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ACTA N.º 04 /08 
 

Aos trinta dias do mês de Setembro de dois mil e oito, pelas vinte e uma horas e vinte e cinco 
minutos, reuniu, nas Instalações do Clube Desportivo Moitense, sito na Rua 1º de Dezembro 

na Moita, em sessão ordinária, a Assembleia Municipal, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 
Ponto um � 13ª Modificação � 2ª Revisão de Documentos Previsionais de 2008. 
Ponto dois � Imposto Municipal sobre Imóveis � Fixação da Taxa respeitante ao ano 

de 2008 a liquidar no ano de 2009. 
Ponto três � Celebração de Acordo de Cooperação Intermunicipal para o Tarrafal. 
Ponto quatro � Actividade Camarária/ Informação Financeira 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, deu início à sessão, começando por informar os 
pedidos de substituição. Assim os deputados Osvaldo Castro e João Cruz do PS, foram 
substituídos respectivamente por Bruno Constâncio e Maria Jesus, conforme documento que 
se encontra como anexo nº1 à presente acta.  
Informou ainda que tinha recebido um pedido de renúncia de mandato da Dr.ª Catarina 

Sarmento e Castro, conforme documento que se encontra como anexo nº2 à presente acta.  
Agradeceu o contributo dado por esta deputada à Assembleia Municipal, desejando que se 
realizasse institucionalmente e que um dia pudesse voltar ao nosso contacto. 
 
Lembrou que esta Assembleia tinha 6 pontos, 4 dos quais estavam na convocatória, um era 
antes da ordem do dia, e o outro era o período atribuído ao público. Aproveitou para informar 
que o referido público a partir daquele momento poderia inscrever-se para uma intervenção de 
cinco minutos a que tinha direito no final da Assembleia, disse ainda que havia uma acta para 
aprovar. 
Pediu ainda desculpa, aos deputados do PSD por não ter ainda agendado a Assembleia 

Extraordinária solicitada em 7 de Julho, dado o facto de termos entrado num período de férias, 

com a ausência de muitos intervenientes, e ainda as diversas solicitações feitas ao Executivo, 

acentuadamente no âmbito do processo da realização da 7ª Bienal e outros, e 
consequentemente não ter sido possível a sua marcação.   
 
Seguidamente, colocou à votação a Acta nº 2 de 8 30 de Abril de 2008, que foi aprovada por 
unanimidade. 
 
Posto isto, anunciou que estava aberto o período de antes da ordem do dia. 
 
O deputado da CDU Francisco Duarte e o deputado Pedro Silva do PSD tomaram assento na 

Assembleia pelas vinte e uma horas e trinta e cinco minutos. 

 

O deputado do PS Álvaro Martins, Presidente da Junta de Freguesia da Moita, começou 

por dar as boas vindas a todos, dizendo que era com enorme prazer que os recebia na sua 
Freguesia sem pompa mas com circunstância, lamentando não ter nas instalações próprias da 
Junta de Freguesia, condições para receber tão ilustre assembleia. �Mas lá chegaremos, 
disse!�  
Prosseguiu dizendo que há dias numa Assembleia Municipal, se tinha falado em cidadania 
activa, dentro deste contexto aproveitou para lembrar que as Assembleias também são formas 

de promover a participação dos Cidadãos na vida da comunidade. Disse também, que gostaria 
que esta descentralização se viesse a intensificar, desejando que a sua prática não se ficasse 

por meros acontecimentos pontuais, com o intuito de vir a incentivar a participação activa das 

populações. Alertou ainda para o cuidado que deveria haver com a escolha do dia da sua 
realização, sugerindo que esta venha a coincidir sempre com a véspera dos dias de descanso 
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das pessoas, salientou ainda a necessidade do cumprimento do seu Regimento, nomeadamente 
no ponto impeditivo do seu prolongamento para depois das 24 horas.  
Informou também que no dia 4 de Outubro se iria comemorar o 23º Aniversário da Freguesia 

da Moita, salientando que, 23 anos de poder local, representavam muito tempo de luta pela 
melhoria das condições de vida das populações, sendo estes muitas vezes marcados por 
incompreensão e falta de apoio dos Executivos Camarários. Disse que desejava que estas 
Assembleias decorressem com vivacidade e inovação, permitindo a abordagem dos mais 

diversos contributos, sempre no sentido de se virem a melhorar as condições de vida da 

população que representamos, augurando que represente o primeiro passo, para a inclusão de 

facto desta Freguesia no Concelho da Marinha Grande. 
 
O presidente da Assembleia Municipal, lembrou ao Senhor Presidente da Junta da Moita, 
que esta Assembleia esteve inicialmente marcada para uma sexta-feira e, como era do seu 
conhecimento, não tinha sido possível a sua concretização. Disse que os principais 
impedimentos, tiveram a ver essencialmente com a realização de eventos que têm vindo a 

realizar-se no Âmbito da 7ª Bienal, mantendo ocupados alguns membros do Executivo, assim 
como também alguns membros da Assembleia Municipal, não lhe ficando a restar deste facto, 
qualquer alternativa, a não ser o dia trinta. 
Manifestou também a sua opinião, reforçando que estas deverão ser marcadas para as sextas-
feiras salientando a pertinência da intervenção deste deputado, dizendo-lhe que ficava na 
expectativa da melhor compreensão da parte de todos os deputados, garantindo que no futuro 
iria tentar responder aos seus anseios no respeitante a esta matéria.  
 
O deputado da CDU Fernando Alves, fez a leitura de uma Moção para posterior aprovação, 
que se encontra como anexo nº3 à presente acta. 
 
O deputado do BE José Rodrigues, leu um documento respeitante às competências 

Autárquicas, que se encontra como anexo nº4 à presente acta. 
 
O deputado do PS Telmo Ferraz, começou por cumprimentar todos os presentes, disse que 

era com grande satisfação que se encontrava naquela Freguesia recentemente acolhida pela 
Marinha Grande, dizendo ainda que esta nem sempre era compreendida com a dimensão que 

merecia.  
Referiu com tristeza que em seu entender esta Assembleia nem sempre era respeitada como 
devia, dando como exemplo a falta de celeridade que a própria lei determina, nas respostas 
aos requerimentos entregues à Câmara através desta Assembleia. Se não vejamos, o caso 
concreto do deputado João Cruz, que, em 28/09/07 entregou um requerimento à Câmara no 

sentido de ver esclarecida uma dúvida. Realçou que sabia, que a Câmara tinha procurado 
obter uma resposta concreta junto da CCDR, disse saber ainda, que a resposta desta entidade 
tinha chegado ao Município em 25/06/08, tendo este deputado obtido a mesma muito 
recentemente.  
Frisou que estava a fazer esta intervenção com tristeza, dado que a resposta ao referido 

requerimento esclarecia que as tendas, que têm vindo a servir de Mercado, inferem de 
ilegalidade, porque estão edificadas no Plano de Pormenor da Zona Desportiva, afirmou 
reconhecer que a Câmara confrontada com os acontecimentos de Setembro de 2007, teria que 

tomar uma atitude, mas na sua opinião acabou por adoptar a pior. Referiu que foi uma má 

decisão, exprimindo que partilhava da opinião do deputado Pedro Silva do PSD, quando este 
dizia que tinha sido uma decisão ruinosa. 
Disse que ia terminar como começou, afirmando não estar feliz por ter que chamar uma vez 
mais este assunto à atenção, mas continuava a dizer que estava preocupado com a decisão 

tomada, dado que a manter-se, existirá sempre esta atitude adversa, dado que neste particular 
a lei não estava a ser respeitada.  
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O Presidente da Assembleia Municipal, disse ao deputado Telmo Ferraz, que relativamente 
ao que lhe dizia respeito, no que concerne aos requerimentos que os deputados lhe faziam 
chegar, sempre os encaminhou para a Câmara Municipal. 
Disse também que a Câmara para poder dar uma resposta mais objectiva teve necessidade de 
consultar a CCDR, tal como o deputado acabou de referir. Deste modo, tendo a Autarquia 
obtido resposta daquela entidade só no dia 26 de Junho deste ano, e não tendo havido 

nenhuma Assembleia depois daquela data, e dada ainda a necessidade que a Câmara teria de a 

apreciar antes de proceder ao seu envio para o deputado em questão, e também porque o 

tempo que mediou estas datas correspondeu a um período de férias alongado, não foi possível 

responder em tempo satisfatório. 
Terminou salientando que estava apenas a dar informações que se reportavam às 

competências da Assembleia Municipal, dizendo que a Câmara se assim o entendesse, 

posteriormente responderia às questões colocadas. 
 
O deputado da CDU Fernando Alves, interveio para dizer ao deputado Telmo Ferraz que 
também não era um grande adepto das tendas ali. 
Prosseguiu a sua intervenção imputando ao deputado e ao PS a culpa da construção 

atabalhoada de um Mercado incapaz de servir a população, tendo sido edificado desprezando 
as normas obrigatórios, de modo a que tivesse ficado capaz de ser aprovado de acordo com o 
que a lei exigia, referindo que não foi a CDU a responsável por não ter sido aprovado o seu 

funcionamento. Este impedimento foi da responsabilidade das entidades competentes. 
Continuou afirmando; -� por isso são vocês os culpados das tendas estarem ali!� Lembrou 

também este deputado, que não tinha restado alternativa ao Município, recordando-os que as 
coisas tiveram que ser feitas de modo a que a Marinha Grande, o público e os comerciantes 
daquele espaço, não saíssem prejudicados daquele processo. Para terminar citou � O Telmo 

têm razão, mas é bom que não se esqueça que a grande culpa é do PS!�  
 
O deputado da CDU José Luís, disse que o Partido Socialista vinha aqui à Moita levantar 

uma vez mais o problema do Mercado, lembrando ser do conhecimento de todos, que aquelas 
tendas foram ali edificadas, apenas com carácter provisório. 
Atestou que este procedimento do PS, seria mais uma forma de se elevar, esquecendo-se que 
mandaram construir um monstro completamente inepto, negligenciando de todo, os 
vendedores, essencialmente aqueles que viviam única e exclusivamente daquele Mercado 

Tradicional. Acusou ainda esta força política, de serem responsáveis pelo encerramento do 
Mercado da Resinagem, aventando até que teriam sido estes que tinham comunicado a ASAE, 
as eventuais irregularidades existentes naquele edifício, mesmo sabendo que a Câmara se 

estava a preparar para fazer obras naquele espaço. Afirmou ainda que não se deviam esquecer 

das irregularidades que cometeram, quando aceitaram fazer permutas, depauperando o 
património Municipal e beneficiando em milhões de euros o construtor daquele Mercado. 
Na sequência da sua intervenção acusou ainda o PS de uma conduta irresponsável e leviana, 

dizendo que estes não tinham qualquer legitimidade para tomarem este tipo de atitudes. 
Aproveitou a sua intervenção para os aconselhar, que quando enviassem o parecer da CCDR à 

Inspecção-Geral da Administração Local, aproveitassem a oportunidade, para reforçarem ao 

IGAT, o pedido de inspecção ao Mercado do Atrium. Terminou dizendo-lhes, que se 
deixassem a postura de altivez e de arrogância, e em vez disso fizessem propostas construtivas 
para ajudar o Executivo nas graves dificuldades que tem vindo a encontrar, atestando que 
estas na sua maioria foram criadas durante os doze anos de gerência PS.  
 
O deputado do PSD Pedro Silva, começou por dizer que ia voltar ao tema Assembleias 

Extraordinárias, frisou que já tinham passado três meses, lembrando que na altura até tinha 

levantado três temas, havendo quem alvitrasse que o ideal seria fazerem-se três assembleias, 

uma para cada tema, mas na verdade nem sequer foi feita uma. Perante o exposto realçou que 

existiam dois assuntos, que no seu entender e no entender do seu partido, seriam de extrema 
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importância, devendo ser obrigatoriamente analisados antes do próximo orçamento, referindo-
se naturalmente à questão da SIMLIS, e das Obras Particulares. 
Em relação à SIMLIS, disse que pretendia que a Câmara explicasse de que forma iria fazer o 
saneamento em baixa, não vindo a aderir à SIMILS. Disse estar curioso para saber qual o 
mecanismo financeiro que a Câmara tinha para conseguir fazer sozinha mais de cem 
quilómetros que estavam em falta.  
Quanto às Obras Particulares, disse que o que sabíamos era que este sector não funcionava, 

afirmando que há três meses atrás tinham aqui trazido números bastante elucidativos, os quais 
nos tinham permitido tirar uma ilação, portanto uma Câmara que não precisava de taxas como 
as do IMI, para ligação à rede de esgotos, vaticinava um grande desafogo, portanto a 
necessidade do mesmo vir a ser discutido numa Assembleia. Terminou dizendo ao senhor 
Presidente da Câmara que na sua opinião os assuntos que viessem às Assembleias, deveriam 
ser aqui discutidos à priori, acrescentando ainda que seria vontade do Partido Socialista, 
inserir nestas a Carta Educativa.  
 
