a referida proposta e concordando com a mesma 

delibera, revogar a deliberação de 30 de Setembro de 2008 decorrente da aprovação da 

Lei n.º 64/2008 de 5 de Dezembro. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade com 22 votos a favor. 

Nos termos legais e regimentais, procedeu-se à sua aprovação em minuta por 

unanimidade, com 22 votos a favor. 

Conforme documento que se encontra como anexo nº 4 à presente acta 
 

O Presidente da Assembleia Municipal, seguidamente colocou a aprovação o  
 
Ponto Dois -  �Imposto Municipal Sobre Imóveis � Fixação da Taxa Respeitante ao ano 2008 

a Liquidar no Ano 2009�, tendo sido aprovado por unanimidade com 22 votos a favor. 
 
Presente deliberação da Câmara Municipal de 22 de Dezembro de 2008 com a epígrafe 

�IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS � FIXAÇÃO DA TAXA RESPEITANTE 

AO ANO DE 2008 A LIQUIDAR NO ANO DE 2009�, e que a seguir se passa a 
transcrever: 
 
�Nos termos do disposto na alínea a) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro, Lei das 

Finanças Locais, o produto da cobrança do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), constitui 

receita dos municípios. 

 

Nos termos do estipulado na alínea f) do n.º 2 do art.º 53 da Lei n.º 169/99 de 18 de 

Setembro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, compete à 

Assembleia Municipal fixar anualmente o valor da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis 

incidente sobre prédios urbanos, mediante proposta da Câmara Municipal, conforme 

disposto na alínea a) do n.º6 do art.º 64.º do mesmo diploma legal. 

 

Considerando que o Decreto-Lei n.º 287/2003 de 12 de Novembro aprova o Código do 

Imposto Municipal sobre Imóveis, publicado no anexo I do mesmo, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 64/2008 de 5 de Dezembro. 

 

Considerando que nos termos do n.º 4 do art.º 112 do CIMI os municípios, mediante 

deliberação da Assembleia Municipal, fixam a taxa a aplicar em cada ano aos prédios 

urbanos e prédios urbanos avaliados, nos termos do CIMI, dentro dos intervalos previstos 

nas alíneas b) e c) do n.º1 do mesmo artigo; 

 

Considerando que esta deliberação, para vigorar no ano de 2009, deve ser comunicada à 

Direcção Geral dos Impostos até 31 de Dezembro de 2008, conforme Despacho n.º 

1334/2008-XVII, de 24 de Novembro, do Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. 

 

A Câmara Municipal propõe a fixação das taxas respeitantes ao ano de 2008 a liquidar em 

2009 em 0,70% a taxa de IMI para os prédios urbanos a que se refere o art.º 16.º do Capítulo 
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III do Decreto-Lei 287/2003 de 12 de Novembro, atentos os limites consignados na alínea b) 

do n.º 1 do art.º 112.º do CIMI, alterado pela Lei n.º 64/2008 de 5 de Dezembro e em 0,35%  

a taxa de IMI para os prédios urbanos avaliados, nos termos do CIMI (n.º 1 do art.º 15.º do 

Capítulo III do Decreto-Lei 287/2003 de 12 de Novembro), atentos os limites consignados na 

alínea c) do n.º 1 do art.º 112.º do CIMI, alterado pela Lei n.º 64/2008 de 5 de Dezembro. 

 

Considerando o exposto, a Câmara Municipal delibera nos termos da alínea a) do n.º 6 do 

art.º 64º da Lei n.º169/99 de 18 Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 

de Janeiro, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a presente proposta de taxas de 

Imposto Municipal sobre Imóveis respeitante ao ano de 2008 a liquidar no ano de 2009  para 

que o órgão deliberativo fixe as mesmas nos termos da alínea f) do n.º 2 do art.º 53 do mesmo 

diploma legal. 

 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com quatro votos a favor e três abstenções dos Srs. 

Vereadores do PS� 

 

A Assembleia Municipal, após analisar a referida proposta e concordando com a mesma 

delibera, que se fixe em 0,70% a taxa de IMI para os prédios urbanos a que se refere o 

Art.º 16.º do Capítulo III do Decreto-Lei 287/2003 de 12 de Novembro, atentos os limites 

consignados na alínea b) do n.º 1 do Art.º 112.º do CIMI, alterado pela Lei n.º 64/2008 de 

5 de Dezembro e em 0,35% a taxa de IMI para os prédios urbanos avaliados, nos termos 

do CIMI (n.º 1 do Art.º 15.º do Capítulo III do Decreto-Lei 287/2003 de 12 de 

Novembro), atentos os limites consignados na alínea c) do n.º 1 do Art.º 112.º do CIMI, 

alterado pela Lei n.º 64/2008 de 5 de Dezembro. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade com 22 votos a favor. 

Nos termos legais e regimentais, procedeu-se à sua aprovação em minuta por 

unanimidade, com 22 votos a favor. 

Conforme documento que se encontra como anexo nº 5 à presente acta 
 
O Presidente da Assembleia Municipal, deu entrada no ponto três da Ordem de Trabalhos. 
 

Ponto três � �Lançamento da Derrama Relativa a 2008, a Cobrar em 2009�; 
 

O Presidente da Câmara, começou por dizer que, mantendo-se os pressupostos que 
estiveram na base da proposta aprovada para o ano 2008, tinham entendido manter o seu 
conteúdo. 
Pelo exposto, os 1,5 % aplicável às empresas com um volume de negócios acima dos 150 mil 
euros ano, e às pequenas e micro empresas com um volume de negócios abaixo desse valor, 
reduzir em cerca de 50%, em virtude do nosso Concelho estar carente de algumas obras 
estruturantes necessárias para a promoção do desenvolvimento sustentável, nomeadamente a 
expansão da Zona Industrial, com claro destaque para o arranque das variantes, com a 
realização da obra da variante/nascente, propondo que a taxa fosse fixada em 0,75.  
 
O deputado do PS Rui Rodrigues, pediu ao Presidente da Câmara explicações, no referente à 

alteração do método de lançamento da derrama, elevando que esperava que lhe tivessem sido 
apresentados resultados ou perspectivas quanto à possibilidade de recolha de receita, 

evidenciando os valores que possam eventualmente estar em causa, assim como a informação 

da sua eventual aplicação. 
 
O deputado do PS Telmo Ferraz, cumprimentou toda a Assembleia desejando um Bom Ano 
de 2009. 
Disse que quando o seu Partido era poder autárquico, um deputado da sua bancada, deixava 
sempre expresso o desejo de que em todas as Assembleias, fossem informados com clareza do 
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valor consignado à derrama, assim como e onde o mesmo iria ser utilizado. 
 
O deputado do PSD Pedro André, cumprimentou todas as bancadas desejando igualmente a 
continuação de Boas Festas e um Bom Ano de 2009. 
Começou por dizer que o PSD não ia aprovar aquele ponto de ordem de trabalhos, porque em 
sua opinião e à semelhança de outros pontos, como IMI e o IRS, as coisas não deviam ser 

sempre iguais como era hábito, manifestando uma opinião contrária ao chavão da esquerda 

�Os ricos que paguem a crise� 

Disse ainda que em seu entender a Câmara deveria começar a dar um sinal, quer na captação 

de novas empresas, quer na ajuda às existentes e deixar o hábito de as taxar sempre pelo 

máximo, salientando que era altura de mudar as coisas, elevando que para o PSD, isso era 
uma questão de princípio, deixando expresso que dali para a frente aquele assunto deveria ser 

discutido de uma forma diferente. 
 
O deputado da CDU José Luís, disse que a aprovação da derrama tinha sido sempre 

consensual, dado que se tratava de pedir às empresas um esforço adicional, mas dado o estado 
grave que a conjuntura económica atravessava, a Câmara tinha tido o bom senso de as tributar 
de forma diferente, distinguindo positivamente as médias, das micro empresas.  
Referindo-se ao deputado Telmo Ferraz disse que o princípio da consignação da referida 

receita já tinha acabado havia muito tempo, sendo por demais evidente que a Câmara tinha 

muito onde a aplicar, nomeadamente na Zona Industrial. Perante o exposto disse que em seu 
entender não havia argumentos possíveis que justificassem o voto contra. 
 
O Presidente da Assembleia Municipal, colocou à votação o terceiro ponto da ordem de 
trabalhos, -  Lançamento da Derrama Relativa a 2008, a Cobrar em 2009, tendo sido aprovado 
por maioria com 11 votos a favor, 0 votos contra e 11 abstenções. 
 
Presente deliberação da Câmara Municipal de 22 de Dezembro de 2008 com a epígrafe 

�LANÇAMENTO DA DERRAMA RELATIVA AO ANO DE 2008 A COBRAR EM 2009�,  
que a seguir se passa a transcrever: 
 
�De acordo com o estabelecido na alínea b) do art. 10.º da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro, 

Lei das Finanças Locais, o produto da cobrança de derramas lançadas nos termos do art. 

14.º do mesmo diploma legal, constitui uma receita municipal. 

 

De acordo com o disposto no n.º 1 do art. 14.º da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro, Lei das 

Finanças Locais, os municípios podem deliberar lançar anualmente uma derrama até ao 

limite máximo de 1.5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC (Imposto sobre o 

rendimento das pessoas colectivas) que corresponda à proporção do rendimento gerado na 

sua área geográfica por sujeitos passivos residentes em território português que exerçam, a 

título principal, uma actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não 

residentes com estabelecimento estável nesse território. 

 

Ainda de acordo com o número 4 do art.º 14.º da referida lei, a Assembleia Municipal pode, 

por proposta da Câmara Municipal, deliberar lançar uma taxa reduzida de derrama para os 

sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse os 150.000 

euros 

 

A fixação da taxa da derrama sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC, irá 

permitir a arrecadação de receita ao Município da Marinha Grande, considerando que estão 

em curso acções que irão permitir obras fundamentais ao desenvolvimento sustentável do 

concelho, nomeadamente a expansão da Zona Industrial da Marinha Grande e a construção 

da Variante Nascente. 
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Apreciado o exposto e concordando com o seu teor, a Câmara Municipal delibera nos 

termos da alínea a) do n.º 6 do art. 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada 

pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a 

seguinte proposta de lançamento da derrama relativa ao ano de 2008 a cobrar em 2009, 

fixando-a em: 

 

 1,5% para as empresas com lucro tributável sujeito e não isento de Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) que registem no ano anterior um volume 

de negócios superior a 150.000�, nos termos do disposto no art.º 14.º da Lei n.º 

2/2007 de 15 de Janeiro; 

 0,75% para as empresas com lucro tributável sujeito e não isento de Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC), que no ano anterior registem um volume 

de negócios que não ultrapasse os 150 000�, nos termos do disposto no art.º 14.º n.º 

4 da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro. 

 

Mais delibera submeter a presente proposta a apreciação e votação pela Assembleia 

Municipal para que este órgão deliberativo autorize o lançamento da derrama relativa ao 

ano de 2008, a cobrar em 2009, nos termos da alínea f) do n.º 2 do art.º 53.º da Lei n.º 

169/99 de 18 Setembro, alterada e republicada em anexo pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro. 

 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 3 abstenções dos Srs. 

Vereadores do PS.� 

 

A Assembleia Municipal, após análise dos documentos supra mencionados e 

considerando que os mesmos estão devidamente fundamentados pela legislação em 

vigor, decide submetê-los à votação e nos termos do disposto na alínea b) do n.º2 do art. 

53.º da Lei n. 169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 5-

A/2002 de 11 de Janeiro, os mesmos são aprovados por maioria, com 11 votos a favor, 0 

votos contra e 11 abstenções. 

Nos termos legais e regimentais, procedeu-se à sua aprovação em minuta por 

unanimidade, com 22 votos a favor. 

Conforme documento que se encontra como anexo nº 6 à presente acta 
 
O deputado Rui Rodrigues leu a declaração de voto da sua bancada.  
Declaração de Voto 

Abstivemo-nos atendendo a que: 

 

1.�Ao lançamento da derrama abstivemo-nos tendo em conta que este lançamento de taxas 

sobre o lucro das empresas devia ser acompanhado de informação sobre os valores a 

arrecadar a sua previsão com a nova fórmula de cálculo bem como o seu destino. 

 

2. O lançamento da derrama nos termos em que é feito revela-se sem qualquer critério 

nomeadamente no conjunto das demais receitas Municipais, nomeadamente provenientes do 

IRS e IMI.  

 

3.Também aqui na proposta que apresento o Executivo manifesta o seu pendor casuísta, sem 

qualquer ideia de conjunto da gestão do Município�. 

Os deputados do Partido Socialista. 

Conforme documento que se encontra como anexo nº 7 à presente acta 
 

O Presidente da Assembleia Municipal, deu entrada no ponto quatro da Ordem de 
Trabalhos. 
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Ponto quatro � �Definição da Percentagem de Participação no IRS de Rendimentos de 

2009, a Liquidar em 2010�; 
 
O Presidente da Câmara, disse que para além do que constava da certidão da deliberação de 

Câmara que tinha sido distribuída, na qual se encontrava fundamentada a proposta que iria ser 
submetida à Assembleia, gostaria de deixar também alguns dados muitos simples para 
reflexão dos senhores deputados. 
De acordo com os dados oficiais relativos ao Concelho da Marinha Grande, se porventura a 
Assembleia deliberasse reduzir por exemplo 1% do IRS, valor que fazia parte das receitas 
Municipais, isso significaria para as sete mil novecentas e vinte e uma famílias do nosso 

Concelho com rendimentos dentro do 1º escalão do IRS, um benefício na ordem dos dezoito 

cêntimos. Simultaneamente 57 famílias com rendimentos no sétimo escalão, o mais elevado, 

beneficiariam de um valor aproximado aos quatrocentos e cinquenta euros. Continuando no 
campo das suposições, referiu que se eventualmente a Assembleia deliberasse prescindir na 
totalidade dos cinco por cento relativos ao IRS, prescindiria de uma receita municipal na 
ordem de um milhão e trezentos mil euros, continuariam na mesma a beneficiar de uns 
módicos noventa e dois cêntimos quase metade da população do nosso Concelho, ou seja 
cerca de sete mil e novecentas famílias. Se considerarmos ainda as famílias do 2º escalão, 
mais de sessenta e dois por cento da nossa população, que recuperariam uma média de três 

euros e cinco cêntimos, já nas famílias do escalão mais elevado, concluiu-se que teriam 
direito a reaver mais de dois mil e duzentos euros 
Perante os valores encontrados o Executivo decidiu não prescindir daquela receita, parecendo-
lhes que a citada lei era um instrumento extremamente perverso, que permitia agravar as 
injustiças e as desigualdades sociais. 
Referiu ainda que alguns deputados tinham dito que antes de serem aplicadas as taxas, a 
Câmara tinha o dever de procurar beneficiar toda a população do Concelho, mas pelo que 
tinha acabado de explanar não se vislumbrava qualquer razoabilidade, em observar aquela 
possibilidade que o governo pretendia legar nos Municípios. 
 

O deputado da CDU Saul Fragata, cumprimentou também a Assembleia, desejando um Bom 

Ano Novo a todos, começando por dizer que a inclusão daquele ponto na ordem de trabalhos, 

só tinha um mérito, era o de poder clarificar uma disposição perversa, que ao ser adoptada em 
nada beneficiaria os mais desfavorecidos. Porque se a verba dos cinco por cento do IRS já 

fazia parte do orçamento, não percebia o que iriam votar. 
Dirigindo a sua intervenção ao deputado Telmo Ferraz, disse-lhe que tinha consultado 
Técnicos e Juristas de outros Municípios, que lhe disseram que não tinham mexido nas verbas 

já aprovadas, porque não era necessário, que o ponto em questão nem sequer tinha sido 

agendado nas suas Assembleias Municipais. 
 
O Presidente da Assembleia Municipal, esclareceu dizendo que a Mesa também teve as 
mesmas dúvidas, as levantadas pelo deputado Saul Fragata, mas falaram com um técnico da 

Câmara com responsabilidade na área, que lhes tinha garantido que aquele era um assunto da 
competência da Assembleia Municipal. 
 
O deputado do PS Telmo Ferraz, começou por afirmar que na sua opinião aquele não era um 

documento perverso, ao contrário era um documento de grande valia, essencialmente quando 

se pretendia fazer um desenvolvimento integrado do Concelho. Que acreditava, que também 

tivesse sido a opinião do legislador, pois só com um documento com tal valia, permitia que a 
médio e a longo prazo, fossem feitos investimentos, captação de outras receitas, valorizando 

todos os Munícipes, elevando que era realmente uma visão de grande estratégia. 
Continuou dizendo que estranhava, que o PCP que estava sempre disponível para pedir baixa 

de impostos, aumentos de salários, promover manifestações de toda a ordem, e precisamente 
numa altura que tinha em mãos um instrumento que lhe permitia beneficiar as famílias do 
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Concelho, tomasse uma posição totalmente adversa.  
Disse que o fundamental para si, era saber o que pretendiam para o nosso Concelho, 
estranhando que a CDU, ao contrário do PS, visse aquela taxa somente como uma receita, e 
não como uma gestão integrada, que o Município tanto necessitava, informando que 
naturalmente iam votar contra. 
 
O deputado da CDU Artur Marques, disse que achava estranho, ou então não percebia muito 
daquele assunto� �Ora vamos lá ver, a proposta da Câmara não era para que se aplicassem os 
cinco por cento?... Pediu esclarecimento.� 
 
O Presidente da Assembleia Municipal, para esclarecimento, disse que a Câmara tinha 

direito a cinco por cento do IRS cobrado no Concelho, podendo se assim o entendesse abdicar 
de parte dessa percentagem. 
 
O deputado da CDU Artur Marques, continuou a sua intervenção dizendo que o nosso 
ilustre primeiro-ministro, o grande iluminado do nosso País tinha decidido, que como não 

queria baixar os seus impostos, atirava a batata para as Câmaras Municipais, elevando que tal 
procedimento era uma completa aberração. 
Disse aos deputados que o Presidente da Câmara tinha dito apenas, que a redução da taxa da 

derrama distribuída pelos Munícipes não significaria mais que meia dúzia de cêntimos nos 

bolsos de cerca de 60% da população Marinhense, favorecendo apenas os detentores de 

rendimentos superiores a cinquenta mil euros ano. 
Terminou dizendo que o que tinha acabado de ouvir da parte do deputado Telmo Ferraz era 
pura demagogia. 
 
O deputado do BE José Rodrigues, interveio para declarar que: 
�Dado o estrangulamento das Autarquias, não cobrar os cinco por cento do IRS, significaria 
desequilibrar ainda mais as contas, no entanto o governo ficaria à vontade para lançar sobre as 

Autarquias, a responsabilidade da não redução dos impostos previstas no seu próprio 

programa do governo, para além do mais, sendo uma decisão que se toma anualmente, não 

existia uma fiscalidade fiscal credível que levasse as pessoas a mudar de domicílio para 
fazerem um pouco de poupança fiscal. Naquele contexto tratava-se portanto de uma falsa 
autonomia e de uma falsa concorrência fiscal, disse que iam votar a favor� 
 

O Deputado do PSD Pedro André, disse que na óptica do PSD haviam duas coisas a ter em 
conta, a primeira passava efectivamente pela falta de dados que não tinham chegado às mãos 

dos deputados da Assembleia Municipal. 
A segunda que os Concelhos já começavam a ser concorrentes uns dos outros, que a Marinha 
ainda ia tendo algumas vantagens comparativamente aos outros, alertando para o facto de que 
muito rapidamente as poderia perder.  
Deplorava que o PS local não estivesse a fazer nada do que era indicado pelo seu líder 

Distrital, porque pelo menos existiam já duas Câmaras do PS no Distrito, que tinham 
adoptado a medida dos cinco por cento do IRS, salientando que aquilo que tinham acabado de 
ouvir da parte do PS era uma completa demagogia, lamentando que aquele Partido andasse a 
várias vozes. Completou dizendo que de qualquer forma a sua bancada votaria 
favoravelmente. 
 
O deputado do PS Telmo Ferraz, respondeu ao deputado Pedro André, dizendo-lhe que o PS 
local era independente, que os deputados do Partido Socialista na Marinha Grande tinham 
cabeça para pensar, ao contrário do que se estava a passar com a líder nacional do PSD, que 
tomava atitudes completamente contraditórias. 
Disse também ao deputado Artur Marques que ao usarem as medidas que o governo colocava 
ao dispor os Municípios, geravam mais riqueza nos Concelhos, sendo uma forma de 
investimento e não uma forma de despesa. Referindo que o que pretendia sublinhar era a 
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inexistência de estratégia, para aliciar pessoas e empresas à Marinha Grande, porque isso de 
beneficiar os ricos, era pura demagogia. 
 
O deputado do PSD Pedro André, iniciou a sua intervenção afirmando que não gostava 

muito de entrar em discussão de política barata, mas tinha que lembrar que o presidente da 
Federação Distrital do PS era Vereador, e nem mesmo assim o tinham respeitado. Por isso o 
PS também não tinha o direito de estar constantemente a evocar uma coligação CDU/PSD que 

nunca existiu, só porque o ex-vereador do PSD na Câmara da Marinha Grande tinha tomado 
algumas decisões completamente à revelia do Partido Social-Democrata. Manifestou-se 
completamente indignado com o uso da atitude de intoxicação da verdade, nas mentes das 
populações.  
Finalizou dizendo que naquele dia até já tinha havido uma votação, em que o PS tinha votado 
de forma diferente dos seus Vereadores no Executivo, augurando que talvez não fosse a 

última.  
 