O Presidente da Assembleia Municipal, respondendo ao deputado Pedro Silva disse-lhe que 
tendo chegado ligeiramente atrasado não tinha podido ouvir a explicação que deu, e a razão 

pela qual não foi agendada a Assembleia Extraordinária pedida. Acrescentou ainda que seria 

vontade da Câmara vir a agendar para muito em breve a realização de uma Assembleia 

Extraordinária, onde prevê vir a inserir os assuntos abordados, senão todos pelo menos 

alguns. Salientou ainda a este deputado, que a referida proposta tinha apenas sido apresentada 
no dia 7 de Julho, lembrando-o que tinha coincidido com o período de férias alargado, estando 
consequentemente ausentes muitos dos seus intervenientes, não sendo oportuno fazer uma 

Assembleia nessas condições. Terminou, garantindo que dado os assuntos já estarem 

inventariados, e tendo já sido feita uma recomendação à Câmara, esta seria marcada 
brevemente. 
 
O deputado do PS Frederico Barosa, começou por dizer que queria voltar à questão das 

tendas, realçou que o importante nesta questão era a resposta da CCDR, lembrou que não se 

tratava apenas de um problema com o Mercado. Salientou que o que se estava a aqui colocar 
era a violação do Plano de Pormenor, pois tendo este sido aprovado nesta Assembleia, a 
Câmara deveria ter tido mais respeito, procurando evitar estas situações. 
Acentuou ainda que a Câmara deveria ter consultado a CCDR antes de colocar ali as tendas, 
reforçando que o problema não era com o Mercado das tendas, mas sim era a falta de respeito 

para com o Plano de Pormenor. 
 
O deputado da CDU Albino Paulo, iniciou a sua intervenção dizendo que pensava que o 

episódio �Mercado� já tivesse morrido, realçando que o deputado do PS deveria ter corado de 

vergonha, ao ousar trazê-lo aqui uma vez mais. Frisou que deveríamos estar todos honrados 

por termos tido uma Câmara que em vinte e quatro horas tinha resolvido um problema 
causado pelo PS e pela ASAE. Salientou ainda que em lugar de estarem a tomar esta atitude, 
deveríamos todos dar os parabéns ao Município pela resolução rápida e eficaz que deu ao 

problema. 
Relativamente aos terrenos que a Câmara deu na Praia da Vieira, comparativamente à versão 
�Mercado da Vieira é dinheiro da Marinha Grande�,- disse que gostaria que  passassem por lá 

e vissem como foi aproveitada a área que comportou a construção de setenta apartamentos. 
Realçando que se aquela área tivesse sido vendido em hasta pública teria valido uns milhões 
de euros. Perante o exposto, perguntava �quantos mercados como o da Vieira se fariam com 
aquelas verbas?� , convidou ainda os deputados a compararem o valor destes terrenos com o 
valor dos terrenos onde foi edificado o Mercado do Atrium. Rematou apelando aos 
responsáveis do PS, que se calassem, dizendo-lhes que deveriam ter vergonha e alguma 
humildade porque asneiras, todos faziam. 
Lembrou que havia cerca de dois anos tinha sido votada uma proposta apresentada pelo PSD, 
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que solicitava uma inspecção à manobra do Mercado do Atrium, salientando que até hoje não 

se tinha obtido resposta, disse ainda que não sabia se o senhor Presidente da Câmara já teria, 

mas acreditava que se a tivesse lho diria.  
Para terminar fez questão de afirmar que, se estivesse no lugar dos responsáveis do Partido 

Socialista, ele próprio, propunha uma inspecção, com intuito de calarem definitivamente as 

pessoas.  
 
O Presidente da Assembleia Municipal, informou o deputado que, por proposta do PSD 
tinha enviado ao IGAT um requerimento apresentado por estes, aprovado aqui nesta 
Assembleia, e a resposta que tinha obtido foi a de que não estariam previstas inspecções na 

Marinha Grande. Expondo que já tinha tido oportunidade de o dizer aqui nesta Assembleia. 
 
O deputado do PS Rui Rodrigues, disse que em seu nome e em nome da bancada do PS 
cumprimentava o senhor Presidente da Assembleia Municipal, os Membros da Mesa, o senhor 
Presidente da Câmara em exercício, os Deputados, os Vereadores, público presente, 
essencialmente o público da Moita, dizendo que agradecia a disponibilidade, fazendo-o 
também na qualidade de líder da bancada do Partido Socialista. 
Começou por dizer que não podia deixar de se referir à convocatória da Assembleia 

Municipal, dizendo que a realização desta à sexta-feira passou a ser excepção, mencionando o 
que era regra passou a ser excepção, mesmo sabendo da grande dificuldade que todos tinham, 
dado que trabalhavam no dia seguinte, atestando que todos os seus colegas de bancadas 
partilhavam da opinião de que a Assembleia não deveria ultrapassar a meia-noite. 
Para se referir ao Mercado disse, que o mais grave não se prendia propriamente com o 

�Mercado�, nem tão pouco com a perca de mandatos, salientou que mais grave mesmo, seria 

o que poderia vir a advir de uma violação grosseira que tem estado a ser cometida, referindo-
se exactamente ao ordenamento do território. 
Continuou a sua intervenção insurgindo-se contra a atitude provocatória atribuída à sua 

expressão � Mercado abarracado�, dizendo que o pior mesmo, era depreciarem os 
investimentos feitos naquele local, tais como: - alcatroamento, instalação de esgotos, água, 

luz, aluguer de tendas, sendo ainda pior o facto de, depois do aluguer, terem passado à 

aquisição. Pelo exposto repugnou a gestão ruinosa, que a Câmara tem vindo a fazer, 
lembrando que os Vereadores do Partido Socialista tinham alertado o Executivo, para as 
eventuais ilegalidades que estariam a cometer, alertando para a violação do Plano de 

Pormenor, aliás como veio a ser confirmado pela CCDR. 
Afirmou ainda, que a Câmara tem estado a violar o estatuto de oposição, sonegando 

informação aos Vereadores do PS, dizendo que se não fosse a insistência do deputado João 

Cruz, não tinham conseguido obter esta informação, reconhecendo que não poderia continuar 

a pactuar com estas atitudes.  
 
O Presidente da Assembleia Municipal, interveio uma vez mais para acentuar ao deputado 
Rui Rodrigues, que, no tocante às convocatórias da Assembleia Municipal, que no inicio desta 

já tinha explicado a razão da referida alteração, referindo-lhe que o argumento � não trabalhar 

no dia seguinte� com este regimento não se aplicava, dado que este previa o seu encerramento 

para a meia-noite. Prosseguiu afirmando que pugnaria para que estas viessem a ser sempre 
marcadas para as sextas-feiras, salvaguardando naturalmente os casos especiais. 
 

O deputado da CDU Saul Fragata, iniciou a sua intervenção reiterando as saudações à 

população da Moita, dizendo que sentia muito agradado por poder estar naquela Freguesia. 
Referiu-se aos problemas sociais focando essencialmente a falta de poder de compra, as 
incidências da revisão do Código de Trabalho, e ainda as leis laborais de Bagão Félix que têm 

estado a ser agravadas, contrariamente ao que esperaríamos, constatando-se que temos vindo 
a ser enganados pelo Governo PS. 
De seguida dirigiu-se aos Moitenses para lhes dizer que o facto dos deputados de todas as 
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bancadas só falarem no �Mercado das Barracas� era porque de facto havia dois mercados, 
senão vejamos esclareceu: - um velho mercado chumbado pela ASAE, um novo, �Nado 

Morto�, chumbado pela Delegação de Saúde e pelos vendedores, pois como podiam verificar, 

depois de tudo o que ali foi dito, verificava-se que aquele Mercado do Atrium tinha sido 
mesmo um negócio ruinoso, dado que foi avaliado apenas em dois milhões de euros, valendo 
na realidade cinco milhões, valor estimado para o conjunto dos terrenos da Praia da Vieira e 
do Atrium. 
 Questionou-se com alguma indignação, porque seria que os responsáveis do PS insistiam em 
referir-se ao Mercado Velho, afirmando que este não tinha condições, será que este só teria 

começado a envelhecer e a deixar de ter condições seis meses depois da tomada de posse do 
Executivo CDU. Salientou ainda que durante os doze anos de Executivo PS, nunca foram 
levantadas questões semelhantes, ousaram fazer um Mercado Novo, que teria servido para 

tudo menos para as populações. Enalteceu a atitude tomada pela Câmara aquando do 

encerramento extemporâneo do Mercado da Resinagem feito pela ASAE, avultou o respeito 
que a Autarquia teve para com os vendedores e a população, resolvendo provisoriamente 

aquilo que tinha que ser resolvido de qualquer modo, mesmo em terrenos da Zona Desportiva, 
mas como todos sabemos esta será sempre uma situação provisória. 
Realçou que não conseguia entender, como seria possível que os responsáveis do PS, tivessem 

a afoiteza de falar em perda de mandatos, quando seria seu dever terem um pouco de bom 
senso. Reforçou, se o preço da CDU por defender as populações fosse a perda de mandatos, 
seria um preço que pagariam de bom grado, aventando uma vez que mais que o PS deveria 
aceitar o projecto do ATRUIM como uma grande trapalhada do seu Executivo. 
 
O deputado do PSD Pedro André, começou por saudar de uma forma especial a população 

da Moita, saudando os presentes e os ausentes, dizendo que também se tinham congratulado 

aquando da realização desta Assembleia em Vieira de Leiria. Salientou ainda a importância da 

sua descentralização, referindo que esperavam que não fosse só uma vez por mandato, 

sugerindo que no futuro estas pudessem ir até aos lugares, com o intuito dos problemas virem 
a ser discutidos nos locais adequados. 
Pediu desculpa por ter que dizer a todos os deputados que estavam ali a fazer figuras tristes, 
chamando à atenção da Mesa, dado que tem vindo a ser habitual deixar que o período Antes 

da Ordem do Dia se confunda com a Actividade Camarária. Recordou que à meia-noite 
encerrariam os trabalhos, realçando que com este procedimento não teriam oportunidade de 
dar a palavra ao público. Prosseguiu dizendo ainda que o PSD lavava daí as suas mãos, 

acusando o PCP e o PS do tempo perdido com discussões improdutivas. 
Relativamente à Moção afirmou que efectivamente o PSD ia votá-la favoravelmente, 
salientando não pelos argumentos apresentados pela CDU, mas porque a questão florestal era 

de toda a importância. 
Na continuação da sua intervenção, fez questão de lembrar, a distracção da nossa 

Comunicação Social, que ultimamente só tem falado no �Magalhães� um computador recente, 

existindo já há três anos nos países de terceiro Mundo, estando só agora a ser anunciado em 

Portugal como a obra do Mandato. 
Não quis deixar de salientar o investimento feito pelo Governo no que se referia aos meios de 
combate aos incêndios, destacando curiosamente que também este ano os incêndios tinham 
sido reduzidos substancialmente, afirmando que anteriormente haviam incêndios diariamente, 

ardendo milhares de hectares de floresta e curiosamente este ano, que o Governo investiu em 
meios que evitassem essa catástrofe, estes quase acabaram. Questionando-se � �Vamos lá 

saber porquê?�  
 
O Presidente da Assembleia Municipal, respondendo ao deputado Pedro André, disse-lhe 
que na maioria das vezes a Mesa tanto era acusada �por ter cão, como por não o ter�, 

aproveitando para lhe dizer que até o seu colega de bancada, o deputado Pedro Silva, tinha 
trazido hoje aqui vários assuntos que deveriam ser discutidos na Actividade da Câmara. 
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Relativamente àquilo que o deputado Pedro André o estaria a acusar, disse-lhe também que 
dado o assunto ter começado de uma forma generalista, e porque vimos tão poucas vezes a 

esta Freguesia aproveitava para lhe dizer, ser era esta a razão porque não tinha interrompido 
os deputados, afiançando-lhe que este tinha sido o seu entendimento, ressaltando-lhe ainda 
que no respeitante ao assunto �Mercado�, não iria impedir ninguém de falar. 
 