O deputado do PS João Cruz, começou por dizer ao Presidente da Câmara, que achou 

curiosas as contas que tinha apresentado como fundamentação para não baixar o IRS, 

estranhava que fossem completamente diferentes das que tinha apresentado na reunião de 

Executivo Camarário. Ou seja, não esperava que para manter o IRS argumentasse que a 

redução da sua percentagem afectaria as despesas correntes. Continuou dizendo que se estava 
mesmo no limite para o equilíbrio financeiro, e que a actual situação de estabilidade 

económica/financeira aconselhava a máxima prudência, nomeadamente na subida de encargos 

para exercícios futuros, que pudessem eventualmente comprometer o equilíbrio do exercício 

corrente. 
Assim, perante o que acabou de explanar, disse ao Presidente para os persuadir a aprovarem a 
proposta da Câmara, não deveria ser aquela a justificação dada à Assembleia, sugerindo que 
deveria ter trazido a que tinha apresentado na reunião do Executivo. 
Continuou afirmando que lhe parecia que aquela atitude denunciava bem a perspectiva que o 
actual Executivo tinha da gestão do Município, lamentando que não fosse uma perspectiva de 

gestão integrada, lembrando que as Autarquias já não se encontravam isoladas, existindo já 

um conjunto de instrumentos fiscais à disposição dos Municípios e que felizmente já havia 

alguns a aproveitá-los, não isoladamente mas conjugados. Prosseguiu, questionando se não 

seria melhor captar famílias e empresas para o Concelho, se não seria mais importante do que 

a Autarquia ter uma receita de mais uns módicos euros no seu orçamento. 
Disse ainda ao deputado Saul Fragata, que era uma grande vantagem não dominar aqueles 
assuntos técnicos, porque lhes permitia de facto tecer os mais diversos comentários, sem que 

ninguém lhes levasse a mal, aconselhando-o a ler o nº2 do artigo 20 da lei das finanças locais, 

nomeadamente no referente à participação do referido no número anterior, que dependia da 
deliberação sobre a percentagem do IRS pretendida para o Município, a qual deveria ser 
comunicada por via electrónica da Câmara para a Direcção Geral de Impostos até 31 de 

Dezembro do ano anterior aquele a que se reportavam. Assim, a ausência daquela 

comunicação fora do prazo estabelecido, equivalia à falta de deliberação, pensando portanto 

que era só uma questão de interpretação da lei. 
 
O deputado da CDU José Luís, começou por dizer que o desagravamento da carga fiscal era 
extremamente importante para as famílias, mas de facto como já alguém tinha referido, a sua 
aplicação competia ao Governo e à Assembleia da Republica. 
Disse ainda que realmente, havia necessidade de produzir receitas, com o intuito de atrair 
empresas e pessoas, criando empregos nomeadamente para aquando da expansão da Zona 

Industrial. 
Relativamente à lei em discussão classificou-a de extremamente injusta, uma vez que 
beneficiariam dela apenas os detentores de maiores rendimentos, penalizando os de 
rendimentos inferiores, dado que a Autarquia não estava autorizada a taxar consoante o 

rendimento de cada cidadão, tendo que obrigatoriamente taxá-los proporcionalmente.  
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Finalizou elevando que não podia de modo nenhum admitir a demagogia e o populismo que 
os deputados do PS evidenciavam, realçando que não era legitimo que o governo ao reduzir 
impostos, reduzisse a capacidade das Autarquias, incapacitando-as completamente de 
executar obra, concluindo que não havia qualquer estratégia que conseguisse ultrapassar tal 
situação. 
  
O deputado da CDU Albino Paulo, cumprimentou também toda a Assembleia, tecendo votos 
de um Bom Ano de 2009. 
Começou por deplorar que o Governo obrigasse as Câmaras as fazerem descontos 

indevidamente, ousando propor que os mesmos fossem feitos às pessoas mais ricas do nosso 
País e do nosso Concelho, em detrimento dos mais desfavorecidos, lamentando que nada 
tivessem feito para minorar o problema que têm vindo a afectar os Portugueses nos últimos 

tempos, nomeadamente no referente aos desmesurados aumentos das prestações mensais do 
crédito à habitação.  
Disse que o Partido que representava não podia entender que tal coisa estivesse a acontecer, 

elevando que felizmente no Concelho da Marinha Grande se tinham feito grandes acções no 

combate à desigualdade. 
Finalizou dizendo que era evidente que até tinham feito contas, e como era seu apanágio 

lutavam sempre a favor dos trabalhadores, sendo evidente que se eventualmente se 
perspectivasse que a situação viesse a beneficiar a população, a CDU seria a primeira a votar 
favoravelmente. 
 
O deputado do PS João Cruz, disse que para analisar a opinião dos deputados da CDU, tinha 
que começar por enumerar as diversas receitas observadas nos documentos de prestação de 

contas aprovados em 30 de Abril passado. 
Assim, começou por se referir aos impostos directos no valor de seis milhões relativos ao ano 

2006, e sete milhões e duzentos e oitenta e sete mil euros do ano 2007, tendo-se verificado um 
aumento no valor de um milhão, duzentos e quarenta e cinco mil euros, proporcionado pela 
alteração da lei das finanças locais, permitindo também um aumento das transferências 

correntes no valor de novecentos e quarenta e quatro mil euros. 
Perante o exposto perguntou, como com um por cento, que corresponderia a cerca de 
duzentos mil euros, os deputados da CDU faziam uma tão grande parangona, arvorando que 

aqueles valores se destinavam ao alargamento da Zona Industrial, como se aquela nem 
constava sequer dos documentos previsionais. 
 
O Presidente da Assembleia Municipal, disse que em virtude de não ter mais inscrições para 
intervir naquele ponto de ordem de trabalhos, ia colocar a votação o ponto quatro �Definição 

da Percentagem de Participação no IRS de Rendimentos de 2009, a Liquidar em 2010�; tendo 
sido o mesmo aprovado por maioria, com catorze votos a favor e oito abstenções. 
 
O deputado do PS Telmo Ferraz, leu uma declaração de voto relativa à sua bancada; 
Declaração de Voto 

O PS é sensível à necessidade de receitas para a Autarquia e só por isso responsavelmente 

não votou contra esta proposta da Câmara Municipal, mantém em cinco por cento 

participação variável do Município no IRS dos sujeitos passivos residentes no Concelho no 

que diz respeito aos rendimentos relativos ao ano 2009. 

Não votámos favoravelmente a proposta porque ela confirma uma confrangedora inabilidade 

de gestão de estratégia da Autarquia, e uma incorrecta visão global do desenvolvimento do 

Concelho. 

Por outro lado a proposta que não aprovámos, confirma uma vez mais que o PCP está 

sempre disponível para se manifestar e exigir aos outros reduções de carga fiscal ou 

aumentos salariais, mas quando o pode fazer sobre a sua responsabilidade, não o faz, como 

foi o caso entre outros na criação da nova tarifa de disponibilidade de água em substituição 

do antigo aluguer do contador, ou agora na possibilidade que tinha de desagravar o IRS aos 
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residentes no Concelho entre um a cinco por cento e opta por continuar a receber o valor 

máximo desta transferência como parte da dotação da sua receita corrente. 

Se existisse na Autarquia uma política integrada de atracção e fixação de pessoas no 

Concelho, que necessariamente teria que passar também por uma política de incentivo à 

fixação de empresas de revitalização do Comércio e do Centro Histórico da Cidade, criando 

condições para a sua habitabilidade, se o Concelho se tornasse gerador dos mais variados 

interesses das pessoas, estamos convictos que esta possibilidade de redução do IRS, para os 

residentes no Concelho, como medida apelativa e diferenciadora entre Concelhos seria um 

bom investimento com retorno garantido em firmes proveitos a médio prazo.  

Como o histórico de uma gestão de três anos sem objectivos da coligação Autárquica 

PCP/PSD, é a certeza de mais do mesmo para o próximo na, não votámos contra nem a favor 

pelas razões acima referidas, optando pela abstenção como sentido responsável do nosso 

voto. 

Os deputados do Partido Socialista. 

Conforme documento que se encontra como anexo nº 8 à presente acta 
 
O Presidente da Assembleia Municipal, pediu que lhe fizessem chegar a declaração de voto 

que o deputado do PS Telmo Ferraz tinha acabado de ler, fazendo a introdução e leitura em 
minuta da aprovação do ponto quatro da Ordem de Trabalhos. 
 
Presente deliberação da Câmara Municipal de 22 de Dezembro de 2008 com a epígrafe 

�DEFINIÇÃO DA PERCENTAGEM DE PARTICIPAÇÃO NO I.R.S. � RENDIMENTOS 

DE 2009 A LIQUIDAR EM 2010�, e que a seguir se passa a transcrever: 
�Considerando que a Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro, Lei da Finanças Locais, estabelece: 

 que os municípios têm direito, em cada ano, a uma participação variável até 5 % no 

IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respectiva circunscrição territorial, 

nos termos do art. 20º, nº 1; 

 que essa participação depende de deliberação sobre a percentagem pretendida pelo 

Município, a qual deve ser comunicada à Direcção Geral dos Impostos até 31 de 

Dezembro do ano anterior a que respeitam os rendimentos, nos termos do art. 20º, nº 2; 

Considerando: 

 que as despesas correntes do Município da Marinha Grande têm vindo a aumentar, 

fruto, em grande medida, de compromissos assumidos anteriormente e da transferência 

de novas responsabilidades da Administração Central; 

 que uma eventual decisão de redução da percentagem da participação irá afectar as 

receitas correntes da Autarquia no ano de 2010; 

 que a actual situação de instabilidade económica e financeira e de clima recessivo 

aconselha a usar da máxima prudência quanto à assunção de encargos para exercícios 

futuros, que possam vir a comprometer o equilíbrio do Orçamento Corrente; 

Considerando o exposto, a Câmara Municipal delibera, nos termos do n.º2 do art.º 20.º da 

Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro manter em 5% a participação variável do município no IRS 

dos sujeitos passivos, no que respeita aos rendimentos relativos ao ano de 2009 e nos termos 

da alínea a) do n.º 6 do art.º 64º da Lei n.º169/99 de 18 Setembro, alterada e republicada 

pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a 



 14 

presente proposta para que o órgão deliberativo delibere sobre a mesma nos termos da 

alínea h) do n.º 2 do art.º 53 da Lei n.º169/99 de 18 Setembro, alterada e republicada pela 

Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro. 

 

Esta deliberação foi tomada por maioria com quatro votos a favor e três votos contra dos 

Srs. Vereadores do PS.� 

 
A Assembleia Municipal, após análise da deliberação e considerando que a mesma está 

devidamente fundamentada pela legislação em vigor, decide submetê-la à votação e nos 

termos do disposto na alínea b) do n.º2 do art. 53.º da Lei n. 169/99 de 18 de Setembro, 

alterada e republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a mesma é 

aprovada por maioria, com 14 votos a favor e 8 abstenções.  

Nos termos legais e regimentais, procedeu-se à sua aprovação em minuta por 

unanimidade com 22 votos a favor.  
Conforme documento que se encontra como anexo nº 9 à presente acta 
 
O Presidente da Assembleia Municipal, deu entrada no ponto cinco da Ordem de Trabalhos 
 

 Ponto cinco � � Proposta de Documentos Previsionais para o Ano 2009, Grandes 
Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal�; 

 
O Presidente da Câmara, começou por pedir desculpa pelo atraso na entrega de documentos 

aos deputados, que apesar do esforço feito pelos serviços técnicos e da divisão administrativa 

do Município, não tinha sido possível a realização da Assembleia antes daquela data. 
Disse que a preparação dos documentos previsionais tinha decorrido dentro de alguns 
condicionalismos, tendo a ver com o trabalho desenvolvido na preparação de um conjunto de 

projectos e actividades no âmbito do novo quadro do QREN, nomeadamente na preparação e 
apresentação de um conjunto de candidaturas a várias medidas e regulamentos do referido 

quadro. Salientou simultaneamente o trabalho desenvolvido no âmbito da Associação de 

Municípios no campo de Acção do Pinhal Litoral, sobretudo procurando um enquadramento 
estratégico. 
Fez questão de referir a preocupação que tinham em dar coerência aquele assunto, assim 
como na medida do possível prever a concretização de projectos que viessem a potenciar o 
nosso Concelho, embora estivessem conscientes que o contexto económico local, nacional e 

global se encontrava extremamente desfavorável, elevando portanto, que perante tal desígnio 

tinham uma responsabilidade acrescida, procurando acorrer ao maior número de frentes, 
sobretudo as mais descuradas.  
Relativamente à preparação dos documentos previsionais, disse que também tinha decorrido 

inserida num conjunto de alterações significativas, provenientes de uma série de legislação, 

que veio reestruturar um conjunto de procedimentos, com intervenção em quase todas as áreas 

da Autarquia, nomeadamente no relativo à gestão de pessoal, sendo obrigatoriamente 
acompanhados do mapa de pessoal pela primeira vez, dado que a nova lei de vínculos de 

carreira e remunerações entrava em vigor a 1 de Janeiro de 2009.  
Disse que a nova legislação a partir de 1 de Janeiro de 2009, iria obrigar a previsão de 

funcionários e de técnicos necessários, com o intuito de se atingirem determinados objectivos, 
obrigando o acompanhamento da dotação e previsão das respectivas despesas. 
Ressaltou que aqueles documentos previsionais, eram bastante realistas, dando para o provar, 
o que se tinha passado com o orçamento do ano 2008, relativamente  à SIMLIS, 
nomeadamente no tratamento de efluentes domésticos, recordando que inicialmente previa 
uma verba de cerca de setecentos e sessenta mil euros, que durante o ano tinha sofrido vários 

ajustamentos, ficando no final a rondar numa despesa de cerca de um milhão de euros, que 
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com aquele tipo de procedimento tinham podido concluir que os orçamentos eram portadores 
de valores cada vez mais fiáveis, estando já muito próximos da realidade.  
Disse que no âmbito financeiro tinha havido a preocupação de garantir uma previsão 

suficiente no intuito de dar continuidade aos contratos existentes, adoptando como referência, 

não o valor inflacionário de 2,5% previsto para o ano 2009, mas sim por uma margem muito 
mais folgada, de 5%.  
Destacou o processo da Zona Industrial da Marinha Grande, como um dos processos 
verdadeiramente estratégicos assumidos pelo Executivo, congratulando-se simultaneamente 
que todos os deputados da Assembleia Municipal, independentemente do Partido que 
representavam, partilhassem da sua opinião. 
Para a sua concretização seria necessário criarem-se em vários pontos do plano, instrumentos 

necessários ao avanço da obra, passando a mesma obrigatoriamente pela concretização de 

diferentes projectos, sobretudo junto das entidades competentes, quer no plano contratual quer 
na necessidade dos diferentes pareceres e autorizações absolutamente vinculativos. Não 

entrando em pormenores garantiu que o processo da Zona Industrial estava a evoluir com a 
natural facilidade. 
Pronunciou-se também sobre a Variante/Nascente, classificando-a como uma das obras 
prioritária assumidas pelo seu Executivo. Disse que estava consciente que o assunto Variantes 
na Marinha Grande, já tinha décadas, que alguns deputados com assento na Assembleia 

Municipal tinham larguíssima experiência na matéria. O traçado da Variante em discussão já 

definido e aprovado no PDM desde longa data, permitia que não houvesse dúvidas que a sua 
construção seria uma obra estratégica e absolutamente fundamental para o futuro da Cidade 

da Marinha Grande.  
Disse também, que já foram dados os primeiros passos para permitir a concretização daquele 
grande objectivo, dado que antes da sua realização teriam que ser executadas diversas vias 
estruturantes, permitindo a ligação dos Concelhos da Marinha Grande e de Leiria, 
nomeadamente pela Rua do Repouso em Casal Galego, que aliás, se encontrava em péssimo 

estado de conservação. Aquela obra prestes a começar, estimada em mais de um milhão de 

euros, foi favorecida com um novo projecto bastante melhorado, pensado de acordo com as 
necessidades actuais. Comparando um milhão de euros, com os cem mil provenientes da 
eventual comparticipação da empresa Ricardo Galo, a actual �Galo Vidro�, na sua execução, 
ficavam muito aquém da realidade e da necessidade efectiva de dotar aquela via com 

condições de circulação dignas. Também a Rua António Maria da Silva, uma via estruturante 

fundamental ao escoamento do tráfego de pesados, situada perto de uma das mais importantes 
unidades industriais do Concelho, a fábrica �Santos Barosa�, era considerada como uma das 
principais prioridades do Executivo. 
Disse que tinham ainda previsto o arranque dos Transportes Urbanos, dado que a situação da 

TUMG, já estava completamente definida. Naquela matéria pretendiam avançar com a 

utilização do bio-diesel em toda a frota do Município, e simultaneamente proceder à sua 

renovação, porque a maioria das viaturas existentes careciam de manutenção, prevendo-se 
para tal despesas elevadíssimas, deixando de se justificar a sua continuidade. 
Ainda na área da modernização administrativa e no âmbito do SAMA � Sistema de Apoio à 

Modernização Administrativa, tinham procurado renovar os equipamentos informáticos, 

desejando que a Câmara melhorasse as suas condições de trabalho, ombreando 
comparativamente a outras, e a algumas entidades particulares e até empresas, excelentes 
exemplos de inovação e criatividade. Salientando que pretendia enfrentar o desafio 
apresentado.   
Continuando no uso da palavra o Presidente, explanou as suas preocupações, como a 
necessidade de revisão do PDM, e dos equipamentos necessários à sua concretização, que 
havia dificuldades na sua aquisição, nomeadamente na Cartografia em formato digital à 

Escala 1/10.000, informando que era um processo que estava a decorrer no âmbito da 

AMLEI. 
No campo de acção da conclusão de alguns planos de urbanização, informou que estavam 
previstas uma série de intervenções no âmbito da requalificação da rede escolar, 
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essencialmente com a apresentação de candidaturas de projectos contidos na Carta Educativa, 
nomeadamente numa verba já inscrita nos documentos previsionais relativa à construção do 

Centro Educativo da Pedrulheira, Escola da Amieirinha e Pero-Neto entre outras. 
Ainda no âmbito da requalificação da habitação social, fez referência à questão do bairro do 

Camarnal e dos seus cinquenta e dois fogos, ainda em processo de aquisição, questão que 
tinha vindo a ser protelada e que ainda não tinham conseguido sanar. O bairro foi construído 

com o financiamento parcial do então INH - Instituto Nacional da Habitação, estando 
portando ainda uma parte por resolver, aguardando os altos responsáveis do IHRU � Instituto 
da Habitação e Reestruturação Urbana, ex. IHN, atendessem as solicitações da Autarquia,  
para conjuntamente estudarem a melhor solução, vislumbrando-se muito provavelmente que 
poderia passar pela contracção de um empréstimo, solução que a concretizar-se, careceria da 
realização de uma Assembleia para o efeito. 
Na Requalificação Urbana, referiu algumas intervenções, nomeadamente no Edifício da 

Resinagem, na J. Ferreira Custódio, o Largo da Capela na Moita, nos Cemitérios Municipais, 
a construção do Cemitério em Picassínos, as obras da Ponte das Tercenas, a Estrada Atlântica, 

a Requalificação das Margens do Rio Liz na Praia da Vieira, a iluminação pública, assim 

como uma solução definitiva para o Mercado. 
Relativamente ao ultimo, referiu que a Assembleia tinha sido bastante crítica, relativamente à 

sua construção provisória, indo inteiramente ao encontro das preocupações do Executivo, 

realçando que estava perfeitamente consciente que a actual situação era mesmo provisória, 

garantindo que não pretendiam que o provisório se transformasse em definitivo, evidenciando 
que o Edifício do Atrium e o Edifício da Resinagem não constituíam qualquer solução 

alternativa, elevando que tinham que encontrar uma solução que viesse a incorporar o 
Mercado Tradicional com o Mercado de Levante. 
Continuou a sua intervenção para elogiar uma realização levada a efeito no nosso Concelho 

de dois em dois anos, sempre proclamada de grande êxito, a �Semana da Educação�, 
iniciativa com larguíssima tradição, cada vez mais actualizada, dado que a educação era cada 

vez mais tema de preocupação de toda a sociedade Portuguesa, congratulando-se por sermos 
nessa realização, quase caso único no panorama nacional. 
Finalmente e no decurso duma das candidaturas às redes urbanas no âmbito da Comunidade 

Intermunicipal do Pinhal Litoral, perspectivava-se a realização da �Bienal Internacional de 

Designer Industrial�, com o objectivo de divulgar e promover a imagem do Concelho da 
Marinha Grande, dado sermos um Concelho detentor de boas empresas devidamente dotadas 
de capacidade técnica, pelo exposto, consideraram ser uma boa oportunidade para a promoção 

e realização do referido evento, permitindo dar à Cidade e às suas empresas, uma projecção 

mais destacada.  
 

O deputado do PS Telmo Ferraz, começou por dizer ao senhor Presidente que não tinha 

apresentado à Assembleia um Orçamento nem um Plano de Actividades, mas muito mais do 
que isso, tinha apresentado um processo de intenções, do que propriamente coisas que na 
realidade tivessem sido feitas. Nomeadamente, coisas que já deveriam ter sido realizadas 
durante os últimos três anos, como por exemplo a Variante/Nascente, uma obra de grande 
utilidade no desenvolvimento do nosso Concelho. 
Relativamente aquela obra, disse que estávamos todos conscientes que a sua concretização só 

seria possível com apoios, pois a Câmara por si só não a conseguiria realizar, prevendo-se 
daquele modo que ainda demoraria algum tempo, ainda por cima inserida nas Candidaturas 
efectuadas no âmbito do Pinhal Litoral. 
Fez questão ainda de dizer ao senhor Presidente que não podia compreender, como tinha 

deixado escapar a construção de uma via, que estava praticamente negociada com as Estradas 
de Portugal, quando o PS perdeu as eleições para a Câmara. Era uma simples Variante com 
início na A8, saindo na Estrada Atlântica, referindo que para o efeito bastava só que o 
Município tomasse como responsabilidade a sua manutenção. 
Quanto ao uso futuro do bio-diesel no Concelho, que o aprovava mas deveriam haver ainda 
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maior preocupação numa visão de futuro, devendo estar atentos a outros tipos de energias 
renováveis, nomeadamente a proveniente das ondas do mar. 
Para concluir enumerou ainda alguns projectos que continuavam por fazer, como por 
exemplo: o Teatro, a Rua Nery Capucho. Que na realidade os últimos orçamentos 

apresentados, evidenciavam o crescimento das despesas correntes e de pessoal, em detrimento 
das despesas de capital, senão vejamos, em 2007 num orçamento de trinta milhões de euros, 

foram executados vinte milhões, dos quais dois milhões eram de despesas de capital, valor 
muito aquém dos valores desejados. 
 
O Presidente da Junta de Freguesia da Vieira de Leiria, e deputado do PS Paulo Vicente, 

iniciou a sua intervenção dizendo que esteve muito atento a ouvir o senhor presidente da 
Câmara, assim como também leu toda a documentação, onde tinha constatado que a rede 
viária da Freguesia da Vieira, tinha deixado de ser prioridade no orçamento desde Setembro 
do ano passado, lamentando que duas vias de grande importância naquela Freguesia, que 
careciam de intervenções rápidas, deixassem de ser prioridade para o Executivo, referindo que 
não percebia, porque estavam no orçamento noventa e cinco mil euros, destinados à 

requalificação de uma Travessa perto da Rua da Lagoa, que dava apenas acesso às traseiras de 

umas garagens. 
 
O deputado da CDU José Luís, disse que o orçamento que o senhor Presidente tinha acabado 

de apresentar tinha sido fortemente condicionado pelo atraso de dois anos verificados no 
QREN, acreditando que se assim não fosse as obras citadas já estariam a decorrer em 
velocidade cruzeiro, muitas delas mesmo já concluídas, nomeadamente o Teatro, obra 
inserida numa candidatura no âmbito da Contratualização. 
Disse ainda que quer aquele Plano, quer o Orçamento, tinham sido feitos dentro de uma 

filosofia de desenvolvimento integrado, interligando as grandes obras, a outras de menor 
dimensão, mas não com menos interesse para as populações.  
Referiu também que a reabilitação urbana do Centro Tradicional a requalificação da J. 

Ferreira Custódio, do Edifício da Resinagem, do Património Stephens, era uma prioridade, 
mas que responsabilizava o Partido Socialista pelas grandes lacunas existentes no Concelho 
da Marinha Grande, resultantes de doze anos de mandato desprovido de visão estratégica. 
Terminou realçando algumas previsões de obras a executar em diversas áreas, nomeadamente 

a da educação, com a construção de escolas e cantinas, a do ambiente com a recuperação da 

Vala Real, a do saneamento com a sua conclusão na Moita, com a transfiguração do 

Concelho, construindo arruamentos dotados de todas as infra-estruturas, ao contrário do que 

foi feito pelo PS, que se limitaram a espalhar alcatrão. 
Os transportes urbanos, as obras na Zona Industrial a executar no âmbito do QREN, a 
construção de um novo Mercado Municipal, para substituir as tendas, eram entre outras 
preocupações deste Executivo. 
 

O deputado do PS João Cruz, começou por referir números relativos às receitas arrecadadas 

pela Câmara nos últimos cinco anos, questionando a bancada da CDU, se alguém acreditava 

que iriam arrecadar trinta e cinco milhões de euros no ano 2009, salientando que a 
intervenção do deputado anterior, não tinha sido mais que uma mão cheia de nada. 
Como poderiam dizer que iam resolver o problema da TUMG, do Mercado, se os quarenta e 
três por cento do orçamento eram fictícios, não eram nada, nem sequer para isso havia 

dinheiro, que ninguém podia acreditar que começassem sequer a construir alguma coisa.  
Continuou, dizendo que o orçamento era efectivamente de ficção, que quinze milhões de 

euros apresentados como parte do investimento nem sequer existiam, dado que a outra parte 
eram despesas correntes, acreditando que essas sim fossem executadas da parte do 
investimento, augurando que naturalmente o investimento não viesse a ser realizado, dada a 
incapacidade de realização de receita. 
Disse ainda que temos vindo a assistir nos últimos orçamentos a um crescendo das despesas 
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correntes, completamente desproporcionadas em relação às receitas. Deixou também um 
alerta, que se de facto se vier a verificar nas famílias uma baixa significativa dos rendimentos, 
haveria concludentemente uma baixa na Derrama e no IRS, baixando naturalmente os valores 
a entrar no Município.  
Relativamente ao aumento da receita corrente, que de 2006 a 2009 comportou um aumento na 
ordem dos vinte e um por cento, poderia significar que se estava a um pequeno passo do 
desequilíbrio financeiro, ou seja, a um passo das receitas correntes não cobrirem as despesas 

correntes, pressagiando que daquela forma não haveria QREN � Quadro de Referência e 

Estratégia Nacional que resistisse. 
 

O deputado da CDU Saúl Fragata, disse ao deputado João Cruz que tinha feito muito bem 

em deixar os alertas, dado que dominava muito bem aquela área, só não conseguia perceber 
porque que defendia com tanta veemência, que ao alterar-se uma parte do IRS, que 
eventualmente beneficiaria os Munícipes, estávamos precisamente a aumentar as despesas 

correntes contribuindo para o aumento do seu desequilíbrio. 
Disse ainda que ficaria muito satisfeito se viessem contempladas no Plano e Orçamento 

algumas obras de grande importância em Vieira de Leiria, nomeadamente as ruas que não 

eram alvo de intervenções sensivelmente acerca de dez anos, nomeadamente a Rua da 
Industria e a Rua da Fonte Santa.  
Pelo exposto fez questão de deixar expresso, que concordava que todos os projectos fossem 
elaborados com uma visão de futuro, prevendo definitivamente todas as infra-estruturas 
necessárias, que tinha consciência da morosidade da sua realização, lamentando que nos 
últimos anos tivessem vindo só a sofrer intervenções avulsas, congratulando-se que 
finalmente viessem a sofrer intervenções definitivas, dignas de vias estruturantes naquela 

Freguesia do nosso Concelho. 
Para concluir disse que o Orçamento e o Plano apontavam em sentidos que as populações 

necessitavam, principalmente nas redes viárias. 
 

O deputado do PSD Pedro Silva, iniciou a sua intervenção deplorando ao atraso da 
Assembleia Municipal para a apresentação do Plano e Orçamento, lembrando que outras 

Câmaras no Distrito já o tinham feito em meados do mês de Dezembro, referindo que se a lei 

tivesse sofrido alterações, teria sido para todas, não compreendendo o porquê de na Marinha 
Grande ser sempre tudo tão complicado. 
Disse ao Senhor Presidente da Câmara e a todos os políticos que lhes ficaria bem assumirem 
as responsabilidades dos erros dos técnicos, dizendo simultaneamente, que mesmo assim 

duvidava da eficácia de tal atitude, pois os técnicos continuavam sempre a errar, para os 

políticos se responsabilizarem. 
Quanto ao Plano e Orçamento, lamentava que ao fim de trinta e dois anos, ainda estivéssemos 

a discutir estradas, abastecimento de água, saneamento básico, variantes, elevando que parecia 

que tinham começado ontem, lamentando tal situação, afiançando que era o resultado das 
sucessivas Câmaras Socialistas e Comunistas. 
Salientou que não compreendia a ideia brilhante dos nossos urbanistas, ao deslocarem a 
Marinha Grande para Casal de Malta, e como se não bastasse, ainda estavam a pensar fazer lá 

o quarto Mercado. Relativamente àquela perspectiva de construção, disse que o PSD era 

completamente contra a edificação de um novo Mercado naquela zona, lamentando que o 

URBCOM tivesse destruído completamente o Centro da Cidade, que o Executivo Socialista 
tivesse aberto um buraco, onde o Executivo PCP colocou terra dentro, garantindo que tinham 
danificado por completo o Centro Histórico da Cidade, destruindo completamente o seu 

comércio tradicional. Continuou assegurando que o Mercado do edifício da resinagem não era 

das melhores soluções, mas era uma solução imprescindível para a revitalização daquela zona. 
Falando ainda no mesmo assunto, lamentou que tivessem retirado mais de setenta 
estacionamentos no Largo Ilídio de Carvalho, outros tantos no Centro da Marinha, fazendo 

apenas um estacionamento minúsculo no Parque da Cerca. Com falta de estacionamentos, 
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deixou de ser possível o funcionamento do Mercado, mas fazia questão de lembrar que o 

projecto do Mercado no edifício da resinagem previa um estacionamento subterrâneo, 

lembrando que não deveriam ser feitos erros em cima de erros. Concluiu garantindo que o seu 
Partido não aprovaria um projecto de Mercado que não passasse pela requalificação do 

edifício da resinagem. 
 
O deputado da CDU Artur Marques, disse que o equilíbrio entre as receitas e as despesas 

correntes, sempre foi assim, só sendo possível concretizar grandes obras com a chegada dos 
financiamentos. Foi também assim com o PS, porque senão teriam feito grandes obras, que 

lhes tivessem permitido ganhar as eleições, porque não tinham feito só um jardim 

completamente à pressa, que previa a construção de três torres que não tiveram tempo de 
fazer. 
Quando se dizia que o Mercado deveria ir para o Atrium, era uma falsa questão, dizendo aos 

deputados do Partido Socialista que tinha que lhes avivar a memória, para que não se 

esquecessem que foram os seus Executivos que endividaram o Concelho, obrigando 
Executivo CDU a pagar juros e amortizações provenientes de erros anteriores. 
 

O deputado do PS Osvaldo Castro, começou por dizer ao senhor Presidente da Câmara que 
aquele Plano e Orçamento, não eram um Plano e Orçamento que se apresentasse no último 

ano de mandato, que os documentos deveriam ter sido elaborados com muito mais cuidado, 
com mais perspectiva. Que era um Orçamento empolado, que o Partido Socialista também 

tinha empolado Orçamentos, mas tinha assumido sempre a sua atitude, dizendo até porque 

motivo o fazia.  
Fez questão ainda de lhe dizer que não constavam daquele orçamento algumas prioridades do 

nosso Concelho, como; a rede de saneamento básico, uma estação de tratamento de águas, 

variante em Albergaria, troço Amieirinha/Guarda Nova, variante Sul da Praia da Vieira, a 

criação do Conselho Municipal das Colectividades, Conselho Desportivo e Municipal, 

realçando que era exactamente por aquele motivo que alguns Clubes Desportivos do 
Concelho se lamentavam, porque uns recebiam mais que outros. Disse também que não 

percebia como perspectivavam a conclusão da Zona Desportiva da Marinha Grande, 
pretendendo para lá a construção das Piscinas Municipais, manifestando simultaneamente 
vontade de virem lá a construir um Mercado, sendo em sua opinião que uma Zona Desportiva 
seria o último lugar onde se pudesse sequer pensar em vir a construir um Mercado. 
Concluiu dizendo que aquele Plano e Orçamento, dos quatro anos de Executivo CDU, era de 
uma forma insofismável o pior, não continha o fundamental para o Concelho. 
 

O deputado do PSD Pedro André, disse ao deputado Osvaldo Castro que nas intervenções do 
PS gostaria de ter ouvido sugestões que previssem investimento, que o PSD o fazia, agora 
dizerem que o Orçamento estava empolado, o Orçamento do Estado também o estava e o 

deputado tinha-o votado, portanto se o deputado fosse coerente consigo mesmo aprovaria 
também o Orçamento do seu Concelho. 
Continuou referindo que aquele Orçamento continha uma questão incontornável, a questão do 

Mercado, que o Concelho não estaria naquela situação se o Executivo actual não tivesse 
recebido a pesada herança deixada pelo Executivo do Partido Socialista. 
Lembrou o Executivo que o facto da verba para o Mercado estar inscrita em orçamento, não 

significava luz verde para a Câmara avançar com o seu projecto para Casal de Malta, ou para 
qualquer outro lugar, porque o referido projecto carecia sempre de aprovação por parte da 

Assembleia Municipal. 
Solicitou ao Presidente da Câmara um compromisso, que quando trouxesse o projecto para a 

localização do Mercado num local diferente da resinagem, que simultaneamente trouxesse um 

projecto de aproveitamento daquele edifício, como pólo dinamizador do reavivar do Centro 
Histórico. 
Quanto ao Orçamento, também duvidavam da sua capacidade de execução, achando no 
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entanto que quem governava que o deveria fazer até ao fim, independentemente daquele não 

ser o Orçamento do PSD, entendiam que deveria ser levado até ao fim, posteriormente os 
eleitores julgariam o Executivo, tendo aquele que lhes prestar contas. 
 
O deputado da CDU José Luís, relativamente ao Orçamento, disse que o tinham assumido 
por inteiro, nomeadamente no relativo às despesas correntes, assim como com o pessoal. Que 
efectivamente só ao fim de três anos a Câmara poderia começar a assumir alguma coisa por 

inteiro, porque os compromissos assumidos pelo Partido Socialista, impediram-na de até 

aquele momento terem assumido qualquer coisa por inteiro, uma vez que o Partido Socialista 
tinha congelado as carreiras profissionais, permitindo que só agora a Autarquia pudesse fazer 

progredir na carreira cerca de cem funcionários. 
Referiu que o deputado João Cruz, tinha falado das despesas correntes, mas se tinha 
esquecido de nos falar na aquisição de bens e serviços que iriam subir oito por cento, 

esquecendo-se também de falar nos encargos com a dívida e não dívida, que efectivamente os 

juros e os encargos iam subir dezasseis por cento. Disse ainda que estavam em condições de 

assumir finalmente um outro encargo, a implementação dos transportes urbanos, que como 

todos sabiam não dariam lucro, pelo contrário dariam prejuízo. 
Realçou ser aquele um Orçamento feito com toda a clareza sem fingimentos, perspectivando-
se eventualmente a possibilidade de não se vir a concretizar completamente, caso os 
financiamentos das candidaturas se venham a atrasar. 
 
O deputado José Rodrigues leu a declaração de voto da sua bancada;  
Declaração de Voto da Bancada do Bloco de Esquerda� 

OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO PARA 2009 DO MUNICIPIO DA MARINHA 

GRANDE. 

Posição do Bloco de Esquerda 

 

As �Opções do Plano e Orçamento para 2009� do Município da Marinha Grande são 

necessariamente condicionadas pelas políticas económicas e financeiras do governo, e da 

crise mundial que entretanto se implementou. A autarquia tem sido objectivamente 

prejudicada tal como todas as outras com as insuficientes transferências do Orçamento de 

Estado, verificadas nos últimos quatro anos, o que no entanto não tem impedido que outras 

até da mesma cor política, estejam menos endividadas e com obra feita. 

O senhor Presidente apresenta aqui o seu orçamento como lhe compete, mas é um orçamento 

que uma vez mais temos que dizer que as �Grandes Opções do Plano para 2009� 

apresentadas para apreciação nesta Assembleia Municipal, são mais do mesmo, reflectem a 

continuidade duma visão de um executivo local sem energia transformadora, 

Um Orçamento do Plano e Actividades dão sempre indicação das prioridades, nas escolhas 

políticas. 

E não há inovações, nem desenvolvimento criador nas prioridades. 

O valor global do Orçamento (quase 35 milhões de euros), é semelhante ao Orçamento 

apresentado no ano anterior, embora tenhamos que registar que existe uma diminuição de no 

Plano Plurianual de Investimento (2009-2012) de 1.200 mil. 

Fazendo um Balanço, existem obras prometidas desde há várias décadas (é a isso que 

assistimos orçamento após orçamento, revisão após revisão, modificação após modificação) 

nada de substancial foi alterado� continuamos a ter uma cidade a sobreviver dia após 

dia�sem grande visão estratégica e esperança no futuro!!!!!! 

Passados 4 anos, continuamos por resolver a situação da TUMG, a situação do Saneamento 

Básico (dotado em Orçamento mas com uma posição politica que provocou a sua 

paralisação em cerca de 1 ano no processo da SIMLIS), continuamos a não ter na Marinha 

Grande um cinema, Teatro Stephens de portas fechadas à espera do QREN (que se for essa a 

solução), reafirmamos a falta de investimento na requalificação do Centro Histórico onde 

continua a faltar um verdadeiro projecto de valorização, Piscinas Municipais???, 

desbloqueamento da Zona Industrial, o PDM, resolução para o Mercado� 
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Na opinião do Bloco de Esquerda e certamente de muitos e muitas Marinhenses, assim 

continuamos sem mudanças significativas, para já não dizer sem o que seriam as necessárias 

rupturas políticas. 

Passo a passo, continuamos a definhar, a perder a olhos vistos a qualidade de vida� e sair 

do Concelho à procura de respostas� estando neste momento o Concelho a desempenhar o 

papel de dormitório, sem ter nada mais para oferecer a quem aqui vive� 

Continua o ritual de falta de visão estratégica e de políticas sérias e alternativas de 

transformação, continua o esquecimento atroz do quotidiano das pessoas. 

Temos de sair deste autismo político, não só de agora, temos de refutar um PS que durante 

vários mandatos mais não se viu do que gestão dos seus próprios interesses, o PSD que se 

associa desde há vários mandatos a uma postura errante, despida de rumo e sem proposta e 

crítica a este executivo porque está imbuído de uma paralisia. 

Nada acontece� as pessoas deixaram de acreditar� de ter esperanças em ver as coisas a 

andar (é isto que ouvimos nas ruas, nas lojas, com as pessoas com quem falamos). 

Impõem-se iniciativas/realizações que melhorem significativamente a qualidade da nossa 

terra: o Orçamento participativo continua a ser uma miragem, fruto do debate público. 

Reafirmamos no entanto que o Orçamento participativo é um caminho em que é preciso dar 

passos, para as opções e as prioridades no investimento municipal sejam cada vez mais 

resultantes da participação do cidadão. Por essa razão, entendemos que o próximo 

orçamento, deveria já ser feito com este princípio, começando para isso a trabalhá-lo com as 

populações desde já. 

Prevendo-se a realização de reuniões em diversos locais do Concelho com Associações, 

Juntas de freguesia, Grupos de Cidadãos, para a audição dos diversos parceiros, 

constituindo um Fórum Municipal, que se pronuncie sobre as prioridades do investimento. 

A participação cidadã é tanto mais importante, quanto mais responsável for a questão em 

discussão. 

Assim sendo o BE tem que discordar com as opções da coligação CDU/PSD e votará contra 

este Plano e Orçamento para 2009. 

No entanto, não poderei terminar esta minha intervenção sem deixar hoje aqui (que é o lugar 

próprio) um recado e mostrar a minha profunda discordância/repilsa do modo como se faz 

politica neste Concelho: 

Quer o BE da Marinha Grande quer o deputado José Rodrigues, fazemos politica com 

politicas ao serviço de quem nos confiou o voto, vincando as diferenças, apostando na base 

ideológica que nos move. 

O que nos move não são os cargos, são as ideias, as propostas reais e sobretudo as pessoas. 

De uma vez por todas entendam que não alinhamos em jogadas de bastidores de uma série de 

políticos que ao longo do tempo têm afundado cada vez mais a Marinha Grande no seu 

mundinho retrógrado e repetitivo. 

Baralhar e dar de novo, para nós não! 

Como diz o velho ditado popular � A CARAPUÇA SERVE A QUEM A ENFIAR!!!!! 

TENHO DITO 

O deputado Municipal do Bloco de Esquerda 

José Rodrigues   

Conforme documento que se encontra como anexo nº 10 à presente acta 
 

O Presidente da Junta de Freguesia da Vieira de Leiria e deputado PS Paulo Vicente, 

perguntou ao senhor Presidente da Câmara porque razão a Rua da Industria em Vieira de 
Leiria tinha deixado de estar dotada naquele Plano de Actividades, pedindo que o informasse 
concretamente acerca da existência ou não de um projecto para aquela rua, pois já lhe tinha 

sido pedida colaboração para o seu levantamento cadastral. 
 

O deputado da CDU Albino Paulo, começou por perguntar se seria estratégia o deputado 

Osvaldo Castro ser sempre o ultimo a falar. Prosseguiu elevando a capacidade do Senhor 
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Presidente da Câmara, repudiando a atitude do deputado do PS que colocava sempre em 
questão a sua idoneidade e legitimidade, enquanto Presidente da Câmara. 
Relativamente às despesas correntes, disse que não entendia como estavam constantemente a 

criticar o seu aumento, porque eram eles próprios que constantemente incitavam o Executivo 
a contratar serviços externos, nomeadamente no relativo aos serviços da SIMLIS, que como 

era óbvio provocavam o aumento significativo das famigeradas despesas. 
Para terminar, disse que não era técnico, mas em sua opinião ao contrário do que já tinha sido 
dito, o aumento da despesa corrente, nem sempre se reflectia como negativo, pelo contrário 

em alguns casos poderia ser até uma virtualidade. 
 

O deputado do PSD Pedro André, dirigindo-se ao deputado Albino Paulo, começou por dizer 

que não compreendia porque razão a CDU desde que o PSD tinha defendido a SIMLIS, 

estava sempre a fazer disso um �cavalo de batalha�, tinha-o feito também com a Carta 

Educativa durante um ano, lembrando, que no caso da SIMLIS, era só fazerem contas de 
somar � Contas de Merceeiro�, porque quem pagava essa despesa eram os contribuintes. 
Portanto, não viessem com essa �Bandeira�porque a SIMLIS não era um custo. 
Referiu ainda a existência de uma receita do governo que quase nunca falavam nela, que era o 
FEF � Fundo de Equilíbrio Financeiro, que lamentavelmente os governos do Partido 

Socialista não atribuíram mais que umas migalhas, pois um valor de setecentos mil euros para 
um Concelho com a dimensão do nosso, não lhe parecia nada honesto. 
Relativamente ao Bloco de Esquerda, disse que se congratulava que tivessem uma linha de 
pensamento idêntica à do Partido Socialista, pois o que ouvia nos últimos tempos na 

Assembleia, achava que cada vez era mais lícito falar-se de uma coligação Partido 

Socialista/Bloco de Esquerda. 
Lamentou uma vez mais, que em nenhumas das suas intervenções o Partido Socialista, tivesse 

apontado uma orientação diferente, uma vez que todos tinham sido eleitos para defender os 

interesses das populações, e naturalmente quanto maior for a capacidade de execução do 

Executivo, melhor para todos nós, melhor para o Concelho da Marinha Grande.  
Fez questão de deixar expresso que também o PSD tinha muitas dúvidas, designadamente na 

validade e utilidade do Centro Empresarial, sendo também preocupações dos responsáveis 

pela Agenda 21, manifestadas numa reunião onde ele próprio tinha estado presente. Daí não 

entender como seria possível, já depois disso, terem vindo duzentos e quarenta e dois mil 

euros para investir no referido Centro Empresarial. 
Finalizou, encaminhando a sua intervenção para os deputados do PS e do BE, que iriam votar 
contra, mas que em lugar de tomarem tal atitude, deveriam era ter a honestidade de dizer com 
o que não concordavam, sugerindo simultaneamente onde deveria ser gasto o dinheiro, isso 
sim, seria honesto da sua parte, refutando a sua política do �Bota abaixo�. 
 