O deputado da CDU Artur Marques, começou por dizer que, já não se surpreendia com os 
trunfos que de vez em quando PSD tirava da cartola. Referiu que isto era o que se chamava, 
�Os novos intelectuais da Política�. 
Dirigindo-se ao deputado Pedro Silva, começou por lhe dizer que não sabia a razão 

fundamental, pela qual este sistematicamente trazia a esta Assembleia o assunto SIMLIS, 
realçando-lhe ainda que estaria receoso até que ponto esta empresa não estaria a levar as 
Autarquias ao encerramento técnico. 
Lembrou ainda que o deputado Pedro Silva, se tem questionado constantemente, quando 
vamos fazer o saneamento no Concelho. � Recordou-o que deveria endossar essa pergunta ao 
seu colega do Município de Pombal, que sendo este do PSD, porque razão não aprovava 

aquele negócio. Disse-lhe ainda que se quisermos analisar o que o Concelho pagará num ano, 
comparativamente ao que os Munícipes pagarão no mesmo período de tempo, concluiremos 

facilmente qual será a opção mais lógica. Continuou sugerindo que deverá haver alguém 

muito interessado em que a SIMLIS se desenvolva muito bem, pois se quisermos ver, essas 
verbas dariam para requalificar todas as Etares do nosso Concelho.  
Relativamente ao Partido Socialista, que há três anos a esta parte não faziam outra coisa senão 
demagogia, não se cansando de baterem sistematicamente nas mesmas teclas, realçando que 

mesmo na véspera da tomada de posse deste Executivo, fizeram desaparecer toda a 

documentação que pudesse eventualmente auxiliar os novos Vereadores, limpando 
completamente os gabinetes. Realçou, que estes se têm estado a esquecer que ao tomarem 
aquela atitude, não estariam só a sonegar informação ao Partido Comunista e aos seus 

Vereadores, estavam a sonegar informação aos Munícipes Marinhenses. Afirmando que o 

Partido Socialista nada mais tem feito do que boicotar a actividade normal da Câmara. 
Expressou-se também em relação ao Mercado das Tendas, dizendo que este problema estaria 
mais que ventilado, assumindo que de facto se gastou lá muito dinheiro, mas efectivamente 

tem servido a população, e parece que esta até tem gostado. Dirigindo-se ao PS fortificou-lhe 
a ideia, que o que seria bom mesmo, era que nos dissessem definitivamente a quem teria 
servido aquele negócio do Mercado do Atrium.  
Disse ainda aos deputados do PS, Telmo Ferraz e Rui Rodrigues, que não seria de bom-tom 
esquecerem-se, aquando da construção daquele famigerado Mercado, teriam sido alertados 

para não avançarem com o projecto para aquele lugar, lembrando que teria havido até uma 
Assembleia, inclusivamente com a presença de público, e mesmo assim, não terá servido de 
nada, pois o Partido Socialista avançou na mesma. Para terminar apelou à sua atenção, para 
serem cautelosos com as intervenções que aqui vêem fazer, obrigando deste modo a CDU a 

intervir para defender as suas posições, tornando deste modo as Assembleias, longas e 

maçadoras para quem costuma vir assistir. 
 
O deputado do PS Rui Rodrigues, disse que tinha que intervir em defesa da honra, dado que 
tinha sido uma vez mais citado pelo deputado Saul Fragata, dizendo que não conseguia 

perceber como podia este deputado continuar a citar situações relativas a conversas 

particulares consigo. Acentuando que esse tipo de intervenções, citou � com o estilo 
arruaceiro do costume� que já lhe conhecia lhe mereciam apenas uma palavra, �o desprezo�.  
Relativamente à Moção disse, que esta continha a conversa do costume, e que a CDU nos 
trazia sempre a mesma chapa, levantando questões extemporâneas. Disse que não podiam 

votar a favor, o PS iria votar contra a Moção apresentada pela CDU, através do deputado 

Fernando Alves. 
Em relação ao requerimento para a realização da Assembleia Extraordinária dirigindo-se ao 
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presidente da Assembleia Municipal disse: - considerando que a importância e a relevância 

dos assuntos para o Concelho e naturalmente para os Munícipes, foram aqui já suscitados; - 
considerando que a apreciação desses assuntos se inseria no âmbito das competências da 

Assembleia Municipal, e tendo em conta o disposto no artigo nº 2 do seu Regimento, no que, 

se referia precisamente às competências da Assembleia no artigo nº 8, que tem a ver com o 

número de representantes necessários para que seja requerida uma Assembleia Extraordinária, 

os signatários deste documento apresentam a V. Ex.ª um pedido de convocação de uma 

Assembleia Municipal Extraordinária para discussão dos assuntos que a seguir iremos elencar 
que são: a Carta Educativa do Concelho da Marinha Grande, a TUMG, e a SIMLIS, sendo 
estes os assuntos, que gostaríamos que viessem a ser discutidos em Assembleia 

Extraordinária, e que formalmente pedimos neste requerimento.  
 
O Presidente da Assembleia Municipal, pediu ao Senhor Presidente da Câmara que desse 

algumas explicações sobre o problema do Mercado e dos seus terrenos, dizendo que no seu 
entender achava que estes assuntos requeriam a sua intervenção. 
 
O Presidente da Câmara, começou a sua intervenção cumprimentando os membros da Mesa 

os deputados, assim como toda a população da Moita. 
Continuou, salientando ser a primeira vez neste mandato que a Assembleia Municipal se 
estava a realizar naquela Freguesia, pensando que por iniciativa do senhor Presidente da 
Mesa. Enalteceu a iniciativa, endossando os parabéns à Mesa da Assembleia Municipal. 
No seguimento da sua intervenção, continuou a canalizar as suas palavras para a Freguesia da 

Moita, e para o seu Clube Desportivo, destacando em especial o presidente desta Freguesia 
Álvaro Martins, distinguindo o papel preponderante, tido na concretização do contributo dado 
para a prática corrente de uma cidadania activa, demonstrada através da possibilidade de 
deslocalização ocasional deste Órgão do Município. 
Continuou, elevando a feliz coincidência, de que no próximo dia 4 de Outubro, esta Freguesia 

estaria em festa, referindo-se naturalmente às comemorações do 23º aniversário da elevação 

da Moita a Freguesia. Aproveitou ainda para dar os parabéns aos Moitenses por mais esta 

passagem, beneficiando simultaneamente da possibilidade de desejar aos sócios e directores 
do Clube Desportivo Moitense, as mais sinceras felicitações pela bela aparência daquele 

salão, mostrando ser muito cuidado, permitindo assim ser um local extremamente acolhedor, 
terminou agradecendo a cedência daquele espaço, realçando que sem ele não teria sido 
possível virem até à Moita mais uma vez. 
Na abordagem ao problema do Mercado, lamentou que o deputado João Cruz não estivesse 
presente, dizendo que em primeiro lugar desejava pedir lhe desculpa pela dilação dada à 

resposta ao seu requerimento, abonando que estava consciente de que não teria sido razoável, 

nem tão pouco aceitável, assumindo as culpas como suas. 
Relativamente ao assunto �Mercado�, disse que lamentava não partilhar da opinião dos 

deputados e vereadores do PS, afirmando uma vez mais que era sua convicção não existir ali 

nenhuma violação. Acentuou, que todos tinham conhecimento que aquela edificação era de 

carácter provisório, sendo consequentemente de fixação precária, reforçando uma vez mais 

que tinha sido um procedimento com carácter de urgência e estritamente necessário, não 

vindo a inviabilizar de modo nenhum o previsto no Plano de Pormenor da Zona Desportiva. 
Disse ainda que não se entendia que o PS tivesse feito uma conferência de imprensa para 

divulgação da informação dada pela CCDR, sobre este assunto.  
Na sequência desta matéria, fez ainda questão de perguntar aos responsáveis do PS, se 
entendiam que um Mercado em tendas, edificado provisoriamente, violava o plano de 
pormenor da Zona Desportiva. Perante isto então como deveria ser entendida e qualificada a 
instalação das Bombas de Gasolina existentes no topo Sul daquela área, se isso não seria uma 

violação como o deveríamos classificar então. Referiu, que como seria evidente não estava a 

colocar em causa a bondade da cedência do terreno em causa para esse fim, realçando que 

claramente concordava com a atitude, apelava apenas a quem tem vindo a evocar a violação 
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do Plano de Pormenor, que venha a ponderar, deixando de evocar este assunto com tanta 
veemência. 
Manifestou ainda a sua opinião, no respeitante à eventual realização de uma Assembleia 

Municipal Extraordinária, dizendo que sem pretender imiscuir-se neste assunto, dado que são 

competências da Assembleia Municipal, pedindo desculpa pelo atrevimento, sugeria que a 
mesma ficasse marcada ainda hoje, acentuando que tem estado a decorrer um estudo 
económico no âmbito da Associação de Municípios, com vista ser feita uma revisão dos 

regulamentos das taxas e tarifas, a entrar em vigor em Janeiro próximo, com necessidade de 
vir á AM. 
Pelo exposto, teremos obrigatoriamente que fazer uma Assembleia Extraordinária, antes da 

Assembleia Ordinária do final do ano, destacando ainda que a referida data dependerá apenas 

do andamento dos trabalhos nas Câmaras, e no respectivo envio destes para a Associação de 

Municípios, todavia, referiu que se a Assembleia assim o vier a entender, agradar-lhe-ia que 
pudessem vir a ser agendados temas tais como: a Carta Educativa, a TUMG, a SIMLIS, e o 
Licenciamento de Obras Particulares, mostrando-se simultaneamente receoso, aventando que 
uma Assembleia não fosse suficiente para discussão profunda dos temas, impossibilitando que 
se viessem a conseguir os objectivos desejados, dada a complexidade dos mesmos. 
Manifestou a importância que teria para o Executivo a discussão destes assuntos em 

Assembleia Municipal, referindo que as decisões a tomar teriam certamente mais 

profundidade dado que tinham sido tomadas depois de uma análise feita com uma visão mais 

alargada. 
 
O Presidente da Assembleia Municipal, alertou os deputados para o facto de desejarem 
intervir, que se inscrevessem, informando que ainda tinha três pedidos, aconselhando-os a não 

levantar problemas complexos. Focando que no caso de não atenderem o seu pedido, teria que 

abrir nova roda de discussão a toda a gente, salientando portanto que não queria voltar a ter 
que fazer isso! 
 
O Deputado do PS Telmo Ferraz, disse que no respeitante à eventual violação na construção 
das Bombas de Gasolina, para esclarecimento citou, o artigo 5º do Regulamento do Plano de 

Pormenor da Zona Desportiva que dizia assim: �a Câmara Municipal deverá definir perante 
pedidos de instalações comerciais industriais ou de equipamentos de apoio, os critérios de 

utilização que tenham em conta a contabilidade entre sectores funcionais e a sua eficácia em 

termos de sítio�. Salientou que o Executivo anterior teria feito essa solicitação, lembrando que 
também na época estariam envolvidos nesse assunto o Atlético Clube Marinhense e o Sport 

Lisboa e Marinha. 
Em relação à eventual violação do Plano de Pormenor da Zona Desportiva, disse que não 

queria entrar em controvérsia, mas que fazia questão de declarar, que era seu desejo deixar 
expresso o seu entendimento. 
Salientou muito bem, que nunca poria essa decisão em causa, referindo que estava apenas a 
levantá-la exactamente porque têm estado a pôr em causa a existência ou não de violação do 

Plano de Pormenor. No seguimento da sua intervenção, aproveitou para ler o parecer do 
técnico que analisou o processo de licenciamento da Bomba de Combustíveis que começava 

assim: �No dia 25 de Junho de 2001; neste momento emito o parecer desfavorável entre 

outras razões e passo a citar: pelo facto de nestes termos o local da obra abrangido pelo Plano 
de Pormenor da Zona Desportiva da Marinha Grande, eficaz publicado, este plano não prevê a 

instalação pretendida�   
O deputado disse ainda que a Câmara deliberou a 28 de Junho de 2001 e consta na acta que: o 

plano de pormenor da Zona Desportiva está neste momento a ser objecto de alterações para 

ocupação da parcela de terreno que será desvinculada da utilização inicialmente prevista, 

passeios e estacionamentos que não foram até ao momento objecto de alteração do Plano de 

Pormenor da Zona Desportiva 
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O Presidente da Câmara, respondendo ao deputado José Rodrigues relativamente à questão 

das transferências de competências, comunicou-lhe que esse assunto aquando do Congresso 
da Associação Nacional de Municípios Portugueses, com a presença de uma esmagadora 

maioria de Municípios, mereceu uma aprovação genericamente favorável. Referiu no entanto 
que, recentemente tinha obtido uma informação mais concreta, ficando assim a saber que 

noventa e duas Câmaras tinham assinado com o Governo um protocolo de transferência de 

competências. No seguimento da sua intervenção, perguntou porque seria que num universo 
de trezentos e oito Câmaras, dando como exemplo, Lisboa, Porto, Leiria não aceitaram assinar 

o referido documento. Mencionou uma conversa tida com a Senhora Presidente da Câmara 

Municipal de Leiria Dr.ª Isabel Damasceno, a qual expôs a situação em que ficaria o seu 

Município caso aceitasse a proposta do Governo, dizendo que o quadro de pessoal ficaria com 

cerca de mais quatrocentos funcionários, afiançando que representaria um acréscimo de cerca 

de cinquenta por cento. 
Pelo exposto, referiu que não tinha tido conhecimento dos funcionários que teria que receber, 

mas estava ciente que se a Câmara da Marinha Grande viesse aceitasse esse tipo de 
responsabilidade, e comparativamente à escassez de pessoal que actualmente existe nas mais 
diversas áreas da nossa Autarquia, exigiria necessariamente a contratação de mais pessoal.  
Referiu que a descentralização era um bom princípio da Democracia, mas que não podia 

servir para descartar responsabilidades, aliviando algumas entidades em detrimento de outras, 
mesmo tratando-se de uma gestão directa do poder central. 
Ainda para reforçar a inoportunidade desta pretensão do Governo, aproveitou para relembrar 

esta Assembleia para a insuficiência de pessoal que existe nos quadros do Município, 

afirmando ser um número completamente incapaz de acorrer às necessidades, dado que o 

Ministério da Educação não tem dado resposta em termos de pessoal auxiliar, advindo por 

este motivo a necessidade de recorrer aos programas ocupacionais do Centro de Emprego, 
aproveitando para informar que actualmente a Câmara tem mais de cem pessoas nesse regime. 
Dentro do contexto destacou que tinham recebido um aviso muito sério do Senhor Director do 

Centro de Emprego, dizendo que a situação de exagero dos programas ocupacionais não se 
poderia continuar a manter. Assumiu que estava com uma dificuldade enormíssima em 

resolver este problema, dizendo ao deputado José Rodrigues que estava de acordo com a 

forma como ele colocava o problema, informando-o que o nosso Município nem sequer foi 
contactado directamente pelo Ministério da Educação. 
 