O deputado do PS João Cruz, começou por dizer ao deputado Pedro André que não 

concordava com a sua opinião, realçando que as propostas deveriam ser sempre apresentadas 
no âmbito do direito de oposição, pois se o PSD se desse a um maior respeito, e de vez em 

quando se insurgisse, talvez o Executivo tivesse um pouco mais de respeito pela Assembleia, 
preocupando-se com a elaboração de um orçamento mais cuidado e mais aprofundado. 
Quanto aos fundos FEF � Fundo de Equilíbrio Financeiro, eram atribuídos através de uma 

fórmula de cálculo, tendo a mesma a ver com o índice de desenvolvimento social e 

capitalização fiscal, lamentando que o recebêssemos, prognosticando que o ideal seria não 

recebermos, seria sinal que tínhamos uma terra riquíssima. 
Em seguida dirigiu a sua intervenção ao deputado José Luís, para lhe dizer que se a Câmara 

tivesse um orçamento rigoroso e correcto, se tivesse inscrito no orçamento efectivamente 
aquilo que podia e pretendia gerir, permitia aos deputados tomarem as opções correctas, que 
naquele momento deviam estar a aprovar o que exactamente o Executivo pretendia levar a 
efeito no próximo ano, e não um orçamento a contemplar todas as estradas. Que não podia 

ser, não podiam aprovar um orçamento com um vastíssimo conjunto de obras, dando �Carta 
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Branca� ao Executivo, permitindo-lhe pegar em qualquer uma, em qualquer altura, assim não 

podia ser, um orçamento tinha que ser mais objectivo. 
Além do mais um orçamento assim, também era péssimo para o Executivo, não podendo 

esquecer que um orçamento era um instrumento de gestão indispensável, sem ele a Câmara ao 

longo do ano ir-se-ia perder, não saberia o que fazer em primeiro lugar, e depois a Assembleia 
não aprovaria as suas propostas. 
Fez questão de dizer ainda que uma das coisas que muito se orgulhava era de ter feito parte do 
grupo que obrigou a Câmara a voltar atrás na decisão errada, tomada relativamente à TUMG. 

Não podia compreender como seria possível que a Câmara aparecesse agora como mentora da 

referida empresa, tendo até ousadia de afirmar que foi o actual Executivo CDU que deliberou 

extingui-la, como se tivessem inventado a roda. 
 
O deputado da CDU Artur Marques, começou por dizer que o que o movia naquela 
Assembleia era a orientação ideológica, o combate político, não tendo nada a ver com 

questões pontuais, podendo, devido ao calor da luta as pessoas muitas vezes acharem que era 
diferente. 
Pediu ao Senhor Presidente da Câmara que não se impressionasse com a agressividade da 
oposição, que era natural que a partir daquela altura o tom começasse a subir, que não ia ser 

uma luta fácil, mas que se consciencializassem que a CDU estava lá para defender até ao fim 

os seus princípios e os seus ideais para bem do Concelho da Marinha Grande. 
Continuou a sua intervenção dizendo que o nosso Concelho, com excepção do Bloco de 

Esquerda, era um Concelho de que todos nós nos orgulhávamos, que não era em vão que 

passados mais de trinta anos depois da Revolução, o PCP continuava independente e sem 
alianças. Prosseguiu evocando a aliança do BE /PS e do apoio intransigente do Partido 
Socialista ao Bloco de Esquerda, imaginado só para o PS penalizar basicamente o Partido 
Comunista, a Marinha Grande e o seu Povo.  
Terminou dizendo, que com aquele tipo de demagogias não os enganavam, que o Presidente 

da Câmara não tinha que ser técnico de contas, que o seu curso era de outra área, mas que era 

um excelente político, e que os incomodava muito. 
 

O deputado da CDU Saúl Fragata, disse ao deputado Osvaldo Castro que não gostava muito 

que fossem à Assembleia fazer intervenções personalizadas, porque daquele modo 
obrigavam-no a recuar ao passado, dizendo-lhes que se estavam habituados a levar o anterior 
Presidente a perder o controlo sobre si mesmo, uma vez até aconteceu ele abandonar a 
Assembleia, que não se esforçassem, não valeria pena terem aquele tipo de procedimentos, 
porque o actual Presidente do Executivo, não o faria. 
Relativamente ao caso TUMG, de facto o ponto tinha sido retirado, em todo o caso ele seria 
realmente chumbado na Assembleia Municipal. Já naquela altura tivemos oportunidade de 

assumir a extinção da TUMG, mas o PCP estava contra a sua extinção, assim como também o 

próprio PSD. 
Disse que subscrevia o que tinha sido dito relativamente ao Bloco de Esquerda, podendo ver-
se naquela intervenção a iminência parva do Partido Socialista, só para despistar porque um 

pouco mais à frente achou-se no direito de poder fazer fogo de rajada em todas as direcções, 

nomeadamente na da CDU, dado aquela coligação ser um alvo a abater.  
Perante tal situação terminou contando uma anedota do militar que ia num pelotão, sendo o 

único que ia com o passo trocado, e quando o chamaram à atenção ele respondeu, que quem ia 

com o passo trocado eram os outros, era exactamente assim que estava a acontecer ao Bloco 
de Esquerda, apenas com um deputado eleito na Assembleia Municipal da Marinha Grande, 
supostamente estaria a pensar que era �D. Sebastião�. 
 

O Presidente da Câmara, tomou a liberdade de pedir aos senhores deputados o sacrifício de 

no mínimo ficarem até chegarem ao Ponto Oito da Ordem de Trabalhos. 
Começou por referir que ia ter algumas dificuldades em responder a todo um enorme conjunto 
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de questões que lhe tinham sido colocadas, que em determinada altura até lhe tinha parecido 
que tinha acabado de assistir ao arranque da campanha eleitoral para as eleições Autárquicas 

de 2009. 
Garantiu que Orçamento, não era um Orçamento eleitoralista, era um Orçamento realista, 

elaborado na sequência de um trabalho que tinha vindo a ser feito nos últimos anos, 

relativamente ao andamento, fundamentação e justificação dos projectos a que tinham dado 

prioridade incluídos nas mais diversas candidaturas. 
Prosseguiu referindo que havia questões incontornáveis, como era o caso da despesa corrente, 
que continuava a aumentar, que cada vez mais eram exigidas às Autarquias, mais e maiores 

responsabilidades nas mais diversas áreas, nomeadamente na área da Educação. Dentro 

daquele âmbito, salientou que nas escolas se assistia cada vez mais a um aumento 
significativo de crianças a almoçar nas cantinas escolares, realçando que era um problema 

muito sério. Era seguramente um sintoma de que estavam a prestar um serviço de qualidade, 

mas também não podiam descurar a hipótese de cada vez haver mais famílias a passar por 

grandes dificuldades, sendo também aquela uma das situações que contribuía para o 

agravamento das despesas correntes.  
Referiu ainda uma outra coisa que iria agravar significativamente as despesas correntes, 
nomeadamente a implementação dos Transportes Urbanos, não tinha dúvidas que eram de 
extrema importância para a Cidade, mas iam seguramente aumentar aquela rubrica do 
Orçamento, assim como também outras intervenções no Município, integradas nas mais 

diversas áreas, que estavam a ser transferidas progressivamente para a responsabilidade das 
Autarquias, salientando que os meios financeiros, não chegavam ao mesmo ritmo, que 
efectivamente em bom rigor eram competência do Poder Central. Por tudo o que tinha 
acabado de ilustrar, pedia aos deputados que fossem honestos, que assumissem o que 
pretendiam, ou faziam-se as coisas, ou ficava-se quieto, só para não se correr o risco de 

aumentar as despesas correntes, definitivamente tinham que se assumir perante a Assembleia. 
Prosseguiu afirmando que também em muitas outras matérias poder-se-ia proceder a esse tipo 
de análise, porque se efectivamente fosse verdade que o investimento limitava o crescimento, 

no saneamento, no abastecimento de água, na reclassificação de arruamentos, coisas deveras 
importantes e fundamentais para a qualidade de vida das populações, significando na maioria 
das vezes um acréscimo da despesa corrente. 
Portanto era necessário haver uma profunda reflexão na relação entre despesa e receita 

correntes, já estavam tomadas as medidas possíveis para as controlar, e também se possível 
para as diminuir, principalmente nas despesas com pessoal, não seria muito provável dado que 
no ano 2008 se procedeu à regularização da situação de cerca de uma centena de 

trabalhadores da Autarquia, em termos de promoções e requalificações. Que dentro daquele 

campo de acção, era seu desejo valorizar as carreiras profissionais, aumentando o grau de 

motivação dos trabalhadores do Município. 
Elogiou o esforço dos funcionários da Divisão Financeira e da Divisão Administrativa, que 

devido à questão dos Mapas de Pessoal, estavam bastante carenciadas de Recursos Humanos, 
evidenciando a necessidade de se fazerem alguns recrutamentos de pessoal, com a finalidade 
de substituir algumas pessoas que entretanto deixaram os quadros do Município. 
Relativamente ao Mercado, disse que era dever do Executivo encontrar uma solução 

definitiva para aquele assunto. Disse ainda ao deputado Pedro André que havia mais de uma 

dúzia de anos senão mais de quinze que já se colocava a questão de arranjar uma solução 

alternativa ao Mercado do Edifício da Resinagem, que não seria só por vontade de o inovar, 

mas também pelas apreciações técnicas que o confirmavam. Disse que o Edifício da 

Resinagem pelo seu estado de degradação não reunia condições de funcionamento, que estava 

ferido de morte em termos de Mercado Tradicional, assim como o Mercado do Atrium. 
Concluindo que o Edifício da Resinagem tinha que de facto ser transformado numa das 
âncoras para a Revitalização do Centro Histórico da Cidade da Marinha Grande, e tudo fariam 
para encaminhar as coisas nesse sentido, não esquecendo que se estava a falar num 
investimento de muitos milhões de euros.  
Elogiou também o projecto existente para a requalificação daquele edifício, que não lhe 
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custaria nada concretizá-lo, mas se o Executivo PS não o tinha executado, não foi por não 

querer, teria havido outros obstáculos que impediram a sua concretização. 
Relativamente ao Teatro Stephens, não aceitou o projecto que tinha sido deixado feito pelo 
Executivo PS, porque aquele previa a demolição integral do edifício, aproveitando-se apenas 
a fachada virada para a Praça Stephens, que no seu entender aquilo era património histórico, 

portanto tinha mandado fazer outro projecto, que permitisse preservar tudo incluindo o seu 
interior.  
Relativamente ao projecto para a Praça Stephens que previa transito só num sentido, umas das 
primeiras coisas que perguntou ao arquitecto foi pelos estacionamentos, mas uma vez que até 

já estava aprovado pelo IPAR � Instituto Regulador de Águas e Resíduos, corria-se o risco de 
perder os financiamentos, portanto tivemos que avançar tal como estava, reconhecendo 

mesmo a falta de lugares para estacionamento. 
Falando ainda na construção de estacionamentos, referiu a futura aquisição do espaço da J. 

Ferreira Custódio, destinada a criar uma grande zona de estacionamentos, e ainda um 

estacionamento privado de utilização pública, onde se encontrava edificada a fábrica da 

Crisal. 
Disse ainda ao deputado José Rodrigues que não se ia manifestar sobre a sua intervenção, 

porque ela tinha sido demasiado ofensiva, classificando-a de arranque da campanha eleitoral 
do Bloco de Esquerda. 
Respondeu ao presidente da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, dizendo-lhe que o 
projecto da Rua da Industria já se encontrava concluído, era um projecto de grande qualidade, 

que previa uma intervenção profunda, por esse facto demorou mais tempo a concluir, 

reforçando que não tinha querido avançar com uma intervenção simples, só com um tapete de 
alcatrão numa via estruturante como aquela, garantindo que a Vieira de Leiria estava a sofrer 

com a espera, mas que ficaria muito bem servida com a conclusão daquela obra. 
 

O deputado do PS Osvaldo Castro, pediu para intervir, em direito de resposta para dizer ao 
senhor Presidente da Câmara, que não estava na Assembleia para tratar de matérias pessoais, 

que até tinha um bom relacionamento com ele e com a maioria dos deputados. 
Disse ainda ao senhor Presidente da Câmara, que na qualidade de Presidente e até na 
qualidade de Vereador, que já o tinha sido, não estava imune a críticas, que o tratava de igual 

para igual. 
Disse também que o Partido Socialista não tinha nenhuma coligação com o Bloco de 

Esquerda, aliás aqueles até eram seus inimigos gerados, abonando que até o BE quem lhes 
queria tirar a maioria absoluta, mas que mesmo assim os preferia, comparativamente ao PSD.  
Questionou ainda o senhor Presidente da Câmara, perguntando lhe qual era o relacionamento 
da Câmara com as Juntas de Freguesia, porque os presidentes de Junta de Freguesia de Vieira 
de Leiria e da Moita se queixavam bastante.  
 

O Presidente da Assembleia Municipal, perguntou se mais alguém pretendia pronunciar-se 
sobre aquele ponto, uma vez que ninguém manifestou vontade de intervir, colocou-o de 
imediato à votação, sendo aprovada por maioria, com 13 votos a favor, 10 votos contra e zero 
abstenções, com declarações de voto da parte da bancada do PS lido respectivamente pelo 
deputado João Cruz que se transcreve na íntegra; 
 
O deputado João Cruz leu a declaração de voto da sua bancada;  
�Declaração de Voto da Bancada do PS� 

Relativa ao Ponto 5 �Proposta de Documentos Previsionais para o ano 2009, Grandes 

Opções do Plano, Orçamento e Quadro de Pessoal� da Ordem de Trabalhos da Sessão 

Ordinária de 30.12.2008 da Assembleia Municipal da Marinha Grande 

Os documentos previsionais da autarquia, as Grandes Opções do Plano e o Orçamento, têm 

fins específicos: 
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 As Grandes Opções do Plano é o documento previsional onde são definidas as linhas 

de desenvolvimento estratégico da autarquia local e incluem, designadamente, o 

plano plurianual de investimentos e as actividades da gestão autárquica. 

 

 � O Orçamento é o plano financeiro estratégico de uma administração para 

determinado exercício. (�)A administração de qualquer entidade pública ou privada, 

com ou sem fins lucrativos, deve estabelecer objectivos e metas para um período 

determinado, materializados em um plano financeiro, isto é, contendo valores em 

moeda, para o devido acompanhamento e avaliação da gestão.� 

 

Fonte: http://pt.Wikipedia.org/wiki/Orçamento 

 

 O Orçamento da autarquia deve servir para proporcionar uma base de 

acompanhamento e avaliação da gestão por parte da Assembleia Municipal conforme 

consta das suas atribuições previstas na lei e no regimento. 

 

As receitas totais arrecadadas pela autarquia Marinhense entre 2003 e 2007 foram as 

seguintes: 

 2003: 22.786.730 euros 

 2004: 21.944.834 euros 

 2005: 19.802.300 euros 

 2006: 18.643.282 euros 

 2007: 20.430.402 euros 

Fonte: Página 10 dos Documentos de Prestação de Contas � Ano 2007 

A receita total prevista no orçamento de 2009 é de 35.429.075 euros, superior cerca de 

14.998.673 euros, em relação à receita total arrecadada em 2007. 

 

Consideramos que a previsão neste orçamento das receitas de venda de terrenos, pelo valor 

de 7.296.645 euros, e da venda do edifício do mercado municipal, pelo valor de 3.980.000 

euros são uma fantasia, uma vez que os bens não estão nem em condições de ser vendidos 

nem existirá certamente mercado para os mesmos no decorrer de 2009. 

 

Se do lado da receita sabemos onde está o empolamento, pelo menos cerca de 11.276.645 

euros, não sabemos onde está o correspondente empolamento do lado da despesa. 

 

Sejamos claros, a aprovação deste orçamento é uma irresponsabilidade de aprovar um 

documento que sabemos de antemão que 43% do mesmo é ficção, são obras colocadas no 

papel para se dizer que se vai fazer, mas para as quais sabemos que não existem receitas 

para as realizar. 

Das duas uma, ou existem do lado da receita cerca de 15 milhões de euros de obras que não 

vão ser realizadas ou pior esta Câmara decide fazer este ano o que não fez nos anos 

anteriores e deixa a autarquia endividada para quem vier a seguir pagar. 

 

Não podemos ainda deixar de referir, pela sua importância, que mesmo neste orçamento que 

43% é de faz de conta, não foram incluídos no orçamento as seguintes acções: 

 

 Novo Plano Director Municipal 

 Nova Piscina Municipal 

 As infra-estruturas de ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande 

 A Variante/Nascente 

 O Cemitério de Picassínos 

 

 Por todos os motivos expostos à bancada do PS não resta alternativa se não votar contra a 

proposta dos documentos previsionais de 2009. 

http://pt.Wikipedia.org/wiki/Or�amento
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Os deputados do PS 

Conforme documento que se encontra como anexo nº 11 à presente acta 
 
Presente deliberação da Câmara Municipal de 22 de Dezembro de 2008, com a epígrafe 

�Proposta de Documentos Previsionais para o ano de 2009: Grandes Opções do Plano, 

Orçamento e Mapa de Pessoal� , e que a seguir se passa a transcrever: 
�Nos termos do ponto 2.3 do Plano Oficial das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, apresenta-se a proposta de Documentos Previsionais do 

Município da Marinha Grande para o ano de 2009, constituída pelas Grandes Opções do Plano 

e pelo Orçamento. 

 

De acordo com o art. 4.º n.º 2 da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro (LVCR), que estabelece 

os regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem 

funções públicas, o mapa de pessoal deve acompanhar a proposta de orçamento. 

 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO  
Presente proposta do Plano Plurianual de Investimentos do Município para o período 2009-
2012, no total de financiamento definido de � 15.039.725,98 (quinze milhões, trinta e nove 

mil, setecentos e vinte e cinco euros e noventa e oito cêntimos) para o ano de 2009 e proposta 
do Plano de Actividades Municipal para 2009, no total de financiamento definido de � 

9.450.815,63 (nove milhões quatrocentos e cinquenta mil, oitocentos e quinze euros e 

sessenta e três cêntimos) procedendo-se à análise e discussão dos mesmos. 
 

Posto o documento à votação, que aqui se dá por integralmente reproduzido e que se anexa à 

presente acta, foi o mesmo aprovado, e nos termos da alínea c) do nº 2, do art. 64º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro, foi deliberado submetê-los à aprovação da Assembleia Municipal, conforme previsto 

na alínea b) do n.º 2 do art. 53.º. 

 

 

MAPA DE PESSOAL 

 

Presente proposta de mapa de pessoal da Câmara Municipal da Marinha Grande, elaborada 

nos termos do art. 5.º da LVCR. 

Posto o documento à votação, que aqui se dá por integralmente reproduzido e que se anexa à 

presente acta, foi o mesmo aprovado nos termos do art. 64º, nº 6, alínea a) da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro para 

ser, nos termos do art. 53º, n.º 2º, alínea o) dos mesmos diplomas e do art. 5.º n.º 3 da LVCR 

submetido à aprovação da Assembleia Municipal. 

 

ORÇAMENTO PARA 2009 

 

Presente proposta do Orçamento do Município para 2009, no total de � 35.429.075,81 (trinta e 

cinco milhões quatrocentos e vinte e nove mil e setenta e cinco euros e oitenta e um cêntimos) 

procedendo-se à análise e discussão do mesmo. 

 

Postos os documentos à votação foram os mesmos aprovados, e nos termos da alínea c) do nº 

2, do art. 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 

5-A/2002 de 11 de Janeiro, foi deliberado submetê-los à aprovação da Assembleia Municipal, 

conforme previsto na alínea b) do n.º 2 do art. 53.º. 

 

Esta deliberação foi tomada por maioria com quatro votos a favor e três votos contra dos Srs. 

Vereadores do PS.� 
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A Assembleia Municipal, após análise dos documentos supra mencionados e 

considerando que os mesmos estão devidamente fundamentados pela legislação em 

vigor, decide submetê-los à votação, e nos termos do disposto na alínea b) do n.º 2 do art. 

53.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 5-

A/2002 de 11 de Janeiro, os mesmos são aprovados por maioria, com 13 votos a favor, 10 

votos contra e zero abstenções, 

Nos termos legais e regimentais, procedeu-se à sua aprovação em minuta por 

unanimidade, com 23 votos a favor. 

Conforme documento que se encontra como anexo nº 12 à presente acta 
 
Seguiu-se a discussão do ponto seis da ordem de trabalhos. 

 
 Ponto seis -  � Participação do Município na Entidade Regional de Turismo/Pólo de 

Desenvolvimento Turístico Leiria/Fátima�; 
 
O Presidente da Câmara, disse que como era do conhecimento de todos aquele ponto era 
uma questão simples. Que o Governo tinha procedido à reestruturação das Regiões de 

Turismo, que relativamente felizmente tinha invertido ligeiramente a marcha ao reconhecer a 
pertinência da Entidade Regional de Turismo Leiria/Fátima, naquele momento constituída 

pelos cinco Municípios do Pinhal Litoral mais o Município de Ourém. Referiu ainda que 
lamentava que Nazaré e Alcobaça, pelo menos numa primeira fase tivessem decidido ficar de 

fora. 
À Assembleia Municipal do Concelho da Marinha Grande, era apenas colocada a questão de 

darem ou não permissão ao Executivo, para continuar a integrar a Região de Turismo Leiria/ 

Fátima.  
 
O Presidente da Assembleia Municipal, depois do senhor Presidente da Câmara ter feito a 
introdução daquele ponto, perguntou aos deputados se desejavam pronunciar-se sobre o 
assunto em discussão, como ninguém pediu a palavra, colocou-o de imediato a votação, tendo 
sido aprovado por unanimidade com vinte e dois votos a favor. 
 
Participação do Município na Entidade Regional de Turismo/Pólo de Desenvolvimento 

Turístico Leiria-Fátima. 

 

Presente deliberação camarária, de 27 de Novembro de 2008, com o seguinte teor: 

 
�Presente ofício n.º 1544, de 23-10-2008, recebido em 27-10-2008, do Sr. Presidente da 

Comissão Instaladora da entidade regional de turismo - pólo de desenvolvimento turístico de 

Leiria-Fátima, solicitando que a Câmara Municipal comunique até ao dia 31 de Dezembro 

próximo, a sua decisão sobre a participação do município na nova entidade regional de 

turismo. 

 

No âmbito da reorganização das entidades públicas regionais com responsabilidades na área 

do turismo, foi publicado o Decreto-Lei n.º 67/2008, de 10 de Abril, que ��estabelece o 

regime jurídico das áreas regionais de turismo de Portugal continental, a sua delimitação e 

características, bem como o regime jurídico de criação, organização e funcionamento das 

respectivas entidades regionais de turismo �  e que determina no seu artigo 7.º, n.º 2, que a 

participação das entidades públicas numa região de turismo ��depende de manifestação 

prévia e expressa nesse sentido, nos termos da legislação aplicável.�, sendo que essa 

participação é requisito de acesso a programas públicos de financiamento na área do 

turismo com recurso a fundos exclusivamente nacionais (n.º 5 do mesmo artigo 7.º). 

 

A Câmara Municipal, ao abrigo da competência conferida pelo art.º 64.º n.º 6 alínea a) e 
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para os efeitos do disposto no art.º 53.º n.º 2 alínea m), ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delibera por 

Unanimidade, solicitar autorização à Assembleia Municipal para a participação do 

Município da Marinha Grande na nova Entidade Regional de Turismo/Pólo de 

Desenvolvimento Turístico Leiria-Fátima.� 

 
A Assembleia Municipal, após análise dos documentos supra mencionados e 

considerando que os mesmos estão devidamente fundamentados pela legislação em 

vigor, decide submetê-los à votação e nos termos do disposto na alínea m) do n.º2 do art. 

53.º da Lei n. 169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 5-

A/2002 de 11 de Janeiro, os mesmos são aprovados por unanimidade, com 22 votos a 

favor. 

Nos termos legais e regimentais, procedeu-se à sua aprovação em minuta por 

unanimidade, com 22 votos a favor. 

Conforme documento que se encontra como anexo nº 13 à presente acta 
 
Seguiu-se a discussão do ponto sete da ordem de trabalhos. 

 
  Ponto sete � �Aditamento da Taxa Proposta à Assembleia Municipal Rectificação�; 

 
O Presidente da Câmara, começou por dizer que relativamente aquele ponto havia uma 
ligeira alteração na inscrição da agenda da Assembleia, onde se encontrava titulado de 

Aditamento de Taxa de Rectificação, não era propriamente Taxa de Rectificação, mas sim, 
Rectificação à Deliberação de Câmara, dado ter havido uma gralha, relacionada com o 
fornecimento de gelo no Mercado da Vieira, porque o actual regulamento não previa a receita 

de qualquer cobrança relativa à venda do gelo, no entanto na primeira deliberação de Câmara, 

erradamente tinha aparecido o valor de 2,5 euros por uma caixa de quatro quilos de gelo, 
quando na realidade o peso de uma caixa era de quarenta quilos e não de quatro, tendo 
portanto sido já corrigida a situação através de uma deliberação de Câmara. 
Finalizou dizendo que aquele ponto de ordem de trabalhos, tinha ido a Assembleia Municipal, 
apenas para obter autorização para a execução de um aditamento à referida taxa, propondo 
que a mesma ficasse em dois euros e meio por uma caixa de quarenta quilos e não de quatro 

quilos de gelo  
 

O Presidente da Assembleia Municipal, depois da introdução feita ao ponto pelo senhor 

Presidente da Câmara, perguntou se algum dos deputados se desejava pronunciar sobre o 

assunto em discussão, como ninguém pediu a palavra, colocou de imediato o referido ponto a 
votação, tendo sido aprovado por unanimidade com vinte e dois votos a favor. 
  
ADITAMENTO DE TAXA. 

Presente deliberação camarária, de 27 de Novembro de 2008, rectificada em 11 de Dezembro 

de 2008, com o seguinte teor: 
 
�Considerando que com a entrada em funcionamento do Mercado de Vieira de Leiria, após a 

conclusão das obras realizadas recentemente, foram criadas novas e modelares condições quer 

para os vendedores, quer para os utentes. 

Considerando que, através de prévia aquisição de equipamento próprio, o município se 

encontra em condições de assegurar o fornecimento de gelo aos vendedores que dele carecem 

para o desenvolvimento da sua actividade. 

Considerando que esse gelo deve ser fornecido mediante o pagamento de uma taxa, nos 
termos da lei.   
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Assim, a Câmara Municipal delibera propor à Assembleia Municipal, ao abrigo do artigo 

64º, n.º 6, alínea a) e para os efeitos do artigo 53º, n.º 2, alínea e), ambos da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o aditamento de um 

número 5 ao artigo 20º, da Tabela de Taxas e Licenças, do Município da Marinha Grande: 

Artigo 20º (�) 

1 � (�) 

2 � (�) 

3 � (�) 

4 � (�) 

5 - Gelo � por caixa (40 kg), com IVA incluído à taxa legal --------2,5 euros. 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande delibera, de acordo com o artigo 53º, n.º 2, 

alínea e), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, aditar um número 5 ao artigo 20º, da Tabela de Taxas e Licenças, do Município da 

Marinha Grande, com o seguinte teor: 

Artigo 20º (�) 

1 � (�) 

2 � (�) 

3 � (�) 

4 � (�) 

5 - Gelo � por caixa (40 kg), com IVA incluído à taxa legal --------2,5 euros. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade� 

A Assembleia Municipal, após análise dos documentos supra mencionados e 

considerando que os mesmos estão devidamente fundamentados pela legislação em 

vigor, decide submetê-los à votação e nos termos do disposto na alínea e) do n.º2 do art. 

53.º da Lei n. 169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 5-

A/2002 de 11 de Janeiro, os mesmos são aprovados por unanimidade com 22 votos a 

favor. 

Nos termos legais e regimentais, procedeu-se à sua aprovação em minuta por 

unanimidade, com 22 votos a favor. 
Conforme documento que se encontra como anexo nº 14 à presente acta 
 
Devido ao adiantado da hora, e para fazer cumprir o regimento Presidente da Assembleia 

Municipal, em conjunto com os senhores deputados decidiram terminar a primeira parte desta 
Assembleia, marcando a sua continuação para o dia 9 de Janeiro de 2009 pelas 21h. 
    

Os trabalhos foram assim retomados no dia nove de Janeiro de 2009 pelas vinte e uma horas 
e quinze minutos, no Auditório Municipal, sito na Av. José Henriques Vareda, dando 

continuidade à Ordem de Trabalhos constante na respectiva convocatória, sendo que se 

encontravam por discutir os seguintes pontos. 
 
Ponto oito � Reconhecimento de Interesse Público da Variante Nascente. Proposta à 

Assembleia Municipal�; 
 
Ponto nove � � Declaração de Utilidade Pública com Atribuição de Carácter de 

Urgência para a Expropriação de uma Parcela de Terreno de um Prédio 

Urbano com Vista à Execução da Empreitada de Requalificação da Ribeira 

das Bernardas�; 
 
Ponto dez � � Proposta de Projecto de Regulamento Municipal de Toponímia e 

Numeração de Polícia para o Concelho da Marinha Grande. 
 
Ponto onze - �Parecer do Revisor Oficial de Contas sobre a situação Económica e 

Financeira do Município da Marinha Grande 
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Ponto doze � Actividade Camarária/Informação Financeira; 
 

A Presidente da Assembleia Municipal Susana Domingues, começou por cumprimentar os 

deputados, o Executivo e todo o público presente, referindo que o Presidente da Assembleia 

não podia estar presente por motivos de saúde, sendo substituído pela 1ª Secretária Susana 

Domingues, que para completar a mesa convidava o deputado Albino Paulo. 
Lembrou os deputados, que em termos de ordem de trabalhos a convocatória tinha sido 

reestruturada, com intuito de dar continuação à Assembleia iniciada no dia 30 de Dezembro, 

anunciando que se ia passar para o actual ponto oito, que correspondia ao nono da respectiva 
convocatória, dando a palavra ao Presidente da Câmara para fazer a sua introdução. 
 

Ponto oito � Reconhecimento de Interesse Público da Variante Nascente. Proposta à 

Assembleia Municipal�; 
 
O Presidente da Câmara, começou por cumprimentar a Mesa, todos os Deputados e 
Munícipes presentes, desejando ao Dr. Luís Marques, que se encontrava afectado por um 

ligeiro problema de saúde, uma rápida recuperação. 
Relativamente ao ponto oito da ordem de trabalhos, começou por dizer ia fazer uma breve 

referência, apesar dos deputados terem em seu poder informação. Porque ao falar-se em 
Variante, todos tínhamos consciência de que se estava a falar de uma necessidade muita 

antiga do nosso Concelho, de uma infra-estrutura de grande referência nalguns dos 

documentos do Planeamento e Ordenamento do nosso território.  
Disse também que o projecto inicial da Variante, elaborado em 2000 aquando da 

concretização do PDM � Plano Director Municipal, se encontrava em fase de debate público, 

mas para ser possível a sua execução, carecia de algumas correcções. 
Referiu que para a concretização da obra em questão, já existia garantia de financiamento no 
âmbito da Contratualização entre a CCDR � Comissão Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Centro e a Associação de Municípios do Pinhal Litoral, que lhes permitiria a 
realização da sua primeira fase, elevando que seria seguramente uma infra-estrutura 
fundamental, essencialmente na melhoria de condições de mobilidade, permitindo 

simultaneamente alguns benefícios, em termos de competitividade das empresas do Concelho, 
assim como para todos os cidadãos, melhorando significativamente a segurança de todos os 

Munícipes, e porque era uma pretensão antiga das nossas populações, estava consciente de 

que não haveria grande dificuldade em a Assembleia se pronunciar sobre o seu interesse 
público. 
 
A Presidente da Assembleia Municipal, depois da introdução feita ao ponto pelo senhor 

Presidente da Câmara, abriu inscrições para os deputados se pronunciarem sobre aquele ponto 

de ordem de trabalhos, como ninguém pediu a palavra, colocou-o de imediato a votação, 
tendo o mesmo sido aprovado com vinte votos a favor. 
 
RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO DA VARIANTE NASCENTE. 

Presente deliberação camarária, de 27 de Novembro de 2008, com o seguinte teor: 
�Através do ofício com registo S/9588/2008, de 15 de Setembro, foi solicitada à Comissão 

Regional de Reserva Agrícola da Beira Litoral �a emissão de parecer/autorização nos termos 

e para os efeitos do DL n.º 196/89, de 14.06, relativamente à utilização do solo incluído em 

área de Reserva Agrícola Nacional� 

Essa solicitação é fundamentada, nomeadamente nos seguintes moldes: 

�Esta necessidade no caso da Marinha Grande há muito que se encontra identificada através 

da previsão no Plano Director Municipal de um conjunto de vias que funcionarão como um 

anel circular externo à cidade, retirando do centro um movimento considerável de veículos 

pesados de transporte de mercadorias. A sua efectivação permitirá melhorar as condições de 

circulação e mobilidade na cidade e proporcionará aos agentes económicos a melhoria, em 
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termos de tempo e qualidade, do envio de produto ao cliente. No contexto económico da 

Marinha Grande, a melhoria das acessibilidades é não só uma questão de mobilidade, mas 

sobretudo um factor determinante para a competitividade das empresas�. 

Nos termos do artigo 9º, n.º 2, alínea d), do Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho, os 

pareceres favoráveis das comissões regionais da reserva agrícola só podem ser concedidos 

quando estejam em causa vias de comunicação de interesse público, desde que não haja 

alternativa técnica economicamente aceitável para o seu traçado ou localização. 

O entendimento veiculado pela comissão regional competente, na reunião realizada em 13 de 

Novembro de 2008, é o de que o interesse público deve ser reconhecido pela Assembleia 

Municipal, por proposta da Câmara Municipal. 

O Plano Director Municipal da Marinha Grande, ratificado por Resolução do Conselho de 

Ministros, n.º 37/95, de 21 de Abril, estabelece que: 

�Até à execução dos projectos das variantes na área urbana da Marinha Grande é definida 

uma faixa de protecção non aedificandi com a largura de 50 m, para cada lado do eixo da 

via� (artigo 20º, n.º 5, do respectivo Regulamento). 

 

O projecto de execução da Variante Nascente, foi elaborado por entidade externa, tendo sido 

aprovado por deliberação camarária, de 13 de Julho de 2000. Parte do projecto foi objecto 

de alterações, presente na reunião de Câmara, de 2 de Outubro de 2008. Na memória 

descritiva do projecto refere-se que foi tida em conta �a definição do corredor previsto no 

Plano Director Municipal da Marinha Grande para a Variante�. Referindo-se, no mesmo 

documento, que �o traçado acompanha de perto o preconizado no PDM da Marinha 

Grande�. 

A definição do traçado e localização da variante em apreço inseriu-se no corredor 

previamente definido pelo PDM da Marinha Grande, ratificado por Resolução do Conselho 

de Ministros.  

À data da aprovação do PDM e posterior ratificação governamental, ficou definida quer a 

localização, quer o traçado da variante a executar. A definição concreta do traçado, na área 

delimitada pelo corredor reservado, ocorreu por via da aprovação do projecto de execução, 

que agora se pretende concretizar. 

Ficou demonstrada, então como agora, a inexistência de alternativa técnica economicamente 

aceitável. 

Assim, a Câmara Municipal delibera reconhecer o interesse público da Variante Nascente, 

para os efeitos previstos no artigo 9º, n.º 2, alínea d), do Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de 

Junho, e delibera, ainda, propor, ao abrigo do artigo 64º, n.º 6, alínea a), da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, à Assembleia 

Municipal da Marinha Grande que, para os mesmos efeitos, reconheça o interesse público da 

Variante Nascente. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade� 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande delibera, com os fundamentos constantes 

da proposta transcrita, reconhecer o interesse público da Variante Nascente, para os 

efeitos previstos no artigo 9º, n.º 2, alínea d), do Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho, e 

que os mesmos são aprovados por unanimidade com 20 votos a favor. 

Nos termos legais e regimentais, procedeu-se à sua aprovação em minuta por 

unanimidade, com 20 votos a favor. 
Conforme documento que se encontra como anexo nº 15 à presente acta 
 
Seguiu-se a discussão do ponto nove da ordem de trabalhos. 
 

Ponto nove � � Declaração de Utilidade Pública com Atribuição de Carácter de 

Urgência para a Expropriação de uma Parcela de Terreno de um Prédio 

Urbano com Vista à Execução da Empreitada de Requalificação da Ribeira 

das Bernardas�; 
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O Presidente da Câmara, ao fazer a introdução do ponto nove, começou por dizer que havia 

apenas necessidade de se proceder à rectificação de uma área, que foi inicialmente mal 

calculada, dizendo que toda a informação adicional se encontrava contida nos documentos 

entregues aos deputados.  
Disse que a necessidade daquela rectificação se prendia ainda com a última fase do Programa 

Polis, enquadrando-se na execução de um plano mais abrangente que o do prolongamento da 
Av. da Liberdade, onde se tinha deparado com um pequeno percalço que impedia a 

continuidade dos trabalhos naquela área.  
Assim, perante o que tinha acabado de expor, mesmo não estando relacionado com o ponto 

em discussão, aproveitava a oportunidade para dar conhecimento do que se estava a passar 
relativamente aquele assunto, afirmando que sabia do esforço feito pelo Executivo anterior 

para regularizar todas as negociações encetadas. 
Dentro do mesmo contexto, disse que havia ainda uma área com algumas construções 

habitadas, onde se apresentava como titular um senhor de nome Vicêncio Rosa, situadas mais 

ou menos na parte central da área a ser intervencionada. Que caso não conseguissem chegar a 

um entendimento com a pessoa em questão teriam que parar a obra, já tinham feito todos os 

esforços possíveis, nomeadamente o reforço da proposta do anterior Executivo, aumentando 

de dez para doze mil euros a compensação financeira, esforço que não tinha sortido efeito 
êxito. 
Prosseguiu dizendo que conjuntamente com os advogados e/ou outros representantes daquela 
família continuavam a fazer todas as tentativas para chegarem a uma concordância justa para 

ambos os lados. Disse ainda que na próxima segunda-feira dia 12 de Janeiro terminava o 
prazo dado para a desocupação do espaço, garantindo que não gostaria de avançar com 

medidas de força, que tudo faria para o evitar, mas que aquele era um assunto muito 

melindroso, e de facto se não lhe conseguissem dar uma rápida resolução, a Câmara poderia 
ficar paralisada relativamente aquela obra. 
 

O deputado do PSD Pedro Silva, começou por lamentar só agora estarem a tomar 

conhecimento daquele assunto, que o novo Executivo falhou ao seguir o caminho do anterior, 
porque tratava-se de uma casa que estava mesmo no limite da área de intervenção, 

questionando se não se poderia ter evitado aquela situação, porque de acordo com um 

esquema que tinha na sua mão, parecia-lhe que a estrada proposta chegava à zona de 

intervenção e se desviava para a zona que estavam a pretender expropriar, não alinhando com 

a Rua Ferreira de Castro, antes pelo contrário parecia-lhe que desalinhava. 
Perante o exposto, concluía-se que tinham sobrado três imóveis, propriedades dos 

persistentes, daqueles que tinham dinheiro para recorrer à lei, e conhecendo nós os nossos 

tribunais como conhecíamos, o mais certo era que iríamos continuar a ter mais enclaves e 

processos a decorrer nos tribunais, já nos bastava termos o enclave do espaço dos depósitos de 

gás no Parque da Cerca.  
Terminou dizendo que a Câmara teria que mudar os seus procedimentos, porque 

independentemente das intervenções necessárias, teria que pensar também na renovação do 

tecido urbano, procurando evitar ao máximo conflitos, essencialmente aqueles em que se 

previa um arrastamento por muitos anos. 
Informou o senhor Presidente Câmara, que em conversa com um dos advogados 

intervenientes no processo em contenda, teve conhecimento que o senhor em questão tinha 

acabado de dar entrada no tribunal com um processo contra a Câmara, portanto não poderia 

haver despejo como o previsto, alertando para o facto daquilo poder começar a ser amargo 

para a imagem de marca da Cidade.  
 

O deputado do PS Telmo Ferraz, disse que para a resolução de soluções, de facto deveria ser 

pela via do diálogo, evitando o mais possível levá-las à barra do tribunal, reforçando que 

naquele caso, que conhecia bem, seria um pouco mais difícil chegarem a consenso, dado que 
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já tinham havido todas as tentativas no sentido da resolução do problema. No entanto 

reconhecia tudo o que tinha sido dito pelo deputado Pedro Silva, não deixando de lhe dizer 

que em muitas circunstâncias um bem público era muito mais importante que um bem 

individual, porque na maioria das vezes, nem sequer se conseguia apurar se verdadeiramente 
as pessoas tinham direitos sobre determinados espaços, havendo por vezes dúvidas se os 

espaços realmente lhes pertenciam. 
De qualquer forma o que estava a ser pedido à Assembleia era que autorizasse a Câmara a 

declarar aquele espaço de utilidade pública, independentemente de acharmos que a Câmara 

deveria procurar todos os meios legais ao seu alcance no âmbito do diálogo e da concertação, 

de encontrar soluções equilibradas para resolver o problema, naturalmente só em ultimo caso 

o deveria levar às ultimas consequências, doutra forma existiam leis às quais as pessoas 
tinham que se submeter. 
 

O Presidente da Câmara, respondendo aos deputados Pedro Silva e Telmo Ferraz, garantiu-
lhes que tudo tinham feito e continuariam a fazer para levarem até ao limite dos limites a via 
do diálogo. Disse que acreditava que a posição assumida pelo o anterior Executivo lhe parecia 

que tinha sido justa, que caso as pessoas não se encontrassem disponíveis para mudarem para 

uma habitação social, ainda lhes tinha oferecido mais 20% do que a anterior Câmara. 

Continuou dizendo que nunca tinha entrado em nenhuma daquelas moradias, mas em sua 
opinião, mesmo à vista desarmada, achava que era patente que não reuniam condições dignas 

de habitação, pensando que as alternativas colocadas à sua disposição no âmbito da habitação 

social, significariam uma mais valia em termos de dignidade habitacional. 
Para terminar, disse que o conteúdo daquele ponto de ordem de trabalhos, não afectaria 

nenhuma habitação, reportava-se apenas aos chamados logradouros, com cento e setenta e três 

metros, e de acordo com as informações que lhe que lhe tinham sido prestadas, estava 
absolutamente convencido que não afectaria nenhuma área de habitação. 
 

O deputado do PSD Pedro André, começou por dizer que não queria fazer �Cavalo de 

Batalha� daquela situação, mas que a mesma provava que todos eles como Autarcas não 

tinham tido o sentido crítico desejado, porque a conclusão a que tinha chegado era que os 
técnicos com uma pequena correcção no projecto, poderiam ter evitado aquela situação, 

evitando simultaneamente que a Câmara entrasse em litígio com as pessoas. Actualmente já 

eram três, questionando quantos mais seriam no futuro, que independentemente da aprovação 

ou não daquele ponto, sugeria que se dissecasse a viabilidade da alteração do traçado, 

acreditando que se calhar já não era possível. 
Disse ainda que discordava do senhor Presidente da Câmara, nomeadamente no concernente à 

opinião emitida na intervenção anterior, no respeitante à falta de dignidade nas condições de 

habitação dos moradores em objecto, sendo evidente que as pessoas a viver em condições 

degradadas, evidentemente que mereciam apoio, mas tínhamos que respeitar as opiniões de 

cada um. 
 
A Presidente da Assembleia Municipal, colocou à votação o ponto nove da ordem de 
trabalhos assim como a respectiva minuta, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade 
com vinte votos a favor.  

 
DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA COM ATRIBUIÇÃO DE CARÁCTER 

DE URGÊNCIA PARA A EXPROPRIAÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO DE 

UM PRÉDIO URBANO COM VISTA À EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE 

REQUALIFICAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO 1 � MONTANTE 

DE CASAL DE MALTA. RECTIFICAÇÃO.  