O deputado do PS Rui Rodrigues, disse: o senhor Presidente acabou de dizer que não 

aceitavam aquilo referindo que o assunto já tinha sido discutido por outros Municípios. O 
deputado questionou a afirmação: - �Nós não aceitamos! Nós quem?�. Perguntando que 
legitimidade o Presidente teria para fazer essa afirmação, porventura o assunto já tinha ido ao 

Executivo, para ser tomada alguma deliberação sobre esta matéria. 
 
O deputado do PS Paulo Vicente, disse ao Presidente da Câmara que no seu entender, o 

Município não estaria em condições de fazer qualquer negociação com o Ministério da 

Educação. Em primeiro lugar porque a Carta Educativa ainda não tinha sido aprovada, e em 

segundo porque tinha sido aprovada nesta Assembleia uma proposta de recomendação ao 

Executivo coagindo-o a não aceitar as competências que o Ministério lhe pretendia delegar, 

subentendendo-se que o Senhor Presidente não poderia desautorizar a própria Assembleia 
Municipal 
 
O Presidente da Assembleia Municipal, colocou à votação a Moção apresentada pela CDU, 

tendo a mesma sido aprovada por maioria, com 14 votos a favor, 9 votos contra e zero 
abstenções. 
Posto isto entrou-se no 1º ponto da ordem de trabalhos. 
 

Ponto um � 13ª Modificação � 2ª Revisão de Documentos Previsionais de 2008. 
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O Presidente da Câmara, começou por dizer que ia tentar ser tão breve quanto o possível 

dado que os senhores deputados tinham em seu poder documentação elucidativa. 
Em primeiro lugar disse, que esta revisão decorria da necessidade de proceder a alguns 
ajustamentos, que não tinham sido previstos, referindo-se a uma correcção concernente à 

receita inicialmente prevista no âmbito do programa POLIS, e também por haver necessidade 

de lhe vir a incorporar uma comparticipação obtida através do Programa Operacional da 

Cultura, destinada à obra das Reservas do Museu do Vidro. 
Informou a Assembleia que ia guiar a sua intervenção pelos Mapas Inicias, dado que estes 

descreviam as propostas feitas por cada uma das divisões dos serviços da Autarquia, dizendo 

que desta forma, lhe facilitaria a sua leitura 
Aludiu no referente à Cartografia à escala 1/2000, nomeadamente à sua aquisição não tinha 

sido possível chegar a um acordo com a Associação de Municípios, a exemplo do que já terá 
acontecido com a Cartografia à escala 1/10.000, alegando ainda a falta de apoio do Instituto 

Geográfico Português, na ajuda que poderiam ter dado na execução dos procedimentos que 

seriam necessários para levar a cabo a formatação do concurso. Face às dificuldades 
encontradas no encaminhamento, tivemos que o transferir para o ano 2009. 
Relativamente à TUMG, informou que a respectiva verba tinha sido reforçada com um valor 

de doze mil euros, devido ao estado de enfermidade que esta tem vindo a evidenciar, tendo 
este a ver com a eventual aquisição de viaturas de transporte de mercadorias. Realçou que o 

referido reforço evidenciava também, que o tão ansiado e já definitivo estudo de mobilidade, 

tinha chegado à Câmara, estando o Executivo seriamente a equacionar a possibilidade de 
implantar finalmente a Rede de Transportes Urbanos, podendo significar que venham a ser 
sanadas todas as questões, e todos os problemas levantados adjacentes ao funcionamento da 
citada empresa.   
Informou também, que relativamente à SIMLIS, tinha sido feito um reforço de duzentos mil 

euros nas despesas correntes, assumindo que não seria muito normal, sendo principalmente 

neste cômputo, haver necessidade de se fazer um reforço desta natureza. 
Lembrou a Assembleia que aquando da discussão dos documentos previsionais, feita no final 
do ano 2007, tinha informado que tinham chegado àquele valor, baseado nos dados que lhes 

tinham sido fornecidos pelos serviços municipais, no referente à quantidade de água vendida, 

sendo a partir daí que se fez a extrapolação, em função da tarifa de saneamento definida pela 

SIMLIS.  
No intuito de certificar o que acabou de dizer, acentuou o grave problema existente com a 
rede de saneamento do nosso Concelho, que para além de estar muito aquém das 

necessidades, esta era também detentora de problemas estruturais gravíssimos, que esperam 

há décadas por intervenção, destacando que em períodos de chuva intensa, aumentava 
consequentemente o caudal das águas, e disparava de imediato o custo de cada metro cúbico 

entrado na Etar Norte da SIMLIS, podendo-se imaginar o que seram obrigados a pagar, o 
Município e concludentemente os nossos Munícipes. 
Informou ainda que até aquele momento já tinham sido pagos à SIMLIS cerca de seiscentos 

mil euros, advertindo que talvez não fosse suficiente o reforço feito, referindo que até ao final 

do ano, têm que avultar a sua atenção de forma a garantir que sejam honrados os 
compromissos assumidos pelo Município. 
Na continuação da informação respeitante a reforços das despesas correntes, referiu também o 

reforço de quarenta e três mil euros, valor destinado ao pagamento de serviços prestados pela 

Valorlis, referente à recolha de resíduos sólidos. Mencionou também, para esse efeito o 

problema que se tem estado a passar com a água, evocando a entrada em vigor da recente 
alteração da legislação, nomeadamente na obrigatoriedade de facturação mensal, e do grande 

constrangimento criado à maioria dos Munícipes com a alteração deste procedimento. Fez 

questão de focar que o público se tem dirigido às centenas aos serviços municipalizados da 

água, pedindo esclarecimentos acerca substituição das tarifas, e simultaneamente a protestar 

com as alterações, relativamente à passagem da facturação bimensal para mensal.  
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Para terminar disse que este facto onerou estes serviços num valor bastante significativo, 

falando de seis meses do ano de 2008, arriscaria a dizer que estas despesas tiveram um 
acréscimo sensivelmente no valor de cinquenta mil euros, aventando que no ano 2009 
poderiam chegar aos cem mil euros. 
 
O deputado do PS Rui Rodrigues, disse que em relação à proposta de modificação do 

orçamento, tinha que dizer em termos muito genéricos ao senhor Presidente da Câmara em 

exercício, que ele com este ar muito �Cândido� a que já nos tinha habituado, apenas tinha 
falado nos sucessivos reforços, ressaltando-lhe que também era necessário falar nas 

anulações, dado que existe pelo menos uma que merece um destaque particular. 
Proferiu que um seu camarada e colega de bancada irá abordar este assunto identificando a 

anulação a que se tinha referido, fazendo questão de afirmar que aquele não era o seu 

orçamento, aquele que proporiam para orientação das receitas e das despesas do Município, 

afiançando que não enjeitariam as responsabilidades de virem a obstruir a actividade 
Camarária. Aventou-se a dizer, que certamente não o conseguiriam fazer, atestando a 

existência de uma coligação PCP/PSD, que não deixariam que isso acontecesse. 
 
O deputado do PS Paulo Vicente, disse que enquanto Presidente da Junta de Freguesia da 
Vieira, queria saudar a população da Moita, e todos os Moitenses deixando um abraço de 

agradecimento por nos terem recebido, distinguindo que este seria um abraço da outra 

Freguesia do lado Norte. 
Começou por se dirigir ao Senhor Presidente da Câmara para lhe dizer que talvez, e por lapso, 
se tenha esquecido de referir as anulações efectuadas nos documentos apresentados, e para 
que pudessem compreender a sua afirmação, evocou uma passagem da acta de trinta de Abril, 

que tinha acabado de ser aprovada já naquela Assembleia. Assim passou a ler: � O Presidente 

da Câmara disse naturalmente que ia correr o risco de se repetir ao tentar dar a resposta 

possível a um conjunto de questões que tinham sido colocadas, havia uma questão abordada 

em várias intervenções que tinha a ver com a Rua da Industria e a Rua da Fonte Santa em 
Vieira de Leiria, disse que aquele assunto já tinha aqui sido explicado várias vezes, e de facto 

não havia Assembleia em que este e outros assuntos não voltassem a ser referidos, neste caso 

concreto disse que tinha explicado à Assembleia aquando do orçamento, que tinha dado 

prioridade à Rua da Fonte Santa, verificando ser prioritária a intervenção na Rua da Indústria, 

tendo sido feita uma alteração/modificação no orçamento de 2008, para enquadrar e avançar 

com a Rua da Indústria, fazendo-se os respectivos procedimentos para avançar com o 

concurso, perspectivando-se o arranque da obra entre Setembro e Outubro deste ano� (leitura 

de um excerto da acta de 30 de Abril de 2008). 
Na continuação da sua intervenção, acentuou que tinha ficado completamente atónito, quando 

verificou que a referida rua não fazia parte da segunda revisão do orçamento, assegurando que 

tinha apenas uma dotação disponível de cinco euros. Indignado afirmou que aquilo era uma 
afronta, e a revelação de uma grande falta de sensibilidade para os problemas mais prementes 
da Freguesia de Vieira de Leiria. 
 
O deputado do PSD Pedro André, disse que ia tentar ser bastante rápido, começando por 

dizer que o PSD se iria abster na 13ª Modificação, essencialmente porque achavam que não 

tinha havido alterações significativas, evocando que aquele também não seria o seu 

orçamento, referindo que mesmo assim se iria pronunciar para salientar apenas duas coisas. 
Relativamente à primeira, questionava-se como é que seria possível, o valor de doze mil euros 

ser suficiente para resolver o acumulado de problemas que durante sete anos impediram a 
TUMG de trabalhar. Relativamente à segunda, a questão da SIMLIS, o reforço de duzentos 

mil euros, só vinha reforçar aquilo que eles têm vindo a dizer, que com a construção da rede 

em baixa poder-se-iam corrigir uma série de situações que têm estado a onerar grandemente o 

Município. 
Disse ainda que queria responder ao deputado Artur Marques, que duvidou da importância da 
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SIMLIS, afirmando-lhe que - grave era mesmo isso!, aproveitando para o informar que 
Pombal pertencia à VALORLIS e não à SIMLIS, afiançando que a esta pertenciam as cidades 

de Ourém, Batalha, Porto de Mós, Leiria e Marinha Grande. 
Disse-lhe ainda que isto não se tratava de um problema da Câmara PS/PSD ou PCP/PSD, era 

uma questão muito mais relevante, dizendo que deveríamos chamar as coisas como devia ser, 
fazendo questão de lhe dizer ainda que a SIMLIS tem assinado constantemente protocolos 

com as outras Câmaras, só a Marinha é que não se decidia. 
Para terminar pediu para ser informado da quantidade de projectos feitos pelo IGAT desde o 
início do mandato deste Executivo.  
 
O deputado da CDU Saul Fragata, iniciou a sua intervenção dirigindo-a em primeiro lugar 
ao senhor Presidente da Junta de Freguesia da Vieira de Leiria, para lhe dizer que de facto o 
que tinha acabado de ler na acta era verdade; era verdade que o senhor presidente da Câmara 

tinha proferido aquelas palavras. Destacou que lamentava ter que o lembrar, que também 

naquela Assembleia ele tinha referido que aquela Rua mais parecia um queijo Suíço, e se o 
senhor Presidente da Junta se quisesse esforçar ainda mais um bocadinho lembrar-se-ia 
concerteza que a referida via estava assim há mais de dez anos. Fez ainda questão de lhe 

garantir que o facto da Rua da Industria ter atingido tal estado de degradação era pura e 
simplesmente da responsabilidade do Executivo PS, confirmando que o referido executivo 
deixou a rede viária do Concelho num estado calamitoso.   
O deputado não quis terminar sem deixar expressa a negligência exercida pelo Executivo 
anterior, essencialmente no respeitante à rede viária do nosso Concelho, tendo esta atitude 

deixado este Executivo completamente impotente, impossibilitando-o até aqui, de ter 
possibilidade de acudir a todas as necessidades, nomeadamente no respeitante à falta de 

recursos humanos e financeiros, expondo que as situações manifestadas têm sido uns bons 

sorvedouros dos dinheiros públicos. 
Para terminar dirigiu as suas palavras ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia da Moita 
Álvaro Martins que se lamentou aqui hoje que não tinha instalações condignas, tendo feito 

questão de lhe desejar que a curto prazo as pudesse vir a ter. Salientando que se regozijava 

com as instalações que a Junta de Freguesia da Vieira tinha, dizendo que apesar de terem 
aspecto de um novo-riquismo, fazia questão de referir que eram umas das melhores do 

Distrito de Leiria. 
 
O Presidente da Câmara, disse que em primeiro lugar queria manifestar a sua total 
estranheza pelo facto do deputado Rui Rodrigues usar da palavra nesta Assembleia apenas 
para dizer que o �Presidente tem um Ar Cândido�, agradeceu a classificação que lhe tinha 
sido atribuída, surpreendendo-se no entanto que de um líder da bancada do Partido Socialista 
pudesse vir uma intervenção destas, citando: �Desculpar-me-á, mas isto é digno de ir para a 

antologia das intervenções desta Assembleia! É uma intervenção da mais elevada qualidade, é 

um contributo extraordinário para o debate aqui na Assembleia�. 
Relativamente à Rua da Indústria disse ao presidente da Junta da Vieira que o que tinha lido 

na passagem da acta estava muito bem, pois de facto tinha dito que seria expectável em 
Setembro/ Outubro 2008, se pudesse vir a avançar com a obra, mas infelizmente não foi 

possível. Ressaltou ainda que o presidente da Junta da Vieira que além ter lido a passagem da 

tão citada acta, deveria ter lido também outra documentação que tinha ao seu dispor, 
acentuando-lhe que quando fez aquela leitura não a fez só para ele, fê-la para os deputados e 
também para o público presente, tendo estes ouvidos somente que a Rua da Industria estava 
dotada com cinco euros. Continuou realçando que para ter um procedimento coerente deveria 
ter lido nos seus documentos, que a referida rua estava inicialmente dotada com uma verba de 
duzentos e quarenta mil euros, mas em virtude de o projecto não estar conforme, teve 
necessidade de sofrer alterações, estando em fase de elaboração, prevendo nós que no final da 
sua conclusão a obra venha a custar oitocentos e vinte mil euros. Fez questão de lhe dizer 

ainda que seria o primeiro a lamentar que esta e outras obras não se pudessem realizar 
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rapidamente, afiançando-lhe também que seria o melhor para todos os Munícipes Moitenses, 
Marinhenses e Vieirenses, e para concluir afirmou: �Nada melhor para mim! Nada melhor 

para a CDU!�. Terminou dizendo que no entanto não queria deixar de lhe expor, que o 

projecto daquela rua era de uma grande complexidade, pois não se tratava só de colocar um 

tapete em alcatrão, lembrando que a maior parte da rua não tinha infra-estruturas, tendo 
portanto que ser uma obra de grande profundidade. Referiu também, ao presidente da Junta da 
Vieira, que ele sabia muito bem, que era completamente indiferente no orçamento estarem 
referidos cinco euros ou cinco mil euros. 
 
O Deputado do PS Paulo Vicente, disse que ia fazer aquela intervenção, apenas para prestar 

um esclarecimento ao senhor Presidente da Câmara, por lhe parecer que este não o teria 

entendido. 
Assim atestou que leu aquele pequeno extracto da acta de Abril, apenas para avivar as 
memórias, e também para ressaltar ao senhor Presidente do Município a satisfação que sentiu 

quando em Abril verificou que tinha sido dada prioridade aquela rua.  
Pelo exposto, disse que fazia questão de deixar expressa a sua surpresa, quando ao analisar o 

relatório da actividade camarária verificou que a rua da Indústria já não se encontrava naquele 

plano de trabalho. 
Destacou que tinha constatado com tristeza, que nos referidos documentos constavam uma 
enormidade de ruas, estando umas com o projecto no início, outras já em fase de conclusão, 

acabando por verificar com alguma decepção, que ao contrário do que tinha sido prometido, a 

citada rua não iria ter nenhuma intervenção a curto prazo. Perante este pressuposto disse que 
ficava com a certeza de que a Rua da Indústria já teria o seu projecto acabado e 

consequentemente pronto para levar a concurso.  
 
O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, colocou de seguida o Ponto Um � 13ª 

Modificação � 2ª Revisão de Documentos Previsionais de 2008 à aprovação, tendo os 
mesmos sido aprovados com dez votos a favor, doze abstenções e um voto contra. 
 
Findas as intervenções e presente certidão de teor da deliberação da Câmara Municipal 

tomada em reunião do dia 18 de Setembro de 2008 e documentos anexos relativos à �13ª 

Modificação � 2ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2008�, cujo assunto constitui o 
1º ponto da Ordem de Trabalhos. 
 
�Presente deliberação camarária e documentos anexos relativos à 13ª Modificação aos 

Documentos Previsionais de 2008, constituída pela 2.ª Revisão ao Orçamento da Receita, 2ª 

Revisão ao Orçamento da Despesa, 2ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e 2ª 

Revisão ao Plano de Actividades Municipais, que se dão aqui por integralmente reproduzidos 

e que ficam anexos a esta aprovação em minuta, constituindo o 1.º ponto da Ordem de 

Trabalhos, para discussão e aprovação.� 

 

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

com 23 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. 
Que se encontra como anexo nº5 à presente acta. 
 
Declaração de voto. O deputado do PS Paulo Vicente, disse: votei contra pelas razões já 

explicitadas na minha intervenção aquando da discussão deste ponto, e também como 
representante dos Vieirenses que têm esta principal carência na Vila, pelo respeito que me 

merecem e pela resolução dos seus próprios problemas.  
 
Posto isto passou-se ao segundo ponto da ordem de trabalhos. 
 

Ponto dois � Imposto Municipal sobre Imóveis � Fixação da Taxa respeitante ao ano               
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de 2008 a liquidar no ano de 2009. 
 

O Presidente da Câmara, começou por dizer que relativamente ao IMI já há vários anos se 

mantinha a taxa de 0,8% para prédios urbanos não avaliados e, 0,4 % para os prédios urbanos 
já avaliados, sendo sabido que se tem estado a atravessar um período de grandes dificuldades 

para a esmagadora maioria das famílias, dizendo que infelizmente a Marinha Grande não era 

excepção. Pelo exposto informou que nesta medida o Executivo tinha entendido propor que se 
fixasse, trazendo à aprovação da Assembleia, a taxa de 0,75 % para os prédios não avaliados, 
e de 0,35 % para os que foram objecto de avaliação, isto na linha tanto quanto sabemos das 

decisões que têm vindo a ser tomadas a nível Nacional.  
 
O deputado do PS Telmo Ferraz, começou por dizer que louvava a preocupação da Câmara 

Municipal relativamente aos Munícipes desta Cidade. 
Acrescentou que não gostava de ser mal interpretado, afirmando que nunca deveriam por em 

causa a cordialidade e a amizade que unia a generalidade dos membros desta Assembleia 
Municipal assim como a Vereação. Enobreceu a importância do debate político, abonando 
que era sempre salutar, lembrando no entanto os deputados da CDU, que não se deviam ter 

insurgido negativamente aquando da discussão da Lei das Finanças Locais. Não deveriam ter 

afirmado que a referida lei nos viria a diminuir verbas necessárias ao desenvolvimento do 

Concelho, mas ao contrário do que supuseram, creio que a mesma lei veio efectivamente criar 
maior capacidade financeira à Autarquia Marinhense. 
Relativamente ao IMI afirmou que o Município poderia ter ido mais longe e aceitar as 

propostas dos Vereadores do PS de 0,7% e 0,3%, estranhando que o Executivo não tivesse 

tido a mesma preocupação com a tarifa fixa de disponibilidade da água, não considerando 

uma lei que tinha sido aprovada na Assembleia da República, alegando que isso criava 

dificuldades à Câmara. Declarou que, naturalmente o PS não ia votar contra, mas também não 

votava a favor, abster-se-iam nesta votação. 
 
O deputado da CDU José Luís, disse que ficavam sem saber se o Partido Socialista queria 
manter a taxa do IMI como estava ou se a queria diminuir, dizendo que isso era demasiado 
mau para ser verdade. Lembrou-os que foi desta forma que deixaram a Câmara de rastos sem 

qualquer capacidade de endividamento. 
Fez questão de afirmar que as propostas dos Vereadores do PS levadas ao Executivo, e as que 
estão a ser trazidas aqui hoje, afirmando que são propostas provocatórias e de total 

destabilização para o actual Executivo, classificando-as de atitudes autenticamente 
demagógicas. Continuou afirmando que todos saberão da importância que qualquer receita 

terá para o Município, mas mesmo assim o Executivo optou por esta redução, estando deste 

modo a dar um sinal num momento difícil da vida do nosso Povo. 
Declarou ainda que por todas as razões era justo baixar este imposto aos Munícipes, e 

posteriormente reivindicarem junto do Governo as respectivas compensações, pela quebra 

financeira causada pela SISA e ainda do antigo Imposto de Transacção, concluindo que todos 
nós já pagávamos impostos a mais.  
 
O deputado do BE José Rodrigues, leu um documento respeitante ao IMI � Imposto 
Municipal Sobre Imóveis � Fixação de Taxas para o ano 2009, que se encontra como anexo 
nº6 à presente acta. 
 
 
O deputado do PSD Pedro André, começou por dizer que, depois daquela intervenção era 

realmente complicado tecer qualquer comentário, pois tinham acabado de ser elogiosamente 
apelidados de intelectuais, comentou que agradecia o elogio, mas não se consideravam assim. 
Disse que no ano passado tinham votado contra o IMI porque achavam que havia condições 

para baixar aquela tributação que ia ser feita às famílias, afirmando que teria sido de extrema 
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importância. No seguimento da sua intervenção fez ainda questão de afirmar que ficava muito 

preocupado com o que tinha acabado de ouvir nesta Assembleia, ressaltando que era 
necessário analisar o que era o Mundo no ano passado, comparando com o Mundo de hoje. 

Referiu ainda que no ano passado por esta altura estávamos num pico económico favorável, 
havia milhões de euros nos bancos para financiar tudo o que se pretendesse, hoje estamos 

mergulhados numa das maiores crises financeiras Mundiais 
Mencionou ainda o que tinha acabado de dizer o deputado do Bloco de Esquerda, referindo 
que no próximo ano iriam propor uma redução maior, � E nós vamos votar a favor�- afirmou, 
porque efectivamente a Câmara tem obrigação de arranjar outras fontes de receita. 
Referiu que a Marinha Grande tinha um grande problema conjuntural, devido aos disparates 
que foram cometidos nos mandatos do Partido Socialista, e se o �subprime� chegar a 
Portugal, poderá começar pelo Concelho da Marinha Grande. Afiançou que já no ano passado 

haviam milhares de fogos para vender, as casas têm vindo a desvalorizar há anos, muito antes 

da crise dos Estados Unidos. Sublinhou também que nos próximos anos esta receita iria 

mesmo descer, porque não haverá troca de imóveis, não haverá reavaliações, indo 

consequentemente a Câmara perder receita nos próximos anos.   
 
O deputado do PS Telmo Ferraz, disse ao deputado Pedro André que contrariamente ao que 

tinha afirmado relativamente à eventual descida da receita, que na sua opinião esta não iria 

baixar, a não ser que surja uma lei que imponha a redução das avaliações. Declarou que o 

�subprime� era uma palavra muito interessante, mas na verdade nada mais tem vindo a fazer 
do que degradar a economia americana, essencialmente no âmbito das classes pobre e média, 
que têm vindo a cair desmesuradamente. Aludiu ainda que, como é sabido tem vindo a criar 

graves problemas financeiros, não só na construção civil, como na indústria e 

consequentemente nas famílias. Fez questão ainda de dizer que seria bom que se soubesse que 

em 2006 a Câmara cobrou de IMI, dois milhões e oitocentos mil euros, em 2007 aumentou 

para três milhões cento e oitenta e seis mil euros, e que em 2008 até aquela data já ia em dois 

milhões cento e oitenta mil euros, podendo-se verificar que tem estado a aumentar 
tendencialmente. Pelo exposto podemos concluir, que o que se tem vindo a constatar era que o 
abrandamento na construção civil, não tem vindo a contribuir para as alterações ressaltadas 
 
O deputado da CDU Saul Fragata, começou por dizer que, efectivamente estávamos perante 

uma situação de alívio do bolso dos contribuintes do nosso Concelho, apesar de significar 

uma redução nas finanças do Município, realçando que nos devemos regozijar por estarmos a 

contribuir para alguma poupança das famílias da nossa Cidade, essencialmente numa altura 
em que os orçamentos familiares se encontram tão depauperados. 
Continuou dizendo que tinha na sua frente uma declaração de voto dos Vereadores do Partido 

Socialista, que o deputado Telmo Ferraz acabou por subscrever. Caracterizou aquela 
declaração como uma pérola, comparando-a até com declarações de voto feitas pelo antigo 

�MRPP�, dizendo que não pretendia ofender ninguém que eventualmente tivesse pertencido 

aquela força política. Ainda falando na referida declaração de voto narra um pequeno excerto 
do documento em questão que passou a citar: � assim sendo ao proporem-nos agora a 

redução dos valores da taxa a cobrar só podemos concluir que a actual maioria PCP/PSD, 

não precisa da receita para a execução de obras e para investimentos no Concelho�. 