Presente deliberação camarária, de 27 de Novembro de 2008, com o seguinte teor: 
�Em 07de Janeiro de 2008, a Assembleia Municipal da Marinha Grande, por proposta desta 
Câmara Municipal, declarou a utilidade pública com atribuição de carácter de urgência, para a 
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expropriação de uma parcela de terreno de 159 m2 (cento e cinquenta e nove metros 

quadrados) a desanexar do prédio urbano, descrito sob o n.º 13544/301000 na Conservatória 

do Registo Predial da Marinha Grande, e inscrito pela cota G-1 a favor de Maria de Lurdes 
Domingos, residente na Rua Ferreira de Castro, n.º 23, Marinha Grande, e inscrito sob o 

artigo 6337 na respectiva matriz, sito em Casal de Malta, freguesia e concelho da Marinha 
Grande. 
 
A deliberação foi publicada, por extracto, no Diário da República, 2ª série, n.º 31, em 13 de 

Fevereiro de 2008 (documento anexo). 
 
A expropriação destina-se à execução da empreitada de Requalificação da Ribeira das 

Bernardas � Troço 1 � Montante de Casal de Malta e do Plano de Pormenor da Zona 
Desportiva da Marinha Grande. 
 
A posse administrativa da parcela expropriada foi impedida pela interposição de uma 

providência cautelar de suspensão de eficácia da citada deliberação da Assembleia Municipal, 

definitivamente decidida a favor do município, através de acórdão do Tribunal Central 

Administrativo do Sul, de 2 de Outubro de 2008. 
 
No auto de vistoria ad perpetuam rei memoriam consta o seguinte segmento: �A parcela tem a 

área de 159 metros quadrados declarados na DUP. Contudo, no terreno concluiu-se que a área 

de expropriação incluía mais 14 metros quadrados totalizando, assim, 173 metros quadrados, 

área que foi aceite pelas partes ali representadas.� (auto em anexo). Área para todos os efeitos 

já considerada na vistoria realizada. 
 

Nos termos do artigo 148º, do Código do Procedimento Administrativo, os erros de cálculo e 

os erros materiais na expressão da vontade do órgão administrativo, quando manifestos, 
podem ser rectificados, a todo o tempo (n.º 1), sendo que a rectificação tem efeitos 

retroactivos e deve ser feita sob a forma e com a publicidade usadas para a prática do acto 

rectificado (n.º 2).  
 

Considerando que todos os argumentos, de facto e de direito, utilizados na deliberação da 

Assembleia Municipal, de 7 de Janeiro de 2008, valem integralmente para a área não 

incluída inicialmente e que se destina à mesma finalidade. 

Considerando que na vistoria ad perpetuam rei memoriam foi já considerada a área 

rectificada. 

Considerando que, de acordo com as plantas elaboradas pela DOPU, a área final é de 

173,60 metros quadrados. 

E considerando que a sua omissão resultou de uma imperfeição na manifestação de vontade 

por parte da entidade expropriante, que pode ser rectificada, de acordo com o artigo 148º, do 

CPA. 

 A Câmara Municipal delibera propor à Assembleia Municipal que rectifique a sua 

deliberação de 7 de Janeiro de 2008, passando a ler-se 173,60 m2 em lugar de 159 m2, com 

todas as demais consequências legais, de acordo com o estabelecido no artigo 148º, do CPA. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade� 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande delibera, com os fundamentos constantes 

da proposta transcrita, rectificar a sua deliberação de 7 de Janeiro de 2008, passando a 

ler-se 173,60 m2 em lugar de 159 m2, com todas as demais consequências legais, de 

acordo com o artigo 148º, do Código do Procedimento Administrativo, sendo que os 

mesmos são aprovados por maioria, com 17 votos a favor, 3 votos contra e zero 

abstenções. 

Nos termos do artigo 92º, n.º 3, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. e regimentais, procedeu-se à sua aprovação em minuta 
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por unanimidade, com 20 votos a favor. 

Conforme documento que se encontra como anexo nº 16 à presente acta 
 
Seguiu-se a discussão do ponto dez da ordem de trabalhos. 
 
O deputado da CDU José Luís, tomou assento na Assembleia pelas vinte e uma horas e 

cinquenta minutos. 

 

Ponto dez � � Proposta de Projecto de Regulamento Municipal de Toponímia e 

Numeração de Polícia para o Concelho da Marinha Grande 
 
O Presidente da Câmara, começou por dizer que a Toponímia era uma referência cultural 

para qualquer comunidade, independentemente de qualquer definição de competências sobre a 

matéria, por isso lhes pareceu de grande relevância submeter à aprovação da Assembleia uma 

proposta de regulamento que completava dois aspectos complementares entre si, o da 
atribuição de topónimos, e de números de polícia. 
Para o efeito, referiu as mais recentes evoluções técnicas, e o facto de existir na Câmara 

Municipal um gabinete SIG � Sistema de Informação Geográfica, detentor de uma base de 

dados, composta de muitos elementos que já foram objecto de georreferênciação.  
Referiu que de acordo com o método clássico o desenvolvimento urbano criava por vezes 

situações de difícil atribuição de números de polícia, havendo uma tendência para a adopção 

do sistema métrico, muito menos susceptível de confusões na atribuição da citada numeração. 
Disse que o que tinha acabado de expor sustentava no essencial a proposta de regulamento 
levada à Assembleia, para a qual pedia a sua aprovação. 
 
O deputado do PS Telmo Ferraz, no respeitante ao assunto em discussão, referiu que achava 

de extrema importância a existência de um regulamento, sendo legitimo que a Câmara tivesse 

essa preocupação. Mas não podia deixar de fazer uma pequena observação relativamente à 

língua Portuguesa, elevando que seria muito bom, que na elaboração do citado regulamento, 

não acontecessem erros como aquele que apareceu publicado no Jornal da Marinha, já por 

duas vezes, uma placa toponímica com � Rua das Cidades Germinadas�, em vez de 

�Cidades Geminadas�, apelando a atenção dos responsáveis, alertando-os para factos como 
aquele. 
 
O Presidente da Câmara, agradeceu ao deputado Telmo Ferraz o facto de ter levantado 
aquela questão, que era extremamente desconfortável para quem respondia pela Câmara ser 

confrontado com uma erro daquela natureza, para o qual não havia matéria que despoletasse 
um processo disciplinar ao funcionário responsável pela afixação da referida placa, mas por 

outro lado, e numa atitude sarcástica disse, que se assim não fosse retiraria pela segunda vez à 

Comunicação Social uma matéria altamente apetecível como aquela. 
Disse ainda que só via uma forma de corrigir situações daquela natureza, seria que a partir 
daquele momento nunca mais afixariam uma placa de toponímia sem antes passar pelo seu 

gabinete para ter o cuidado de as conferir. 
Para concluir disse que duvidava que houvesse algum regulamento capaz de evitar um 
problema daqueles. 
 

A Presidente da Assembleia Municipal, colocou à votação o ponto dez da ordem de 

trabalhos assim como a respectiva minuta, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade 
com 21 votos a favor   
  
PROPOSTA DE PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE TOPONÍMIA E 

NUMERAÇÃO DE POLÍCIA PARA O CONCELHO DA MARINHA GRANDE 
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Presente deliberação camarária, de 13 de Novembro de 2008, com o seguinte teor:  

�A necessidade de gerir de uma forma mais optimizada o crescimento e o desenvolvimento 

socio-económico e cultural do território concelhio coloca um desafio cada vez maior aos 

critérios de atribuição de designações toponímicas. 

A toponímia representa um eficiente sistema de referenciação geográfica para localizar as 

actividades e os eventos no território. Por isso, as designações toponímicas devem ser 

estáveis e pouco sensíveis às simples mudanças de conjectura, não devendo ser influenciadas 

por critérios subjectivos ou factores de circunstância, embora possam reflectir alterações 

sociais importantes, com a devida ponderação e fundamentação. 

 

Os endereços resultantes das designações de toponímia, conjuntamente com as numerações 

de polícia, deverão ser inequívocos e duráveis. 

A presente Proposta de Projecto de Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de 

Polícia é um instrumento que visa a prossecução dos objectivos de ordenamento e gestão do 

Município da Marinha Grande, estabelecendo critérios claros e precisos que permitam 

disciplinar e uniformizar as formas de intervenção pública e privada nesta área. 

 

Nestes termos, a Câmara, no uso da competência prevista na alínea v) do nº 1 do art.º 64º 

da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, rectificada pelas Declarações de Rectificação nºs 4/2002, de 6 de Fevereiro e 

9/2002, de 5 de Março, deliberou por Unanimidade estabelecer as regras para a 

denominação das ruas e praças das povoações e para as numerações dos edifícios do 

Concelho e em cumprimento da alínea a) do nº.2 do art. 53º da mesma lei, submeter a 

presente Proposta de Projecto de Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de 

Polícia para o Concelho da Marinha Grande. 

Não obstante a matéria em causa ser da competência da Câmara Municipal, na medida em 

que a Proposta de Projecto de Regulamento contém regras de eficácia externa é também 

convocada a competência da Assembleia Municipal.� 
 
 

A Assembleia Municipal, após análise dos documentos supra mencionados e 

considerando que os mesmos estão devidamente fundamentados pela legislação em 

vigor, decide submetê-los à votação e nos termos do disposto na alínea a) do n.º2 do art. 

53.º da Lei n. 169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 5-

A/2002 de 11 de Janeiro, os mesmos são aprovados por unanimidade, com 21 votos a 

favor. 

Nos termos legais e regimentais, procedeu-se à sua aprovação em minuta por 

unanimidade, com 21 votos a favor.  
Conforme documento que se encontra como anexo nº 17 à presente acta 
 

Seguiu-se a discussão do ponto de onze da ordem de trabalhos  
 
Ponto onze - �Parecer do Revisor Oficial de Contas Sobre a Situação Económica e 

Financeira do Município da Marinha Grande. 
 
O Presidente da Câmara, disse que dada a natureza técnica do documento em discussão, 

tinha pedido ajuda para se tentar preparar minimamente para algumas dúvidas que 

eventualmente lhe viessem a ser colocadas, mas se mesmo assim não lhe fosse possível 

abonar alguns esclarecimentos, tomava a liberdade de pedir aos deputados que requeressem as 
informações necessárias, pois ser-lhe-iam oportunamente facultadas. 
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Começou por dizer que aquele serviço de auditoria estava adjudicado em nome de Ana Isabel 

Calado Pinto, que apesar dos documentos aparecerem em nome de Ana Pinto e Pedro 
Machado, não existia nenhum obstáculo de ordem legal, tratava-se exclusivamente de uma 
modificação da posição contratual, comunicada atempadamente à Câmara de acordo com a 

legislação em vigor, mantendo-se plenamente as competências e atribuições em termos de 

auditoria às contas. 
As questões suscitadas naquele documento tinham a ver com algumas questões levantadas a 

propósito das contas de 2007, cuja dificuldade de as resolver se mantinha, não sendo colocada 

qualquer questão em termos de validade das mesmas, apenas foram colocadas questões em 
termos processuais por resolver havia já algumas décadas, surgidas após as auditorias, que a 
dificuldade de as superar residia no facto de terem que recuar algumas dezenas de anos no 
tempo. 
Informou que para dar resposta ao entendimento da senhora auditora, deveriam os serviços da 

Câmara, proceder ao encerramento das contas relativas ao primeiro semestre, num processo 

idêntico ao que ocorria no final de cada ano, bloqueando completamente os serviços durante 

praticamente um mês, o que causaria muitas dificuldades, não só por sobrecarga de trabalho, 

mas também porque ficariam bloqueadas um conjunto de operações, declarando que lhe 

parecia que nem todos os Revisores Oficiais de Contas, tinham o mesmo entendimento 
relativamente a essa obrigatoriedade.  
Concluiu referindo que por uma enorme sobrecarga de trabalho na Divisão Administrativa, se 

tornava inviável executar o procedimento solicitado pela senhora auditora, ou seja passar a 

haver um encerramento de contas no mês de Junho de cada ano. 
 
O deputado do PS Telmo Ferraz, começou por dizer que não se ia pronunciar sobre o parecer 

do Revisor Oficial de Contas, dado que era um parecer técnico. Quanto ao parecer do revisor 

relativo às contas do mês de Junho era de opinião que deveria ter ido à Assembleia em 

Setembro, e não em Dezembro, quando supostamente já deveriam estar a apreciar o parecer 

do final do ano.  
 
O deputado do BE José Rodrigues, disse que julgava que as auditorias eram um processo 
legal e obrigatório, no entanto fazendo uma primeira leitura, sem os devidos conhecimentos 
técnicos nas áreas de economia e contabilidade, estranhava que logo na primeira página do 

documento estivesse a informação que ia passar a citar � À data da auditoria não foi 

disponibilizada prestação de contas completo, vulgo relatório de actividades, balanço de 

demonstração de resultados, mapas de controlo orçamental, demonstração de fluxo de caixa 

e anexo, pelo que o presente relatório está limitado às demonstrações financeiras, entregue 

pela Divisão Financeira, mais à frente na última página trinta e nove, ponto relatório de 

actividades, não nos foi disponibilizado relatório de gestão referente ao primeiro semestre de 

2008.� Portanto como aquela não era uma área que dominava, solicitou ao senhor presidente 

esclarecimentos adicionais. 
 

O Presidente da Câmara, respondeu ao deputado José Rodrigues, dizendo-lhe que não tinha 

havido absolutamente nenhum documento que constasse dos arquivos da Câmara que não 

tivesse sido facultado à equipa de auditoria, num princípio de transparência absoluta, aliás 

como era seu dever. Disse também que não poderiam ter facultado documentos que não 

existiam, porque no nosso Município nunca tinha havido qualquer encerramento semestral de 

contas, que sempre tinham feito encerramentos anuais. 
 

A Presidente da Assembleia Municipal, por não ter mais pedidos de intervenção naquele 

ponto de ordem de trabalhos, pôs à discussão o ponto número doze e último da ordem de 

trabalhos. 
 

Ponto doze � Actividade Camarária/Informação Financeira; 
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O Presidente da Câmara, começou por se referir à sétima edição da Bienal de Artes 

Plásticas de 2008, marcada por dois momentos particularmente significativos, a assinatura de 

um acordo inter-municipal com o Tarrafal, envolvendo nove Municípios, e a homenagem ao 

grande artista Marinhense Guilherme Correia. Qualificou ainda o referido certame como o 
evento cultural de maior relevo e prestígio levado a efeito pelas mãos do Município, 

considerando a sua sétima edição francamente positiva, realçando que este ano, felizmente até 

tinha tido alguma visibilidade por parte da comunicação social, principalmente num programa 

em directo da RTP. 
Continuou referindo-se à Agenda 21 local, cuja apresentação pública decorreu no dia 14 de 

Novembro, reputando-a como um instrumento de maior importância em termos de ascensão e 
desenvolvimento, nomeadamente da promoção do desenvolvimento sustentável no nosso 

Concelho. O documento em questão, era composto por um conjunto de outros documentos, 
que encaixavam perfeitamente na história do Concelho da Marinha Grande, essencialmente 
no respeitante aos agentes económicos, com empresas nos mais diversos sectores, com 

protagonismo a nível nacional e internacional, constituindo sem dúvida uma mais valia para o 
Concelho, e também para o País, autenticando a Marinha Grande como um território de 

inovação e competitividade. 
Ainda acerca da Agenda 21 local, afirmou que aquele era um documento que deveria servir 
como guia de acção prático, devendo vir a funcionar como um desafio para a Autarquia, teria 
que ser um instrumento que possibilitasse a execução de todas as correcções que se viessem a 
entender como necessárias, permitindo o envolvimento de todos os actores sociais. 
Na sequência da sua intervenção, elogiou ainda a realização de mais uma FAG � Feira 
Nacional de Artesanato e Gastronomia da Marinha Grande, deixando uma palavra de 
reconhecimento e estímulo à Associação de Casal Galego, elevando o exemplo magnífico 

dado, nomeadamente no âmbito do movimento associativo no Concelho da Marinha Grande, 

elevando simultaneamente o trabalho meritório que aquela Associação tem vindo a 

desenvolver, na área cultural e social.  
Continuando a falar na FAG, fez questão de salientar que as dezanove edições, já levadas a 

efeito por aquela Colectividade, tinham prestigiado muito a Marinha Grande a nível nacional, 

no âmbito do artesanato da gastronomia e da animação cultural, tendo merecido por parte das 

entidades presentes nas suas cerimónias de abertura, os mais rasgados elogios, permitindo-lhe 
alimentar a esperança de que aquele certame pudesse num futuro próximo vir a ter um outro 
tipo de enquadramento, num conjunto de eventos a nível regional e nacional, sobretudo a 
nível de outros apoios. 
Dentro do contexto cultural salientou também outra iniciativa levada a efeito pela Câmara a 1ª 

Festa do Teatro, um evento com alguma envergadura, com um conjunto diversificado de 
representações, realização de um Workshop, com a colaboração e presença do ilustre 

Marinhense Norberto Barroca, aproveitando para lhe agradecer a sua participação em mais 

um evento na nossa cidade. 
Disse que estava convicto que pelo facto daquele evento ter sido uma organização conjunta da 

Câmara e do Sport Operário Marinhense, tinha contribuído para o enriquecimento do nosso 

panorama cultural, indo seguramente afirmar-se no futuro como um acontecimento de grande 
qualidade. 
Ainda no âmbito cultural enalteceu um de eventos levados a efeito durante os pouco mais de 

oito meses de existência da Galeria Municipal, a exposição relativa aos 700 anos de floresta, 

nomeadamente o Pinhal do Rei, de que todos nos orgulhávamos, fazendo votos para que o 

mesmo viesse a servir de suporte ao Museu Nacional da Floresta. 
Mencionou ainda o 10º Aniversário do Museu do Vidro, que as suas reservas já se 

encontravam visitáveis, qualificando-as como deveras importantes para a preservação do 

património cultural do Concelho, permitindo finalmente terem uma perspectiva sólida de que 

o Museu do Vidro pudesse vir a merecer a respectiva acreditação e reconhecimento, sendo 

finalmente integrado na Rede Portuguesa de Museus. 
Referiu vários eventos em que a Câmara tinha participado, salientando pela importância que 

tinha para o sector e para o Concelho, a �Semana de Moldes�, à qual tinha procurado dar o 
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apoio possível, nomeadamente com parceiros privilegiados na comunidade do Concelho, 
como a Cefamol, a Open, e o Centimfe.   
Na área da Segurança e da Protecção Civil, nomeadamente no âmbito  da segurança 

rodoviária foram promovidos diversos trabalhos, principalmente na estrada de Marinha 
Grande/S. Pedro de Moel, onde foi colocado no pavimento uma substância de aderência 

rugosa, essencialmente nas curvas e nos pontos mais perigosos, com incidência em três locais 

do Concelho, tendo-se obtido resultados francamente positivos. Foi reforçada a sinalização 

horizontal e vertical, assim como todas as escolas do Concelho foram dotadas de passadeiras 
sobrelevadas. 
Em relação às passadeiras disse que tinha conhecimento que em alguns locais do Concelho 
aquelas estavam a dar problemas, nomeadamente com alguns acidentes de viação, garantindo 
à Assembleia que depois das mesmas terem sido testadas por viaturas do Município, 
devidamente acompanhados da PSP da Marinha Grande, estava perfeitamente em condições 

de afirmar que os citados acidentes foram provocados por velocidades absolutamente 
inaceitáveis praticados pelos usuários das referidas vias. Garantiu que em algumas situações a 

respectiva sinalização tinha sido vandalizada, podendo vir a comprovar-se que a Câmara 

tivesse eventualmente sido responsável por algum dos acidentes nas áreas em referência, que 
naquelas circunstâncias o Município assumi-los-ia, mas tinham sido claramente por excesso 
de velocidade. 
Ainda na área de segurança, falou ainda nos deslizamentos de terras na encosta Sul do Vale de 
S. Pedro, problema que estava a ser acompanhado pelos serviços de Protecção Civil do 

Concelho e pelos técnicos da Universidade de Coimbra, equipa que à primeira vista 

encaminhou o diagnóstico para deslizamentos superficiais, dizendo que não estava em causa a 
estrutura da encosta, e consequentemente de tudo o que lá se encontrava edificado. De 
qualquer modo, disse que estavam em preparação propostas para intervenções que amparem 
as areias. Ainda em matéria de prevenção em situações de cheias, também já foram feitos 

todos os procedimentos necessários.  
Informou também que foi revigorada a iluminação pública, com a execução de sessenta e 
quatro intervenções de reforço de iluminação em vinte aglomerados urbanos do Concelho, 

quer em substituição, quer em colocação de novos pontos de iluminação. 
Na área da DEEM - Divisão Edifícios e Equipamentos Municipais, forma adjudicadas várias 

empreitadas, com especial destaque para as escolas do Concelho, nomeadamente a colocação 

de uma cobertura no Polidesportivo da escola de Albergaria, foram ainda feitas intervenções 

na Habitação Social, e a conclusão do Centro Empresarial. 
Na área da DIRM- Divisão de Infra-Estruturas e Redes Municipais, disse que estavam em 
execução dezasseis empreitadas, algumas delas de grande envergadura, como a Rua Dr. 

Alberto Nery Capucho, rua Eng.º Bernardino Barros Gomes, rua Sociedade Beneficência e 

Recreio 1º de Janeiro na Ordem,  uma obra algo  problemática, mas que depois de concluída, 

significaria uma mais valia para todos, a rua dos Outeirinhos, outra obra que se vislumbrava 
como bastante complicada, implicando a reposição integral das estruturas, que para ser dotada 

minimamente de espaço para circulação de peões, teria obrigatoriamente que ficar com a 
circulação de trânsito só num sentido, exigindo ao Município e aos técnicos uma grande 
sensibilidade. No saneamento, houve intervenções na rua do Brejo nas Figueiras, a rua da 
Lagoa na Praia da Vieira, a rua do Tojal no Camarnal, nos pluviais no Fagundo, na Rua da 
Charnequinha na Moita, rua do Lavadouro e Travessa dos Fundadores em Albergaria, a rua 1º 

de Dezembro na Amieirinha. Foram beneficiadas com a execução de passeios, a rua do Corgo 
Norte na Cumeira e rua dos Carreirinhos na Amieirinha. 
Na área do abastecimento de água, a Travessa da rua do Brejo nas Figueiras, intervenções em 

furos e reservatórios em Vieira de Leiria, na Praia da Vieira, na Pedrulheira, no Fagundo e na 

rua António Guerra.  
Com financiamento pelo QREN � Quadro de Referência e Estratégia Nacional, estão prestes a 

iniciar-se as obras no Vale do Ribeiro e antigo Campo de Ténis em S. Pedro de Moel, o Largo 

do Povo Unido e rua António Pereira Coutinho em Vieira de Leiria, a rua do Repouso em 
Casal Galego. 
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Com concursos já a decorrer, estavam a rua dos Azambujas e o Largo da Capela na Moita. 
Naquele período do relatório, foram concluídas a rua 4 nas Figueiras, a Travessa da rua dos 
Poços na Embra, a estrada velha em Albergaria, os Largos da Serraria e do Poente em Vieira 
de Leiria, reparação da estrada 242-1 da Marinha Grande/Vieira de Leiria, a execução do 

colector ao emissário da SIMLIS na Moita.  
Na área do ambiente celeridade e reabilitação urbana, foram feitas intervenções em toda a 

área da Zona Industrial do Casal da Lebre, essencialmente no ajardinamento, e de um modo 

geral em todos os jardins e espaços verdes do Concelho. 
Foi também concluído um trabalho de identificação e caracterização do estado de conservação 

dos imóveis do Centro Tradicional, permitindo avançar com medidas levem à reabilitação 

daquela área. 
Falou ainda da DLOP � Divisão de Licenciamento de Obras Particulares, para dizer o que se 
tinha passado durante aquele período, permitia-lhe acreditar que o que foi assumido na ultima 
Assembleia Municipal poderia vir a ser uma realidade, desejando que se as coisas corressem 
bem, e depois de ter reforçado ao Vereador e ao Chefe de Divisão o pedido para manterem o 
mesmo ritmo de trabalho, tinha ficado confiante que o conseguiria. 
Relativamente à DASED � Divisão de Acção Social Educação e Desporto, disse que coisas 

estariam a melhorar, nomeadamente em reparações, transportes escolares, funcionamento de 
cantinas, essencialmente em tudo o que era substancial e indispensável ao bom funcionamento 

das escolas. 
Informou ainda que já foi assinada a Contratualização entre a CCDR � Comissão de 

Coordenação de Desenvolvimento Regional e a CMPL � Comissão Inter-Municipal do Pinhal 
Litoral, significando para o nosso Concelho a realização de um conjunto de projectos de 

elevada importância, designadamente a 1ª fase da expansão da Zona Industrial, a 1ª fase da 

Variante/Nascente, a Requalificação do Teatro Stephens, a rua do Repouso em Casal Galego, 

a Rua António Maria da Silva, a rua dos Outeirinhos, a Rua Alberto Nery Capucho, a rua 

Eng.º Barros Gomes, num valor total de oito milhões trezentos e um mil e quinhentos euros, 

com uma participação prevista do FEDER � Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional no 
valor de cinco milhões noventa mil e setecentos e noventa e quatro euros, sendo a respectiva 

diferença suportada pelo orçamento do Município. 
Continuou a sua intervenção informando que os projectos da Ponte das Tercenas, das Arribas 
de S. Pedro de Moel, e do Esporão da Praia da Vieira, foram recentemente analisados em 

reunião com o INAG- Instituto Nacional da Água. Que o projecto da Ponte das Tercenas já 

lhes tinha sido entregue, mas substancialmente diferente do primeiro, actualmente com um 
valor de execução na ordem de um milhão, e trezentos e oitenta mil euros, que relativamente 

aos setecentos mil euros anteriormente previstos, os tinha deixado completamente atónitos. 

Mas que apesar da duplicação do custo da obra, entenderam manter o compromisso 

anteriormente assumido com o INAG, a CCDR, e o senhor Governador Civil, partindo do 
princípio de que seria possível encontrar financiamento no QREN sensivelmente num valor 

na ordem dos 75%, prevendo-se que os restantes 25% seriam repartidos pelo INAG e pela 
Câmara. Referiu ainda que em matéria de fiscalização para a obra em questão, a Câmara e o 

INAG, não tinham pessoal especializado para o efeito, assim, aquele trabalho tinha que ser 

adjudicado em contratação externa de serviços. Ainda relativamente ao mesmo assunto, e para 
acelerar o processo, já foram encetadas diversas diligências junto do senhor Governador Civil, 
com a finalidade de se encontrar o devido enquadramento em termos de candidaturas ao 
QREN, solicitando-lhe simultaneamente que no mais curto espaço de tempo fossem 

promovidas reuniões com pessoas com poderes de decisão, representantes das entidades 
intervenientes. 
Quanto às Arribas de S. Pedro de Moel, disse uma vez mais que já lhes tinham apresentado 
um projecto de intervenção ao longo da costa, a partir da zona do paredão perto do restaurante 

�Estrela Mar�, para Norte, em diversos troços mediante o grau de perigosidade, tinham 

acabado de saber que o INAG, já tinha apresentado uma candidatura no âmbito do POVT � 
Programa Operacional de Valorização do Território, mantendo o compromisso anteriormente 
assumido com a Câmara em Julho de 2008, o de fazerem a apresentação pública do projecto à 
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população de S. Pedro de Moel. 
Relativamente ao Esporão da Praia da Vieira, o INAG informou que o projecto existente 

anunciado a concurso em Março de 2005, para estar em condições de ser candidatado ao 

QREN em 2010, necessitava de algumas actualizações, que ao concretizarem-se as 
perspectivas a recair sobre ele, seriam as de uma obra a ser executada em 2011. 
Antes de dar informação sobre a situação financeira, aproveitou para falar na iluminação do 

Natal, reconhecendo que não tinha corrido bem, que o assunto já tinha sido levado à 

Comunicação Social, realçando que a iluminação do Natal de 2008, foi montada muito 

tardiamente e não teve nenhuma qualidade, que tinha sido prestado um mau serviço ao 

Município. Que estava disponível para abrir uma discussão sobre o assunto, com o intuito de 
dar toda a informação que dispunha, defendendo que pela experiência adquirida nos últimos 

anos, deveria ser feita uma reflexão desapaixonada e muito profunda sobre a matéria em 

questão, não pondo de lado a hipótese de futuramente passar a ser a Câmara a assumir essa 

responsabilidade. 
Para concluir falou na situação financeira do Município, dizendo aos deputados que conforme 

poderiam verificar na informação que lhes foi enviada, as receitas de capital tinham sofrido 

um aumento significativo, tendo decorrido do facto de terem aumentado substancialmente as 
transferências devido às obras executadas em 2008, sendo até algumas ainda de 2007, que 

permitiram ainda no âmbito do quadro comunitário de apoio o QCA III, beneficiar de alguns 

financiamentos. Relativamente às receitas correntes verificava-se efectivamente um 
decréscimo muito significativo nos impostos indirectos. 
O senhor Presidente da Câmara começou por falar num estudo feito pela Universidade da 

Beira Interior sobre a Marinha Grande, divulgado na imprensa regional, não tendo conseguido 
concluir a informação, dado ter sido interpelado pelo deputado Osvaldo Castro, optando por 

dar como concluída a sua intervenção. 
 
O deputado do PS Osvaldo Castro, usou da palavra para fazer uma interpelação, apenas com 

o intuito de esclarecer o senhor Presidente da Câmara, garantindo que pensava que era do seu 

conhecimento que o estudo publicado no Jornal da Marinha se reportava a estudos efectuados 
em 2004 pela Universidade da Beira Interior. 
Que o primeiro Órgão de Comunicação Social que tinha publicado alguma coisa tinha sido o 
Diário Digital em 31 de Janeiro de 2008, e ele próprio em 5 de Fevereiro do mesmo ano tinha 

colocado um post no blogue �Praça Stephens� onde referia que a notícia era de 2004, e 

criticava o Presidente da Câmara Alberto Cascalho por ter dado uma entrevista ao Jornal de 
Leiria, ignorando que o estudo se referia a 2004, esquecendo-se que naquela data o Presidente 
chamava-se Álvaro Órfão, garantindo que aquela era uma notícia completamente velha e 

ressequida. O que provavelmente teria acontecido, foi que a Universidade em questão 

mandaria para os jornais alguma promoção com o intuito de lhe virem a comprar o estudo, e 

alguns jornalistas induzidos em erro emitiram a notícia. 
Concluiu dizendo, se os estudos se reportassem ao final do ano 2008, obviamente que a 
Marinha Grande estaria ainda mais abaixo, dado que não havia Piscinas nem Cinema, que a 
cidade estava paralisada. Salientou que a notícia da construção de um Cinema, mandada 

publicar pela Câmara no teletexto da RTP 1, era uma autêntica manobra de propaganda 
política. 
 
O deputado da CDU José Luís, iniciou a sua intervenção dirigindo a sua palavra ao deputado 
Osvaldo Castro, perguntando-lhe afinal o que era que ele queria, porque se congratulava por a 
Marinha Grande estar mais pobre e menos desenvolvida. Que lhe estava a parecer que aquela 
coisa de serem Marinhenses e de terem orgulho da sua terra, não era igual para todos, que os 

sorrisos amarelos manifestados pelos deputados do PS, durante a intervenção do senhor 
Presidente da Câmara, revelaram o seu descontentamento pela enorme quantidade de 
actividade realizada e a realizar pela Autarquia, afiançando-lhe que a Câmara não estava 

paralisada, ao contrário tinham sido realizadas um conjunto de obras que se encontravam à 

vista de toda gente. 
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E ainda mais, que a Marinha Grande estava na senda do progresso, que era um Concelho com 
enormes potencialidades, sendo o primeiro do Distrito, com maior desenvolvimento e 
capacidade de emprego, apesar da �vossa� recessão, em que afirmavam que apesar de tudo 
havia emprego. Concluiu dizendo, �Não venham cá com histórias, com velhas histórias� 

 
O deputado do PS Osvaldo Castro, usou da palavra ao abrigo do direito de resposta, dizendo 
que estavam a falar de factos concretos, supondo que os jornalistas se tinham equivocado e 
tinham publicado uma notícia com mais de um ano, que o Presidente da Câmara era induzido 

em erro ao ser solicitado para uma resposta à questão em discussão, uma resposta à qual já 

tinha respondido no ano transacto. Que deveria ter cuidado e analisar primeiro, e observar se o 
estudo era ou não o de 2004, ainda por cima na qualidade Sociólogo, deveria conhecer muito 
bem atitudes como aquela. Concluiu afirmando que de facto era tudo muito claro, que afinal 
em 2004 a Marinha Grande estava em progresso, que o mérito era do Executivo liderado por 
Álvaro Órfão. 
 

O deputado do PS Telmo Ferraz, começou por dizer que se associava ao senhor Presidente 

da Câmara, quando ele enaltecia a Associação de Casal Galego, pelo abnegado e competente 
trabalho desenvolvido, mas não queria deixar de o lembrar que existiam outras Associações, 

não querendo deixar de se associar ao meritório trabalho daquela, mas voltava a afirmar que 

havia outras, nomeadamente o Sport Operário Marinhense, que num passado recente tinha 
sido por vezes mal compreendido pela Câmara, que ficava na expectativa que entretanto 
deixasse de o ser. 
Relativamente à iluminação pública alertou para o facto dos candeeiros da Av. da Liberdade 

estarem todos apagados. Referiu também que os projectos das ruas Nery Capucho e 
Bernardino Barros Gomes, tinham sido mandados executar pelo Executivo anterior. Alertou 
para o facto de ter lá sido colocada uma placa informativa, indicando que a duração da sua 
execução seria de duzentos e quarenta dias, o que tinha sérias dúvidas que viesse a ser 

cumprido. 
Quanto à iluminação de Natal disse ao Presidente da Câmara que o órgão fiscalizador da 

Câmara era a Assembleia Municipal, portanto era o órgão que tinha poderes específicos para 

fiscalizar, para criticar, pelo que aquele problema não deveria ser levado à Assembleia pela 

sua mão, mas já que o tinha trazido, tinha a obrigação de explicar porque razão, foram gastos 

quarenta e cinco mil euros naquilo. 
Quis saber quais tinham sido os critérios de selecção, para a quantidade de projectos 
prioritários inseridos no âmbito da contratualização da Associação de Município do Pinhal 

Litoral, porque lhe parecia que a Câmara tinha sido muito pouco ambiciosa, que 
comparativamente ao número de habitantes de cada Concelho, tinha ficado de facto muito 
aquém dos outros Municípios, nomeadamente o de Porto de Mós.  
Terminou dizendo ao presidente da Câmara que lhe parecia que a Agenda 21, era apenas uma 

forma de dar suporte publicitário às actividades da Autarquia, afirmado que não tinha 

experiência de gestão autárquica, mas tinha experiência de gestão de empresas, e no seu 

entender não tinha havido os procedimentos adequados, pois tínhamos ficado com dois 
estudos, um no âmbito da AMLEI 2007/2013 e outro na Agenda 21, a ultima composta por 
uma quantidade de recomendações, que eventualmente só serão interessantes para o 

Presidente ou para quem vier a ganhar a Câmara, sem mecanismos nem ferramentas que 

façam com que ela venha a funcionar melhor para os Munícipes. 
Assim perante o que tinha acabado de referir, disse que ao abrigo do Regimento ia fazer um 
requerimento ao Presidente da Assembleia, solicitando que lhe fosse facultada para seu 
conhecimento, informação que lhe desse a possibilidade de saber a fundamentação da escolha 

da entidade que elaborou o documento em questão, custo de diagnóstico, e outros já firmados 

e acordados com a mesma entidade, no intuito a analisar a importância do custo do benefício. 
 
O deputado da CDU Fernando Alves, interveio para tirar uma dúvida com o deputado 
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Osvaldo Castro, onde aquele dizia que o estudo se reportava a 2004, data em que a Marinha 
Grande estava bem, dado que nessa data o Executivo era liderado pelo PS, dizendo que se o 
estudo se reportasse a 2005 já não conseguiriam o mesmo resultado, piorando em 2006, 2007, 
sendo então que em 2008 seria o pior de todos, porque não havia Piscinas, não havia Cinema 

etc. 
Perante o que o deputado Osvaldo Castro tinha acabado de dizer, concluía que de facto era 
verdade, não existiam tais empreendimentos, mas aproveitava para lhe dizer também durante 
os doze anos de Executivo PS, não se apercebeu deles terem feito alguma das obras que agora 

reivindicavam. �Ou fizeram? Estarão por aí por algum lado?�, � E eu ainda não dei por 

isso!?� . 
De seguida dirigiu a sua intervenção ao senhor Presidente da Câmara, perguntando-lhe se 
havia algum prazo previsto para a conclusão da Rua Sociedade Beneficência e Recreio 1º de 

Janeiro na Ordem, porque já tinha passado quase um ano sobre o início daquelas obras, e 

essencialmente os residentes estavam completamente saturados daquela situação, com 

problemas com o pó no Verão e com lama no Inverno. 
 
O deputado do PS João Cruz, começou por dizer à senhora Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, que a exemplo dos deputados, também as intervenções do senhor 

Presidente da Câmara tinham que começar a ser disciplinadas. Porque apesar de não estar 

contemplado no Regimento da Assembleia, não significava que a mesa não lhe pedisse que 

sintetizasse, porque intervenções tão longas como as do senhor Presidente condicionavam as 
intervenções dos deputados, parecendo-lhe lógico que o senhor Presidente fizesse apenas uma 

pequena introdução em cada um dos temas, principalmente naqueles que apareciam menos 
detalhados no relatório. 
O senhor Presidente queixou-se de falta de deputados na apresentação da Agenda 21 Local, 
como queria o senhor Presidente cativar a presença dos deputados, se nem sequer distribuiu 

ou deu antes a conhecer aos deputados o documento em questão. Aproveitou ainda para 

perguntar pelo referido documento, nem sequer estava disponível no site da Câmara, ou pelo 

menos não o tinha conseguido encontrar. 
Disse que a realização dos projectos inseridos no âmbito da Contratualização feita com a 

Comunidade Inter-Municipal do Pinhal Litoral, eram importantíssimos para o 
desenvolvimento do nosso Concelho, que condicionaria não só o mandato actual, como os 

futuros, mas que carecia de discussão na Assembleia Municipal, alvitrando até que em seu 

entender justificasse uma Assembleia Extraordinária, dado estarem inseridos projectos 
estruturantes para a Marinha Grande. Relativamente aos projectos de requalificação do Teatro 

Stephens, e ampliação da Zona Industrial, já contratualizados, que antes de estarem aprovados 

fosse por quem fosse, deveriam ser levados à Assembleia, devidamente apresentados pelos 

técnicos, para conhecimento dos deputados. 
Lamentou que já havia três anos que o relatório fazia referência à revisão do PDM, três anos 

sempre a dizer o mesmo, era exagerado e incompreensível que ainda estivessem à espera de 

vir a inserir o concurso para aquisição de cartografia, pois o PDM no âmbito da 

contratualização ainda poderia entender, dado que era um instrumento fundamental de gestão 

para o Município. Mas não podia compreender que não houvesse dinheiro para comprar o 
equipamento necessário a realização do PDM, porque talvez o valor do custo argumentado 
como exagerado, fosse inferior ao valor dos quarenta e cinco mil euros gastos na iluminação 

de Natal. 
No respeitante à parte financeira para não se alongar muito mais, ia falar nos juros, no 
relatório verificavam-se cerca de quatro milhões e setecentos mil euros em disponibilidades 

da Autarquia, dos quais oitocentos mil estavam a prazo. Ora sabendo da dificuldade de 
liquidez que os bancos tinham, a remuneração que praticavam, pensava que a Autarquia tinha 

que fazer uma gestão mais criteriosa, fazendo aplicações sem risco. 
Referiu ainda que o relatório indicava um milhão e oitocentos mil euros de facturas por pagar, 
portanto enquanto o dinheiro estivesse na Autarquia reduziria o encargo, devendo logo ser 
muito bem aplicado. 
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O deputado da CDU Saúl Fragata, começou por falar no mau serviço prestado na iluminação 

de Natal, que a ACIMG tinha revelado uma de duas coisas, ou mesmo até as duas, 

incompetência, ou intenção deliberada, que o PS os influenciava no plano político 
identificando-se politicamente com os seus dirigentes. 
Que, perante a má qualidade, e a montagem tardia da iluminação de Natal, o que sabia era 

numa acção de bom entendimento com os agentes económicos representativos dos 

comerciantes e da cidade, tinham sido dados quarenta e cinco mil euros, manifestando que 
tinha dúvidas que a iluminação valesse mais de dez mil euros, que acreditava na ACIMG, que 
a sua dúvida incidia no fornecedor do serviço. Concluindo que de facto estava de acordo com 
os deputados Telmo Ferraz e João Cruz, porque foram estragados quarenta e cinco mil euros, 
defraudando o erário público.   
Disse aos deputados do Partido Socialista que tivessem calma, que não valia a pena estarem 
nervosos, de nada lhes valia falarem muito alto, para quê, para se ouvirem a si próprios, 

porque ainda faltavam alguns meses para as eleições. Pediu-lhes que colocassem os assuntos 
em termos políticos, e não em termos pessoais, alertando-os para o facto que tal atitude vir a 
dar mau resultado. Que o estatuto do Autarca obrigava a que estivessem atentos aos 
problemas dos eleitores que representavam, porque por um lado deviam fazer politica de 
oposição, mas por o outro tinham o dever de dar contributos que servissem para melhorar a 
vida das populações, lembrando que trabalhar para a qualidade de vida das pessoas, não era 

politica de direita nem de esquerda, ou faziam ou não faziam. 
Que era impensável pretenderem que o Executivo da CDU tivesse feito em três anos, o que o 
Executivo do PS não tinha conseguido fazer em doze, e para o provar comparou o primeiro 
mandato do Executivo PS 1994/1997, com o actual mandato da CDU, lembrando que mesmo 
assim o PS nessa época ganhou as eleições com maioria absoluta. 
Para concluir lembrou a Câmara que deveria estar atenta aos buracos que a chuva tinha 
provocado nas estradas de todo o Concelho, deveriam ser criadas brigadas para acudir às 
pequenas reparações provenientes de problemas momentâneos, essencialmente os provocados 
pelo mau tempo, recordando que no passado já tinham sido criadas brigadas daquele tipo, mas 
infelizmente o Executivo do PS tinha acabado com elas. 
 