Fez questão de evidenciar, que de facto seria o que o PS desejaria, ficava à vontade para 

criticar mesmo havendo determinação do Governo sobre esta matéria. 
Relativamente à taxa de disponibilidade disse ainda ao deputado Telmo Ferraz, que quando o 

Governo suprimiu o aluguer de contador da água tinha ficado muito contente, aliás como 

todos nós ficámos, mas logo a seguir fomos surpreendidos com uma outra lei que proibia a 

venda de serviços, nomeadamente no concernente à água, que não poderia ser vendida abaixo 

do seu custo real. Pelo exposto, perguntou aos deputados do PS se sabiam como se podia 
compaginar uma situação destas. Concluiu dizendo que o Município de Porto de Mós, terá 

sido dos primeiros a aplicar a taxa de disponibilidade, mesmo sendo um Município do Partido 
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Socialista, disse ainda que �salvo melhor informação�, todos os Municípios da AMLEI iriam 

optar por aplicar o mesmo procedimento. 
 
O deputado do PS Rui Rodrigues, usou da palavra para dizer ao deputado Saul Fragata, que 
ele tinha agarrado na declaração de voto dos Vereadores do PS, apenas para se referir a 

algumas coisas, descartando completamente outras, uma vez que os Vereadores do PS 
disseram também na citada declaração de voto que: e passou a citar, � Não há razão para 

continuar a tributar os munícipes quando não se necessita de receita�, assim, em virtude de 

ter sido este o seu entender, aproveitaram para propor que a receita reduzisse 
substancialmente, achando que deste modo aliviariam a carga fiscal dos Munícipes. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, colocou de seguida à aprovação o Ponto 

Dois � Imposto Municipal sobre Imóveis � Fixação da Taxa respeitante ao ano de 2008 a 

liquidar no ano de 2009, tendo o mesmo sido aprovado com catorze votos a favor, nove 
abstenções e um voto contra. 
 
Findas as intervenções e presente certidão de teor da deliberação da Câmara Municipal 

tomada em reunião do dia 18 de Setembro de 2008 e documentos anexos relativos à �Imposto 

Municipal sobre Imóveis � Fixação da Taxa Respeitante ao Ano de 2008 a Liquidar no 

Ano de 2009�, cujo assunto constitui o 2º ponto da Ordem de Trabalhos. 

 

Presente deliberação da Câmara Municipal de 18 de Setembro de 2008 com a epígrafe 

�IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS � FIXAÇÃO DA TAXA RESPEITANTE 

AO ANO DE 2008 A LIQUIDAR NO ANO DE 2009�, cujo assunto constitui 2.º ponto da 

Ordem de Trabalhos, 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; 

 

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 30 de Novembro de 2008, conforme disposto no n.º8 do art.º 

112 do CIMI; 

 

A Câmara Municipal propõe que se fixe 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 
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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 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 para o 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.�Os Senhores Vereadores do PS apresentaram uma 

proposta alternativa. Postas à votação as duas proposta, a proposta alternativa recebeu dois 

votos a favor dos seus subscritores, sendo por isso rejeitada, pelo que foi aprovada, por 

maioria, com quatro votos a favor, a proposta apresentada pelo Sr. Presidente� 

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

com 23 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. 
Que se encontra como anexo nº7 à presente acta 
 
Pelas 00.06h o Presidente da Assembleia informou que ia encerrar a sessão, prosseguindo no 

próximo dia 3 de Outubro de 2008, pelas vinte e uma horas, relembrando que faltavam 

discutir os seguintes pontos da ordem de trabalhos: 
 
Ponto três � Celebração de Acordo de Cooperação Intermunicipal para o Tarrafal. 
Ponto quatro � Actividade Camarária/ Informação Financeira 
 
 
Os trabalhos foram assim retomados no dia três de Outubro de 2008 pelas vinte e uma horas e 
vinte minutos, nas instalações do Clube Desportivo Moitense sito na Rua 1º de Dezembro na 

Moita, dando continuidade à Ordem de Trabalhos constante na respectiva convocatória, sendo 

que se encontravam por discutir os seguintes pontos da Ordem de Trabalhos. 
 

 
Ponto três � Celebração de Acordo de Cooperação Intermunicipal para o Tarrafal. 
Ponto quatro � Actividade Camarária/ Informação Financeira. 

 
O Presidente da Assembleia, começou por cumprimentar os deputados, o Executivo e todo o 

publico presente, referindo que esta Assembleia era a continuação da anterior iniciada no dia 

30 de Setembro, mencionando que havia dois pontos da ordem de trabalhos para discutir. 
Disse também que no final desta Assembleia daria a palavra ao público. Referiu que este 

procedimento tinha como objectivo dar oportunidade a todos os Munícipes de puderem 

colocar à Câmara as questões que pretenderem e entenderem. Comunicou ainda que a partir 

daquele momento se poderiam inscrever junto da secretária da Assembleia, encontrando-se 
esta sentada do seu lado direito. 
Informou que o público dispõe de cinco minutos para usar da palavra, dizendo que depois a 

Assembleia ou a Câmara responderão às questões colocadas, acentuando que caso não seja 

possível serem respondidas durante esta Assembleia, as respostas serão enviadas por escrito, 
ou de qualquer outra forma, que aqui se venha a entender. 
Aproveitou para pedir aos senhores deputados que fossem céleres nas suas intervenções, 

salientando-lhes que nalguma parte daquilo que pode ser entendido como actividade da 
Câmara, e que já tivessem tido oportunidade de abordar no ponto de antes da ordem do dia, 
designadamente na primeira parte desta Assembleia, não o viessem a repetir.  
Pedindo deste modo que se limitassem àquilo que estava relacionado com a ordem de 

trabalhos, de forma a facilitar a conclusão da Assembleia ainda naquele dia. 
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Pelo exposto e dado que naquele momento já havia quórum, deu inicio à segunda parte da 

Assembleia às vinte e uma horas e vinte cinco minutos. 
Posto isto anunciou que se ia dar início à discussão do terceiro ponto da ordem de trabalhos, 
dando a palavra ao senhor Presidente da Câmara. 
 

Ponto três-CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 

PARA O TARRAFAL. 
 
 

O Presidente da Câmara, deu inicio à sua intervenção pedindo desculpas à Assembleia, em 

nome dos senhores Vereadores João Pedrosa e Sérgio Moiteiro, pela sua ausência, 

informando da impossibilidade de estarem presentes por se encontrem fora do nosso 
Concelho. 
Começou por dizer que já se conhecia o suficiente acerca da Geminação do Tarrafal, 

lembrando que recentemente tinha sido aqui aprovada a proposta de geminação. 
Lembrou que a assinatura do Protocolo de Geminação tinha ocorrido no dia 18 de Janeiro do 

ano corrente, exaltando a importância que viria a ter para a Marinha Grande, assim como o 

que aquela Cidade significava para todos nós. Acentuou que mesmo sendo uma Cidade tão 

longínqua que nos dizia muito, realçando o grande privilégio que o nosso Município teve ao 

lançar ideia, dando assim a possibilidade de a virem a querer envolver num conjunto de 

Cidades Portuguesas, contribuindo estas com a sua experiência no respeitante à elaboração de 

projectos de cooperação e geminação. 
Aproveitou também para se congratular, com a forma entusiástica e o bom acolhimento que 

nove cidades Portuguesas deram à ideia, salientando que para além da Marinha Grande, 

faziam também parte deste grupo as nossas três Cidades irmãs; Fundão, Montemor-o-Novo, e 
Vila Real de StºAntónio, estando também envolvidas as Cidades da Amadora, Grândola, 

Moita, Setúbal e Nisa.  
Realçou que, para além da experiência inovadora em matéria de Geminação e de Cooperação 

para o Desenvolvimento, a celebração deste acordo intermunicipal, pudesse vir a ser também 

de extrema importância para a nossa terra, dizendo que ficaria expectante, essencialmente nos 
resultados que dali pudessem advir. 
Terminou desejando que, a assinatura deste acordo não se resumisse apenas a uma declaração 

de boas intenções de todas as partes, mas que objectivamente venha permitir ao nosso 

Concelho, a mobilização de recursos com a nossa possível integração em projectos Nacionais 

e Europeus, dando assim a possibilidade de envolver um conjunto de entidades, como o IPAV 
�Instituto Pedagógico Aprendendo a Viver� e a Associação Nacional de Municípios. 
      
O deputado do PS Telmo Ferraz, iniciou a sua intervenção para dizer que estas iniciativas 

serão sempre salutares mas que serão ainda mais se delas resultarem coisas úteis para as 

populações. Lembrou que nestes acordos ficarão sempre a ganhar as Autarquias menos 

desenvolvidas, dizendo que isso no seu entender era bom, mas que seria muito melhor se as 
conseguirmos despartidarizar, e que a razão seja o interesse daqueles que são mais 

necessitados. Terminou dizendo que aprovava a iniciativa.  
 
O Presidente da Câmara, disse que subscrevia inteiramente o que o deputado Telmo Ferraz 
tinha acabado de dizer, salientando que nas nove Cidades que acordaram entre si virem a 
colaborar com o Tarrafal, pudemos encontrar quase todas as vertentes políticas, havendo 

Autarquias de maioria CDU, de maioria PS e também de maioria PSD, portanto daí poder-se-
ia analisar a inexistência de partidarismo. 
Evocando para o efeito o exemplo da Geminação das �4 Cidades�, pois aquando desta 

celebração da geminação havia duas Câmaras CDU e uma Câmara PS, passados estes anos 
houve algumas alterações nomeadamente, a nossa que teve doze anos de gestão PS sendo 
agora CDU, o Fundão era de gestão PS sendo agora PSD, Vila Real de Stº António era CDU, 
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depois foi PS e agora tem gestão PSD, o que apesar de ter vindo a haver transformações 

profundas, a geminação existente não tem deixado de ser profícua, nomeadamente no projecto 

feito com as crianças das escolas, o projecto � Á descoberta das 4 Cidades� 
 
O Presidente da Assembleia Municipal, manifestou também a sua opinião, realçando o que 
foi dito pelo deputado Telmo Ferraz e pelo Senhor Presidente da Câmara, referindo o que se 

enquadraria também naquilo que seria a vontade unânime desta Assembleia. Salientou 
também a despartidarização, realçando que as geminações deveriam vigorar 

independentemente de quem forem os partidos que estiverem nas Autarquias, afirmando que 
as mesmas deveriam sempre ser proveitosas para quem as subscreve. 
Referindo a importância que esta geminação com o Tarrafal terá para a Marinha Grande, dado 

que emocionalmente nos toca a todos. 
Não havendo mais inscrições e dado que este ponto da ordem de trabalhos não carecia de 

aprovação, vindo aqui apenas para a Assembleia tomar conhecimento, deu por encerrado este 
ponto. 
 
Posto isto deu entrada no quarto ponto da Ordem de Trabalhos, dando a palavra ao Senhor 
Presidente da Câmara, para o introduzir. 
  

Ponto quatro � ACTIVIDADE CAMARÁRIA/ INFORMAÇÃO FINANCEIRA. 
 
O Presidente da Câmara, começou a sua intervenção dizendo que os deputados tinham 

recebido um relatório bastante exaustivo, mas sobre o qual pretendia fazer uma breve 
introdução. Disse que o relatório se reportava ao período de Julho a Agosto e em algumas 

actividades até meados de Setembro, um período de férias da maioria dos trabalhadores e 

também do Executivo, sendo consequentemente um período de afrouxamento da actividade. 

Referiu ainda que apesar disso havia alguns dados de relevância na apreciação da actividade 

da Câmara, dando como exemplo a preparação, e em alguns casos os resultados de algumas 

candidaturas que a Autarquia tinha vindo a preparar, de forma a possibilitar os financiamentos 
no âmbito do QREN. 
Realçou ainda que no respeitante à medida da Valorização do Litoral, tinha sido aprovada e 

financiada uma candidatura de requalificação ambiental e turística de S. Pedro de Moel, que 
incluía o Vale de S. Pedro, tendo merecido esta rasgados elogios por parte da CCDR. 
Informou ainda que estava praticamente fechada a contratualização com a Associação de 

Municípios, nos quais foram integrados alguns projectos que nos poderão garantir que venha 

a haver algum financiamento. 
Mencionou ainda que no âmbito do QREN, que se encontra em fase de conclusão o concurso 

para o projecto das Piscinas, integrado no programa nacional POVT- Programa Operacional 
Valorização do Território, para o mais rápido possível se poder vir a apresentar a candidatura, 

com o intuito da realização desta obra considerada de elevada importância para o nosso 

Concelho. 
Comunicou também que se tinha deslocado a Lisboa ao Instituto da Água, acompanhado de 
duas técnicas da Câmara, tendo sido informados que no ano 2009 se previa que esta entidade 

venha a fazer uma intervenção no âmbito das Arribas em S. Pedro de Moel, que como 

sabemos é extremamente preocupante. Manifestámos que seria do nosso agrado que o referido 
projecto fosse apresentado publicamente nesta Praia, com os representantes do Instituto da 
Água. Assim, e dada a receptividade dos responsáveis deste Instituto perante a nossa 

pretensão, ficámos esperançados que o mesmo venha a ser apresentado no local a muito curto 
prazo, ficando a aguardar boas notícias nessa matéria. 
Na continuação das informações, disse ainda que tiveram uma reunião com o INAG no 

Governo Civil de Leiria, com a presença do senhor Governador, do seu Chefe de gabinete Dr. 