O deputado do PSD Pedro André, disse que não tinha conseguido perceber muito bem, se o 

deputado Osvaldo Castro tinha feito uma interpelação ou uma intervenção, pois quando estava 

a ouvi-lo, exactamente quando ele dirigia a palavra ao senhor Presidente da Câmara, que tinha 
feito um exercício mental, e tinha verificado que o discurso era rigorosamente igual ao do 
primeiro-ministro. 
Disse-lhe ainda que compreendia que tivesse ficado indignado com aquela notícia que a 

Câmara tinha mandado difundir no dia 1º de Janeiro na Comunicação Social, pois até ele 

próprio tinha ficado extremamente admirado como aquela notícia tinha escapado à censura do 

1º ministro. 
Disse ao deputado Telmo Ferraz que partilhava da sua opinião, que no âmbito da 

contratualização da Associação de Município do Pinhal Litoral, a Câmara tinha sido pouco 

ambiciosa, abonando-lhe que ainda acrescentava mais, que a falta de ambição também se 

devia ao facto de ainda se andar a tratar de assuntos que o Partido Socialista não tinha tratado 
durante os seus doze anos de mandato, que era por isso que estávamos mais atrasados que os 

outros Municípios. 
Relativamente ao relatório do Revisor Oficial de Contas, que o orçamento foi votado no dia 

30 de Dezembro e não no meio do mês a exemplo de outros Municípios, porque os serviços 

do nosso Município tinham muita dificuldade, que não conseguiam fazer as coisas a tempo, 

que a receita no departamento de obras particulares baixava, porque tinham dificuldade nos 
serviços, etc. Não conseguia saber porque razão seria que as leis não eram iguais para todos, 

não conseguia compreender, e isso deixava-o muito preocupado como cidadão e naturalmente 

como Autarca, referindo que ambicionava que o próximo Executivo fizesse uma grande 
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reestruturação nos serviços do Município. 
No respeitante à iluminação de Natal, disse que não ia fazer criticas, mas achava que o senhor 

Presidente da Câmara tinha referido uma coisa importante, que deveria haver uma reflexão 

conjunta entre a Câmara e a ACIMG- Associação Comercial e Industrial da Marinha Grande, 

que não era só a questão da iluminação que não tinha funcionado, havia também ainda outras 

coisas que não funcionavam, nomeadamente no comércio da cidade, com problemas muito 

mais graves, de qualquer modo se for entendimento que naquele âmbito devesse haver um 
trabalho conjunto, o PSD disponibilizar-se-ia para o efeito. 
Referiu-se ainda à questão da SIMLIS, para dizer que desde a última Assembleia não tinha 

havido qualquer evolução. Relativamente às lombas referiu que havia uma na Praia da Vieira 

que ultrapassava o bom senso, mas sendo absolutamente necessárias, teriam que ser 

devidamente sinalizadas, e teriam que ser tomadas uma série de medidas preventivas. 
Relativamente à morte de um jovem natural da Marinha Grande, residente na Comeira, 

alegadamente por um problema relacionado com transacção de drogas, aproveitava para 

perguntar quais eram os objectivos do CAT- Centro Acolhimento a Toxicodependentes, uma 
das grandes bandeiras do PS nas últimas eleições, que numa das próximas Assembleias 

gostaria de ver resultados da eficácia da instituição em questão, no combate ao consumo e 

tráfico de droga. 
Por falar nas drogas, referiu que os Executivos deveriam investir mais no desporto, que 
independentemente da cor política de cada um deveria haver um objectivo traçado, numa 

tentativa que até aos dezasseis anos todos os jovens praticassem desporto, que a Autarquia 
tivesse como obrigatoriedade criar condições numa lógica de prática desportiva. 
 
O deputado da CDU Artur Marques, questionou a legitimidade do Partido Socialista, em 
fazer um ataque serrado ao Executivo CDU, perguntando o que era que tinham feito no nosso 
Concelho durante os doze anos de mandato. Perguntou ao deputado Osvaldo Castro, pelo 
Parque Desportivo, pelo Teatro Stephens, pois até tinham levado à Assembleia um mega 

projecto, que foi bastante elogiado na época, perguntando ainda pelo saneamento básico, pela 
cultura, e indignado perguntou se a degradação do Teatro Stephens se tinha dado nos últimos 

três anos, assim como a degradação da pavimentação das ruas, e tantas outras coisas, 

lamentando que não tivessem feito quase nada, tendo curiosamente naquele tempo a seu favor 
governos nacionais, Presidentes da República, tudo com maiorias absolutas. Afirmou que 

precisavam ter coragem, para dizerem que a Marinha Grande estava paralisada, quando o 
Partido Socialista tinha uma quota-parte de responsabilidade, ao longo dos doze anos de 
liderança, tinham-se limitado a fazer o Parque da Cerca, ainda por cima contaminado, mas de 
facto o povo da Marinha Grande tinha-os penalizado como se esperava. 
Salientou a grande vantagem do actual presidente da Câmara, que de facto podia ser longo nas 
suas intervenções, mas tinha uma grande particularidade, que os desarmava completamente, 
era educado a responder às pessoas, contrariamente ao anterior presidente que nunca 

respondia a ninguém, nomeadamente à oposição. 
 
O deputado do BE José Rodrigues, começou por dizer que louvava a colocação de 

passadeiras, essencialmente as construídas em frente às escolas, mas tinha que fazer um 

reparo às lombas construídas na Praia da Vieira, salientando que tecnicamente estavam mal 

construídas, foram feitas quase em ângulo recto, que as da Vieira estavam razoáveis, mas 

tinham a sinalização errada, encontrando-se aquela mesmo no meio da passadeira, quando 
deveria estar no mínimo vinte metros atrás. 
Colocou ainda uma pergunta ao senhor Presidente, questionando-o para quando a retirada dos 
depósitos do Parque da Cerca, para quando a alteração daquela zona de jardim. 
Fez ainda uma terceira pergunta, relativa aos fontanários erigidos em Vieira de Leiria, para 

quando a ligação da água, porque até ao momento só serviam para embelezar.  
 

O deputado do PSD Pedro Silva, interveio para perguntar ao senhor Presidente porque era 
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que na Rotunda, junto ao Parque da Cerca, estavam montes de terra que mais pareciam 
equipamentos de desporto radical, se eram para ficar assim, ou se já deveriam ter arranjado 

aquele espaço. Falou também na falta de iluminação pública na rua de Santa Isabel, na rua do 

Lameirão onde estava instalada uma comunidade cigana, gostaria de saber se foi uma 
ocupação do espaço, ou se tinham tido autorização da Autarquia. 
Relativamente ao proferido pelo senhor Presidente que o projecto do Teatro Stephens era um 
projecto do PS, não entendia aquela afirmação, porque aquele era um projecto do Arquitecto 

Figueiredo funcionário do Município, que aquando da sua apresentação, até estava na 

Assembleia Municipal, que até tinha sido um projecto até bastante enaltecido, até tinha sido 

feito nas suas horas vagas, portanto não conseguia compreender como era que o projecto já 

não servia, que no seu entender devia ser feita justiça ao trabalho do arquitecto em questão. 
Finalizou falando na Agenda 21 Local, dizendo ao deputado Telmo Ferraz que não se 

preocupasse, porque uma das deficiências resultantes da Agenda 21, indiciaram que a 
Marinha Grande era uma terra muito dinâmica, mas que a Câmara Municipal enquanto 

estrutura funcional e organizativa, era precisamente o elo mais fraco de toda a sociedade. 
Concluindo que enquanto não houver uma reestruturação da Câmara enquanto estrutura, o 

referido projecto não vai passar dos armários, reforçando que não estava a falar da Câmara 

enquanto organização, e não da Câmara relativamente à questão politica e executiva, mas sim 
da Câmara como sistema. 
 
O Presidente da Câmara, começou por dizer que não ia responder a uma série de 

intervenções, porque em seu entendimento eram questões que tinham a ver com afirmação de 

posturas do ponto de vista partidário. 
Começou por responder ao deputado Telmo Ferraz para lhe dizer que naturalmente estavam 

em concordância com o trabalho meritório levado a efeito pela Associação de Casal Galego, 

já não podia estar de acordo com a afirmação que fez relativamente ao SOM- Sport Operário 

Marinhense, afirmando que era uma Colectividade mal compreendida pela Câmara, 

garantindo-lhe que não compreendia ao que se estaria a referir. Continuou dizendo-lhe que 
naquilo que dizia respeito ao actual Executivo, dentro da disponibilidade da vontade de 
colaborar com a Colectividade em questão, tinham sido totais, aliás pensava que era do 

domínio público, que a candidatura que apresentaram no âmbito das parcerias para a 

regionalização urbana, que incluíram o SOM, estando prevista uma intervenção muito 

significativa nas suas instalações, porque era uma necessidade muito antiga, que justificava 

plenamente a sua inclusão na referida candidatura. 
Respondendo ainda ao mesmo deputado, relativamente à falta de ambição no respeitante aos 

projectos integrados no âmbito da Contratualização, disse em traços gerais que a CCDR � 
Comissão Coordenação de Desenvolvimento Regional definiu a verba de cada NUTS III (sub-
regiões estatísticas em que o País está dividido), aplicados uniformemente a todas as NUTS, 

dando valores muito dissonantes da Associação de Município para Associação de Municípios. 

Quanto ao nosso caso a CIMPL � Comissão Inter-Municipal do Pinhal Litoral, e acordado por 
todos os Presidentes de Câmara, foi definida uma verba fixa no valor de dois milhões e meio, 

sendo acordado que a verba sobrante relativamente aquele valor estabelecido como fixo, seria 
distribuída de acordo com o número de habitantes de cada Concelho. Posteriormente o 

Presidente da Câmara de Pombal, levantou o problema dizendo que não achava justo o 

critério decidido, que seria muito mais justo aplicar os critérios que estavam na base do FEF � 
Fundo de Equilíbrio Financeiro, inicialmente a posição tomada por aquele Autarca gerou 

algum desconforto, mas acabaram por aceitar consensualmente que a distribuição das verbas 

fosse com base no FEF - Fundo de Equilíbrio Financeiro, resultando daí a verba atribuída à 

Marinha Grande. 
Ora existindo um conjunto de orientações que necessariamente tinham que se seguir, dado 

que cada NUTS III tinha obrigatoriamente que apresentar projectos em todas as medidas e em 
todos os regulamentos, dentro daquele tinham sido apresentados projectos que se entenderam 
como devidamente enquadráveis, o da Rua do Repouso em Casal Galego e o da rua António 

Maria da Silva na Comeira, que permitirão fazer o escoamento e a ligação ao Concelho de 
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Leiria. 
Relativamente aos problemas de iluminação pública, nomeadamente na Av. da Liberdade, 
aconteceram na sequência de avarias sectoriais, que estava consciente da perturbação gerada à 

volta daquelas questões, essencialmente em vias fundamentais na Cidade, como na Rua Nery 

Capucho, a Barros Gomes, para as quais já pediram com alguma insistência à EDP, que 

procurasse melhorar as suas respostas naquela área. 
Quanto à questão colocada pelo deputado Fernando Alves relativa à Rua Sociedade 

Beneficência e Recreio 1º de Janeiro na Ordem, quanto aos prazos de execução, disse que já 

tinham terminado em Dezembro, que efectivamente o empreiteiro já deveria ter começado a 

colocar betuminoso, mas de facto o processo foi interrompido pela EDP para colocação de 

infra-estruturas, provocando naturalmente alguns atrasos na sua conclusão. 
Quanto à iluminação de Natal, congratulou-se por o deputado Pedro André ter secundado a 

sua ideia, garantindo que deveriam ser tomadas soluções, na base do diálogo e do 
envolvimento. 
Quanto ao problema gravíssimo da obra da Ribeira das Bernardas, uma obra que já se 

arrastava havia alguns anos, abonando que não tirava uma vírgula ao que tinha dito, quer no 
relativo aos esforços feitos pelo Executivo anterior, quer aos esforços feitos pelo seu 

Executivo, levando até ao limite todas as possibilidades de diálogo, mas que não iam ficar 

reféns de alguém que pura e simplesmente não o aceitava, impondo condições que eram de 

todo inaceitáveis.   
Relativamente à Agenda 21 Local, disse ao deputado Telmo Ferraz que lhe seria fornecida 

toda a informação solicitada no seu requerimento. Continuou afirmando que estava convicto 
que a Agenda 21 Local era um importantíssimo instrumento de trabalho garantindo que 

independentemente de quaisquer que fossem os protagonistas, era uma ferramenta composta 
por importantes linhas de orientação, em termos de promoção do desenvolvimento sustentável 

do Concelho. 
Falou ainda na revisão do PDM, que por um lado era um importante instrumento inscrito 

numa hierarquia de gestão territorial, hierarquia essa que começava no PNPOT � Programa 
Nacional da Politica de Ordenamento do Território, com continuidade no PROT � Programa 
Regional de Ordenamento do Território, no nosso caso PROT do Centro, devendo a citada 

revisão do PDM estar em perfeita articulação com todos os instrumentos referidos. Por outro 
lado, ao abordarem aquele assunto, deveriam ter em conta que a sua intervenção era baseada 

na informação e na fundamentação que lhe era fornecida pelos técnicos, porque não era 

técnico, nem especialista na matéria. 
Que ao falar-se hoje em PDM, não era a mesma coisa que falar no PDM de acerca de quinze 

anos atrás, porque actualmente o PDM era uma ferramenta composta por um conjunto de 

elementos com enormes exigências técnicas, com o intuito de informar com o maior rigor. 
Então da primeira vez que se equacionou a revisão do PDM, concluiu-se imediatamente, que 
para se fazer um bom trabalho, que superasse as graves deficiências existentes uma das 

condições básicas era a aquisição de Cartografia, não só actualizada, mas detentora de muito 

maior qualidade, maior detalhe, uma cartografia à escala 1/25.000, basicamente como as 

antigas cartas militares. 
Disse ainda que a aquisição do equipamento que acabou de referir não dependia da sua 

vontade, nem da sua acção directa, porque foi objecto de um concurso no âmbito da 

Associação de Municípios. Para terminar aquele assunto não quis deixar de dizer que na sua 

opinião, desde que a Freguesia da Moita tinha integrado o Concelho da Marinha Grande, que 
deveria ter sido iniciada a sua revisão. 
Respondendo ao deputado João Cruz relativamente às aplicações financeiras, disse-lhe que 
tinham tido esse cuidado, que o valor indicado no relatório se reportava ao final do ano, altura 
em que a Divisão Financeira se encontrava a preparar um conjunto de pagamentos, lembrando 
que aquele tipo de procedimento não era exclusivo da Câmara da Marinha Grande. 
Relativamente à SIMLIS, informou que já tinha reunido com a referida empresa, colocando os 

seus responsáveis ao corrente do decidido na Assembleia Municipal Extraordinária, que já 

tinham queimado algumas etapas, principalmente no estudo económico, para a elaboração do 
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documento do enquadramento estratégico, nomeadamente na eventual ajuda de outros 

Municípios, onde situação semelhante já se encontrava bastante avançada. 
Quanto ao CAT, na medida do possível iam procurar recolher informação, relativamente ao 

desporto na juventude, era um problema a nível nacional, e seguramente a nível Mundial, que 

não era exclusivo da nossa Cidade, mas que não tinha dúvida que a prática de actividades 
desportivas, o contacto com a natureza, eram absolutamente fundamentais para prevenir um 
conjunto de problemas que infelizmente se tinham vindo a arrastar na sociedade actual. 
Disse ao deputado José Rodrigues, que acerca das lombas tinha tomado nota, para procurar 
corrigir e melhorar aquela situação. Quanto aos depósitos no Parque da Cerca, disse que ainda 

não tinha solução, estava criado uma embrulhada judicial difícil de resolver, estando a 

procurar equacionar outras formas de solucionar o problema, nomeadamente evocando 
questões das normas de segurança. 
 

O deputado do PS Telmo Ferraz, referiu-se uma vez mais à �Agenda 21 Local�, dizendo que 

a sua total discordância em conceito de gestão, estava exactamente naquilo que o senhor 

Presidente da Câmara tinha acabado de referir, afirmando que não tinha sido dada qualquer 

orientação à equipa responsável pelo documento em questão, dado que para o 

desenvolvimento do seu trabalho, não tinha recebido qualquer indicação por parte do 

Município.  
A ser verdade, não conseguia compreender como poderiam deixá-los fazer o que muito bem 
entendessem, sem qualquer controlo. 
 

O Presidente da Câmara, disse ao deputado Telmo Ferraz, que ele fazia muito bem o papel 
que lhe competia, o de fazer das palavras do Presidente a leitura que mais lhe conviesse, mas 
de facto ele não tinha dito exactamente aquilo. 
Assim, dentro dos termos teóricos, a �Agenda 21 Local� tinha como base de concepção o que 

tinha decorrido das conclusões da Conferência do Rio de 1992, denominada a Conferência da 
Terra, assim, que no respeitante à elaboração do documento em discussão, as grandes 

questões relacionadas essencialmente com o Planeta tinham ficado devidamente demarcadas. 
Mencionou ainda que o conceito da concepção do documento, tinha crescido e evoluído, que 
do que tinha conseguido avaliar as alterações verificadas no documento tinham merecido um 

grande consenso à escala planetária.  
Que quando disse que não tinham sido dadas orientações, quis dizer que tinha deixado ficar a 

equipa completamente à vontade para analisar tudo em pormenor, incluído as fragilidades da 

própria Câmara, porque ao longo dos últimos três anos os seus recursos não foram 

delapidados, quer em termos de recursos humanos, quer em termos de recursos informáticos, 
entre outros, pretendendo ficassem ao nível de instituições que lideravam no Concelho. 
 
O deputado do PS Telmo Ferraz, respondeu ao senhor Presidente, dizendo-lhe que aquilo 
que pretendeu alertar, foi apenas para o facto de quando adjudicavam qualquer serviço, 

deveriam ter em conta que os dinheiros utilizados, eram dinheiros públicos, carecendo 

obrigatoriamente de indicações muito concretas do pretendido. 
 

O deputado do PSD Pedro Silva, relativamente aos depósitos de gás do Parque da Cerca, 

disse ao senhor Presidente que aqueles estavam em terrenos da Câmara, parecendo-lhe que 
seria agora mais fácil de tirá-los de lá, do que quando estavam em terrenos da Mortesen. 
 

Terminadas as intervenções, a Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 
palavra ao público, dispondo cada pessoa de cinco minutos para intervir.  
 

Da parte do público interveio o Munícipe Pedro Fonseca, residente na Embra Marinha 
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Grande, para sublinhar as suas preocupações com o trânsito no Concelho, enumerando alguns 
pontos que lhe pareciam mais críticos. 
Primeiro, solicitou à Autarquia que procurasse interceder junto das Estradas de Portugal no 

sentido de resolver o problema do cruzamento do Pêro Neto, invertendo a situação para a 

construção de uma rotunda. 
Segundo, solicitou intervenção nos semáforos do cruzamento do Pingo Doce na Embra, que 
se encontravam sem funcionar havia sensivelmente quatro anos.  
Terceiro, solicitou que fossem procuradas alternativas para estrada de Leiria em Albergaria, 
porque continuavam os problemas com as altas velocidades que lá praticavam, que os 
semáforos por si só não eram suficientes. 
Quarto, solicitou à Autarquia que tentasse resolver o problema do trânsito de pesados na 

Comeira. 
Quinto, e para concluir, referiu-se à questão da lombo mania que tem vindo a ocorrer em todo 

o Concelho, salientando que não conseguia compreender como era que o senhor Presidente 

podia afirmar que os regulamentos e pareceres técnicos relativos àquela matéria tinham sido 
cumpridos, se as lombas construídas na Marinha Grande eram tão diferentes das dos 
Concelhos limítrofes. Que junto das escolas ainda podia compreender a colocação de lombas, 

mas aí por todo o Concelho, só porque um ou outro cidadão se sinta lesado com a velocidade 
da circulação automóvel pertos das suas habitações, originasse a colocação de lobas por toda a 
parte. Mas, assim sendo, pedia que no mínimo a priori fossem colocados painéis informativos 

de grande dimensão, evitando alguns acidentes graves que têm vindo a acontecer. 
 

A Munícipe D. Daniela Teixeira, residente na Moita, começou por se referir a uma 
intervenção que tinha acabado de ouvir ao senhor Deputado Telmo Ferraz, onde ele dizia que 

a função da Assembleia Municipal seria a de fiscalizar e ajudar a Câmara nas suas funções. 

Assim, pelo exposto, pretendia deixar expressa a sua indignação perante a ajuda demonstrada, 

porque tinha assistido a muita coisa a ser discutida, mas nenhuma com apresentação de 

soluções e/ou sugestões palpáveis. 
Falou ainda no problema da iluminação pública inexistente na estrada nacional 242, 

nomeadamente no acesso à A8 entre o troço Moita/ Marinha Grande, um problema já com 

oito anos de existência, indignando-se com a espera, porque não se tratava apenas de um 

problema de embelezamento da zona, mas sobretudo de uma questão de segurança rodoviária. 

Concluiu apelando à atenção de todos os responsáveis para aquele assunto. 
 

O Presidente da Câmara, começou por agradecer aos Munícipes Pedro Fonseca e Daniela 

Teixeira, as questões que colocaram, referindo que pensava que era do conhecimento de 

todos, que todo o tipo de intervenções que têm vindo a ser levadas e efeito nas áreas referidas, 

tinham um só objectivo, o de vir a melhorar a segurança das pessoas. 
Respondendo ao Munícipe Pedro Fonseca, e relativamente às lombas, lembrou-o que em 
tempos existiram algumas, nomeadamente em Albergaria, que eram extremamente altas, que 
causaram muitos problemas às viaturas, que tiveram que as mandar corrigir e substituir por 

outras mais adequadas, porque estavam excessivamente altas, garantindo portanto que estava 
consciente que seria necessário melhorarem aquele serviço.  
Disse ainda que tinha consciência de que aquela, como qualquer outra solução, não eram 

isentas de problemas, mas com decorrer do tempo as lombas iam começando a produzir o 

efeito pretendido.  
Para terminar disse que tinha tomado nota, tinha registado a preocupação do Pedro Fonseca, 

prometendo que continuaria a estar atento ao problema.   
 

Respondendo à Munícipe Daniela Teixeira, disse-lhe que o problema da iluminação pública 

no nó da A8, era um problema já muito antigo, já debatido muitas vezes naquela Assembleia, 

inclusive pelo deputado da CDU José Manuel, residente na Moita. 
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Porquanto era um problema que não estava na mão da Câmara resolvê-lo, pois prendia-se com 
conflitos dirimidos em Tribunal, entre as Estradas do Atlântico e pensava que com as Estradas 

de Portugal, que até já tinha sido objecto de uma decisão judicial, que obrigava as Estradas do 
Atlântico a fazerem a referida ligação. 
Informou ainda que naquele âmbito, o da segurança rodoviária, através da nossa Comandante 

Operacional Municipal, a Câmara na qualidade de convidada tem estado representada nas 

reuniões no Governo Civil de Leiria, local onde aquele problema tem sido abordado 
frequentemente, apurando-se a existência de um problema entre as Estradas do Atlântico e a 

EDP, pensando que haverá necessidade de se fazer uma nova ligação, para permitir que a 

corrente eléctrica chegue àquele local. De qualquer modo informou que aguardavam a 
resolução do problema. 
 

Por mais nada haver a tratar, a Presidente da Assembleia Municipal, deu por encerrada pela 
uma hora e dez minutos a sessão, cuja acta será assinada pela presidente e pelos secretários. 
 
   A Presidente da Assembleia Municipal 
 
 
O 1º secretário      O 2º secretário 
 
 

 

 

 

 