João Paulo Pedrosa e com um representante da CCDR, com o intuito de resolverem 
definitivamente o problema da Ponte das Tercenas. Disse ainda que já foi enviada por parte da 



  -21- 

Câmara uma proposta de protocolo, que venha a respeitar integralmente tudo o que já foi 

acordado nas reuniões realizadas, a assinar pelas duas partes, estando ainda a aguardar 

resposta por parte do INAG- Instituto Nacional da Água.  
Realçou que gostava de informar a Assembleia, que no dia 19 de Julho foi celebrado na Casa 

Museu Afonso Lopes Vieira em S. Pedro de Moel, um contrato de doação de bens da parte da 

Senhor Carlos Vieira, de cerca de setenta documentos, na sua maioria originais que vêem 

enriquecer em muito o acervo da Casa Museu Afonso Lopes Vieira. 
Salientou também que na referida Casa Museu, decorreu uma cerimónia da assinatura dos 

contratos relativos aos financiamentos das parcerias, no âmbito da Valorização do Litoral, 

com a presença do Senhor Ministro do Ambiente e do Senhor Presidente da CCDR do Centro.  
Fez também questão de referir o acontecimento televisivo que teve lugar na Praça Afonso 

Lopes Vieira em S. Pedro de Moel no passado mês de Junho, referia-se naturalmente ao 
programa da RTP1 � Verão Total�. Disse que tinha sido dada uma boa panorâmica, embora 

incompleta, de alguns aspectos significativos das actividades económicas, nomeadamente das 

nossas potencialidades turísticas. Salientou a colaboração da Câmara em tudo o que foi 

possível para a concretização da realização do referido programa, reforçando a importância 

destes acontecimentos, na divulgação do nosso Concelho.  
Realçou também a exposição inaugurada a 13 de Agosto na Galeria Municipal, com o título 

�Homenagem a Coimbra� com óptimas obras de magníficos artistas, salientando entre outros, 

�Zé Penicheiro e Mário Silva�. Contou ainda a inauguração desta exposição com uma 

admirável sessão de fados de Coimbra, animado pelo Dr. Sansão Coelho, merecendo um 
óptimo artigo de opinião daquele ilustre jornalista, numa revista Coimbrã, elogiando a 

Marinha Grande. Concluindo-se de facto ter sido uma excelente jornada de propaganda da 
nossa Cidade. 
Informou que em Setembro, embora noutra vertente decorreu no Auditório do Museu do 

Vidro uma sessão pública onde esteve a Senhora Embaixadora da Palestina no nosso País, que 

abordou naturalmente a problemática da luta pela paz, sobretudo os problemas do Médio 

Oriente e da Palestina. 
Em 20 de Setembro procedeu-se à inauguração da 7ª Bienal de Artes Plásticas onde foi 

homenageado o artista Marinhense, Guilherme Correia. Avultou que este era o evento cultural 
de maior projecção no nosso Concelho. Afirmando que a sétima edição deste evento tem 

estado a despertar um grande interesse na população, ressaltando particularmente o interesse 

demonstrado pelo senhor Director Regional da Cultura, na cerimónia de inauguração que nos 
honrou com a sua presença, disponibilizando-se para que a nossa Bienal de Artes Plásticas 

venha a ser acolhida, pela Direcção Regional da Cultura e pelos Órgãos de Comunicação 

Social. 
Informou que em 25 de Setembro juntamente com a Cefamol, Centimfe, Open, Crisforme, foi 
feita uma visita às instalações do futuro Centro Empresarial, cujas obras estão em fase de 

conclusão, para brevemente entrar ao serviço do desenvolvimento económico do Concelho. 
Atestou que foi também com enorme satisfação que se assistiu ao arranque de mais um 

Ano/Lectivo, sendo naturalmente com esforço das escolas, dos professores, das Associações 

de Pais, dos Agrupamentos, mas também dos nossos técnicos, merecendo também aqui 

referência o Vereador responsável desta área. Salientou que dentro deste âmbito a DEEM- 
Divisão de Equipamentos e Edifícios Municipais, estava a dar uma maior atenção às diversas 

intervenções em curso, a realizar nas instalações das escolas e equipamentos, nomeadamente 
nos recintos escolares das Freguesias da Vieira, Marinha e também no Jardim de Infância da 

Moita, abrangendo ainda alguns edifícios de habitação social. Destaque ainda para a 

intervenção na conclusão das obras do Centro Empresarial, assim como no edifício das 

Reservas do Museu do Vidro, tendo ainda um grande número de obras iniciadas e ou a iniciar 

na Vieira, na Marinha e na Moita. 
Quanto à DIRM - Divisão de Infra-estruturas e Redes Municipais, informou que estavam a 
decorrer concursos para obras de grande dimensão como: rua do Repouso, rua dos 
Azambujas, requalificação do largo da Capela da Moita, tendo este último sido atrasado um 
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pouco com o intuito de encontrar a melhor solução, dizendo que o concurso estava a decorrer 

naquele momento. 
Disse que foram concluídas obras importantes, como a rua Fonte dos Ingleses, o Reservatório 

de Água de Vieira de Leiria, alguns ramais de saneamento nas Trutas e requalificação da Rua 

dos Lenhadores. 
Relativamente à informação financeira disse aos deputados, que tinham em seu poder os 
mapas, mas gostava de referir que o resumo da receita, comparada com igual período de 2007 

tinha tido uma quebra de 6,7% na receita de impostos directos. Referiu que tinha questionado 
os serviços financeiros, dizendo que naturalmente estes o tinham informado que relativamente 
à mesma data no ano passado havia um ligeiro atraso na cobrança de algumas receitas, como 

por exemplo o imposto automóvel, que agora é o imposto único de circulação, passando a ser 

pago em função do mês de matrícula da viatura, e distribuída ao longo do ano, realçando que 

só neste imposto estaríamos a falar de um valor de cerca de 120 mil euros por cobrar. Dentro 

deste contexto falou ainda da Derrama, onde estavam por arrecadar ainda cerca de 300 mil 
euros, que depois de apurados e adicionados, se poderá concluir que esta receita se irá situar 

sensivelmente ao nível da de 2007.  
Quanto à receita proveniente da venda de bens e prestação de serviços, houve um acréscimo 

de cerca de 5%, faltando ainda por arrecadar cerca de 500 mil euros provenientes de receitas 
de Água e da EDP. 
Ainda no que dizia respeito à despesa corrente, expôs ser uma grande preocupação tecendo 

aqui algumas considerações de ordem geral, referindo-se ao pesado encargo com a SIMLIS e 
com a VALORLIS, destacando que relativamente a 2007, algumas despesas terão que baixar. 

Quanto às transferências correntes, os 14,2% são justificados com a antecipação de 

pagamentos aos Agrupamentos Escolares, para aquisição de material didáctico que em 2007 

não tinha sido liquidado, justificando-se deste modo o acréscimo. 
Em relação aos subsídios que aparecem com o aumento exponencial de 78,5%, esclareceu a 

Assembleia que estes tinham a ver única e exclusivamente com o contrato programa com a 

TUMG, tendo portanto em termos financeiros esta classificação sido atribuído essencialmente 

a transportes escolares. 
Terminou dizendo que não estava satisfeito com os dados ali contidos, mas tinha esperança 

que chegariam ao fim do ano com resultados mais animadores nesta matéria. 
 
O deputado do PS Álvaro Martins, começou por cumprimentar o presidente, os membros da 

Mesa, os deputados, os vereadores e o público em geral, dizendo que a Junta de Freguesia da 

Moita tem feito muitas diligências para obter do Executivo respostas aos problemas que mais 

o preocupam, e que mais preocupam a população da Freguesia, mas infelizmente sem 

resultados palpáveis, sentindo-se muitas vezes frustrado, desanimado e até impotente para dar 

respostas à população.  
Continuou a sua intervenção pedindo ao presidente da Câmara, que desse respostas objectivas 
às questões que lhe ia colocar, para que os Moitenses ficassem devidamente esclarecidos, 

como: a rua da Lameira 2ª fase do saneamento, as obras começaram e logo pararam as 

máquinas encostaram e os tubos foram arrumados, e segundo o informaram foi por ordem da 
Câmara, gostaria de ser esclarecido sobre esta matéria. 
Disse ainda que gostaria de saber o que se tem estado a passar com o semáforo existente em 

frente ao edifício da Junta de Freguesia, foi arrancado há mais de um ano e nunca mais foi 

reposto. Falou na estrada nº 242 para pedir que colocassem lá sinalização horizontal, dado que 

complica bastante a condução, causando também grandes embaraços aos peões, assim como a 

proibição de estacionamento junto ao cruzamento contínua por colocar. 
Referiu ainda a iluminação na rua António Batista Cardeira, que se encontra instalada já há 

quatro anos, e apesar dos nossos protestos e dos moradores, ainda nada foi feito, assim como a 
requalificação do Largo da Igreja que esteve orçamentada em 2007, passando para 2008, a 
estrada do Brejo onde ficaram alguns metros por alcatroar devido ao contencioso com um dos 
confinantes, que já esta resolvido, continuando por alcatroar. 
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Relativamente ao problema da qualidade da água, entregámos uma amostra na Câmara que 

terá desaparecido, os moradores do Brejo de Água e da rua principal, continuam a queixar-se 
que a água nem para banhos tem qualidade, tratando-se de um caso de saúde pública, pediu 

celeridade na resolução deste problema. 
O presidente da Junta da Moita ainda no uso da palavra, continuou a descrever mais um 
conjunto de problemas que tinha inventariado, ressaltando ao Presidente da Câmara a 

necessidade urgente que havia em dotar aquela Freguesia com as infra-estruturas adequadas, 
para a melhoria de qualidade de vida das populações. Mencionou que finalmente ao fim de 

cinco anos iriam colocar iluminação no nó da A8, dizendo que queria acreditar que sim, que 

isso fosse verdade, realçando também a necessidade de ser colocada à saída desta uma placa 

de identificação da Moita. Aproveitou ainda para pedir ao Presidente da Câmara, que 

interviesse junto do Instituto das Estradas de Portugal, para colocar uma placa identificativa 
da Freguesia da Moita do lado Nascente junto à fábrica Molde Matos, referindo que tem 

havido muitos problemas com turistas, e motoristas estrangeiros que vêm fazer entregas, ou 

carregamentos em empresas sedeadas na Moita. 
O deputado e presidente da Junta solicitou ainda ao Presidente da Câmara a sua intervenção 

junto dos serviços responsáveis, para com celeridade fossem transferidas as verbas 
provenientes do protocolo, que estão em falta desde o mês de Março do ano corrente, referiu 

que as verbas são para pagamento dos salários, ascendendo o montante já a onze mil euros. 
Terminou apelando ao Presidente da Câmara que não se esquecesse desta Freguesia no 

próximo ano, assim como também do apoio ao Grupo Desportivo Moitense no âmbito da 

requalificação do Campo de Futebol, apelando que o projecto que tem estado a ser elaborado 

pelo GAT, fosse concretizado com a maior celeridade. 
 
O deputado do PSD Pedro Silva, disse que gostava de falar da taxa de disponibilidade, 
referindo-se a uma carta enigmática que o Município teria enviado a todos os Munícipes, 

fazendo lembrar no fundo a questão do IVA, em que o Governo teria acabado com IVA nos 
ginásios, não havendo ninguém que tivesse baixado o preço, tendo a medida apenas acabado 

por apenas servir os seus proprietários. 
Referindo-se à questão da água, disse que tinha visto uma factura da Câmara de Caldas da 

Rainha, salientando que este Município tem dezasseis Freguesias e não tem três como nós, e 

numa análise de valores pode constatar-se que sem saneamento e sem resíduos sólidos o custo 

do valor da água era inferior em 28% à Marinha Grande, verificou ainda que no caso de 
inclusão do saneamento e dos resíduos sólidos esta percentagem desce para 25%. Assim, 

partindo desta análise, faz-nos pensar que estaremos a pagar um valor exagerado 
Portanto nesse sentido o PSD veio requer à Assembleia um conjunto de informações que lhes 
venha a permitir entender se o valor que nos tem estado a ser aplicado será um valor justo. 
Deste modo solicitou que lhes facultassem a seguinte informação: o número de trabalhadores 

afectos ao saneamento, as receitas anuais de cobrança de água, o número de contadores, os 
resultados anuais de operação de abastecimento de águas, o montante de investimentos em 

curso previsto neste sector, para que possam realmente verificar, embora superficialmente, se 
não seria possível este custo ser mais barato. 
Para terminar referiu que a Câmara nunca se questionava da justiça dos valores a debitar, se 

serão ou não justos, lembrando que com os resíduos se tem vindo a passar a mesma coisa, 

limitando-se apenas a fixar a taxa em função do custo.  
    
 O deputado do PS Telmo Ferraz, começou por se referir ao programa de Televisão realizado 

em S. Pedro de Moel, para dizer que iniciativas como aquela natureza eram sempre muito 
boas para o Concelho, salientando que teve conhecimento que inclusivamente tinha sido 
muito bom para o comércio local, beneficiando eventualmente também outras actividades 

económicas, referindo que iniciativas daquelas são de sempre saudar.    
Disse que a Câmara da Marinha Grande era já uma empresa com alguma dimensão, tendo um 

orçamento de trinta milhões de euros, fazendo apenas 50%, mesmo assim não deixava de se 
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atingir valores entre os quinze e os dezoito milhões, referindo que tem que ser muito bem 

gerida, dizendo que os seus activos têm que ser utilizados no sentido da produtividade, com a 

preocupação de criar riqueza. 
Reforçando que se nós analisarmos algumas das acções da Câmara e do planeamento que tem 

sido feito para essas acções, podemos dizer que tem sido confrangedora a forma como as 
coisas se têm feito. 
Disse que nas Autarquias Locais havia limitações, que no privado não existiam, mas referiu 

que havia uma coisa que tinha necessariamente que acontecer, era saber planear. 
Prosseguiu dando alguns exemplos como: a escola João Beare e a Rua Nery Capucho, 

afirmando que se tivessem sido bem planeadas, não estariam a ser feitas agora, mas teriam 

aproveitado o período de férias escolares para as fazer.  
Manifestou ainda que não tinha visto preocupação da parte do nosso Município no respeitante 

ao eventual desvio da linha de caminho de ferro do Oeste mais para o interior, afirmando que 
era uma pretensão do anterior Executivo, aproximando-a da povoação, salientando que isto 

eram preocupações de estratégia de desenvolvimento. 
No respeitante às contas do Município, referiu que estavam equilibradas, questionando o 
Presidente, porque motivo é que ainda não tinha sido pago à Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários da Marinha Grande o valor de trinta e tal mil euros, estando esta verba 

com um atraso de duzentos e vinte dias. 
Mencionou que tinha ainda uma outra dúvida que gostaria de ver esclarecida, referindo-se 
exactamente a uma factura do Partido Comunista no valor de trezentos e noventa euros, 
dizendo que desejava saber o que é que o Partido Comunista fornecia à Câmara. 
Em relação ao relatório teceu algumas considerações, dizendo que achava que era uma 

péssima medida de gestão a abertura de concurso externo para a eventual admissão de 

sessenta pessoas, afirmando que deveria haver uma boa explicação para esta atitude. 
 
O deputado da CDU José Manuel, começou por cumprimentar todos os presentes, 

agradecendo ao Presidente da Assembleia pela realização daquela sessão na Freguesia da 

Moita, pois era um sinal de que a Freguesia estava a ser reconhecida, desejando que houvesse 
uma boa cooperação para que viesse a haver uma boa integração. 
Dirigindo-se ao Presidente da Câmara, disse que tinha sido abordado por alguns Moitenses da 

Comissão da Igreja, no sentido da concretização duma velha aspiração, que era a Casa 

Mortuária no cemitério da Moita. Gostava que o Presidente dissesse qual a disponibilidade da 
Câmara para colaborar nesta obra, que pensa que não será tão avultada quanto isso.  
Lembrou uma vez mais a falta de sinalização e iluminação no acesso e saída da A8, e a 

Estrada Nacional nº 242, essencialmente quando se sai da portagem existem lá uma ou duas 

placas toponímicas que indicam Zona Industrial e Maceira Liz, estando em falta placas 

indicativas de Moita, Pataias e Nazaré, o que como se deve calcular tem vindo a causar 

grandes embaraços aos utentes desta Auto-Estrada, com especial incidência para os turistas 

nacionais e estrangeiros 
Na sequência da sua intervenção recordou o Projecto do Clube Desportivo Moitense, 

nomeadamente na requalificação dos treze mil e quatrocentos metros quadrados existentes 

entre muros no campo das Figueiras. Ainda dentro deste âmbito questionou uma vez mais a 

Câmara no sentido de saber da sua disponibilidade para vir a apoiar esta obra do Campo de 

Futebol, salientando que este assunto já andava a ser debatido há cerca de dois anos. 
Continuou referindo que deste projecto destacava com alguma urgência a construção de salas 

de formação para crianças, fisioterapia para a população em geral, assim como a criação de 

zonas verdes, ressaltando que esta seria uma obra de grande importância, dado que quando 
concluída beneficiará uma área bastante abrangente de população, melhorando 

substancialmente a sua qualidade de vida.  
Terminou deixando uma questão que citou: � Eu pergunto como é que é possível que os 

serviços da Câmara durante seis meses não efectuaram a transferência de uma tranche que 

está devidamente qualificada, quantificada e determinada, sem que o presidente da Câmara 
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tenha conhecimento disso?� 
 
O deputado do BE José Rodrigues, começou por dizer que tinha várias perguntas para fazer 

ao senhor Presidente da Câmara, optando por começar pela cedência do espaço da IVIMA à 

Barbosa & Almeida, para futuro armazenamento de obra acabada. �Tudo isto não levará a 

Barbosa & Almeida a construir novos fornos no espaço que pretendem para armazém. A 

Câmara no projecto ou no protocolo que poderá vir a assinar com a B&A, tem isto previsto, 

ou alguma vez falaram acerca deste assunto?� 

Disse ainda que em relação à Zona Industrial da Marinha Grande, sendo um assunto muito 

pertinente, não deveria nem poderia ser discutido através de comunicados entre o Partido 

Socialista e a CDU, era esta Assembleia o local ideal para a Câmara nos informar do ponto da 

situação. 
Referiu que tem assistido a quase todas as sessões da Assembleia de Freguesia da Vieira, 

salientando que o presidente da Junta quando era confrontado com perguntas relacionadas 
com a Freguesia, respondia sempre que não eram da sua competência, dizendo que 

deveríamos colocar as questões à Câmara. Perante esta situação pediu ao Presidente do 
Município que o esclarecesse em alguns assuntos, nomeadamente no referente àquela rotunda 

que se encontrava à entrada da Vieira no sentido de quem vem da Marinha Grande, referia-se 
concretamente a uma rotunda invulgar, e citou � Tem uma casa no meio, metade está 

ajardinado e a outra não�- perguntando a  quem pertencia aquele área; �Á Câmara, à Junta, 

à Direcção de Florestas? Que fracções pertencem a quem? - Para quando a resolução desta 

situação?� Continuou dizendo que se falava que a Direcção Geral das Florestas, e as Florestas 
iriam ser privatizadas, perante esta possibilidade perguntou, � A casa e a rotunda também vão 

ser privatizadas?�, perguntou ainda se os terrenos em frente da referida casa, que estão a ser 

utilizados pelas mesmas pessoas, a quem pertencia? 
Ressaltou ainda que havia um local onde esteve cerca de dez anos uma grua, esta foi retirada e 
colocaram nesse lugar uma vedação que tem estado a dificultar a passagem das crianças para 

a escola primária, dado que a passadeira existente está mesmo feita em frente à citada 

vedação, ou seja as filas de crianças que se deslocam dos ATL para a escola em fila indiana 

acompanhadas das auxiliares, atravessam a passadeira, dando de frente com uma rede, que 
como deverão calcular, dificulta a tarefa diárias destas senhoras, sendo simultaneamente 
muito perigoso, com a agravante dos automóveis que circulam naquela zona, praticarem altas 

velocidades, sugerindo que para a resolver este problema se deveria fazer uma passadeira 
subterrânea, para melhorar substancialmente a segurança das crianças e dos seus familiares.   
 
O deputado do PSD Pedro André, disse que mais uma vez a SIMLIS era apontada como a 
mãe de todos os males, dizendo que iam aguardar pela realização da Assembleia 

Extraordinária, para aclarar todas as informações, mas achava importante que o Presidente da 
Câmara informasse se as águas residuais do Concelho estão ou não a ser tratadas, dado que 

este assunto andava a ser debatido há mais de seis anos. 
Falou na Etar da Vieira de Leiria, referindo que o seu presidente de Junta se lamentava da 
poluição vinda do Concelho de Leiria, para o efeito, recordou que havia sensivelmente dez 

anos que aquela Etar não tinha nenhum tratamento, fazendo questão de destacar, que havia 

ainda muito pouco tempo, tinha obtido a informação do seu encerramento. 
 Pelo exposto salientou, que se isso for verdade, a Marinha Grande tinha muitas águas 

residuais que não eram tratadas, ressaltando que este era o preço a pagar pelo 

desenvolvimento. 
Quanto às contas disse, que a aquisição de bens e serviços aumentaram, mencionando que isto 

não seria preocupante se as despesas com pessoal diminuíssem, mas não tem sido verdade, 

ficando com a ideia de que se a Câmara adquirisse serviços de fora, conseguiria um preço 

melhor. 
Prosseguiu dizendo que se pode atacar a despesa ou os custos também pela própria receita, 

lembrando que havendo muita receita arrecadada será facilitada a gestão, mencionando que 
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aquilo que pretendiam alertar era o facto de a água ser efectivamente a galinha dos ovos de 

ouro da Câmara, não sendo bem gerida poderá levar a que hajam despesas que se podem vir a 

perder, acrescentando a possibilidade de se vir a optimizar a gestão de recursos, acreditava 
que pudesse vir a reflectir-se no bolso dos Munícipes, a exemplo do que foi feito com o IMI. 
Relativamente à questão da Barbosa & Almeida disse que cooperaram com a Câmara na 

eventual resolução deste problema, aproveitando para ler o documento enviado ao Executivo 

e à imprensa local, �anexo nº8 �, entendendo esta que não seria pertinente a sua publicação, 

proferindo dar mais ênfase ao �Fediver� criado pelo Partido Socialista, recordando que esta 

força politica entendia não ser importante se a Assembleia devia ser ouvida antes dos 

vereadores ou vice-versa. 
 
O deputado da CDU Fernando Alves, deixou um alerta à Câmara, no sentido de procurar 

minimizar o problema existente na reparação da Rua SBR 1º de Janeiro na Ordem, processo 

que já se vem a arrastar há cerca de um ano. Disse, que em conversa com o senhor Presidente 
da Câmara, este já o tinha informado que os prazos de construção têm estado a ser cumpridos. 

Perante esta informação questionou o Presidente no sentido de saber se não seria possível 

colocar lá uns placares informativos da data da previsão e conclusão da citada obra. 
 Referiu que não nos devíamos esquecer do sacrifício exagerado que aqueles Munícipes têm 

estado a fazer, dado que durante cinco a seis meses têm vindo a apanhar muito pó, estando 

próximo do Outono prevendo-se consequentemente a vinda de chuva, e com ela chegará a 

lama. Sabemos que são sacrifícios que temos que suportar, em nome do desenvolvimento, 

mas naquele caso em concreto, entrámos num grande exagero, pois é do conhecimento geral 

que esta obra tem vindo a ser descuidada, realçando que esta até já esteve parada, e durante 

muito tempo andaram lá só dois trabalhadores, o que não tem dado nenhumas garantias aos 

moradores, não se vislumbrando-se que o seu fim possa estar para breve. Terminou, dizendo 
que aconteceu a mesma coisa com a Rua do Tojal. 
Referiu que tinha ouvido o senhor Presidente da Junta da Moita com muita atenção, dizendo 

que ele tinha muita razão, mas não queria deixar de fazer uma recomendação, que não deveria 

deixar acumular tantos assuntos, pois talvez com uma conversa com o senhor Presidente da 
Câmara ou com os Vereadores se abreviaria o seu problema, não tendo necessidade de os 

trazer aqui à Assembleia Municipal, e ainda porque faziam parte das competências do 

protocolo, mas ao que parece houve qualquer anormalidade, aconselhando-o a não esperar 

tanto tempo mesmo que a Assembleia Municipal seja na Marinha Grande.  
 
O Presidente da Assembleia Municipal, lembrou os deputados que tinha ainda em seu poder 
três inscrições, já eram vinte e três horas, o senhor Presidente da Câmara tinha que responder 

às questões colocadas, disse ainda que esperava que à meia-noite os deputados não quisessem 

que a Assembleia terminasse, mas a manter-se a este ritmo, não sei se irá ser possível. 
 
O deputado do PS Rui Rodrigues, falou do trânsito no centro da Cidade, afirmando que este 

se tem estado a fazer de forma perfeitamente casuística, verificando-se que a alteração feita 

num determinado momento a virar à direita, no dia seguinte deixava de ser verdade, passando 

a ser obrigatório o inverso. 
Realçando para o efeito, o caso concreto perto da Junta de Freguesia da Marinha Grande, 
podendo-se verificar perfeitamente que essas constantes modificações não têm passado de 

alterações experimentais, feitas sem qualquer planeamento.  
Referindo-se ao eventual licenciamento dos armazéns da Barbosa & Almeida, nos terrenos da 
IVIMA, disse que era mais uma questão que iria necessariamente levantar problemas a nível 

do trânsito. Dentro desse contexto, aludiu ter havido violação do estatuto do direito de 

oposição, expondo que as informações devem ser tratadas nos órgãos próprios, nos órgãos que 

são competentes para tomar essas decisões. No caso concreto do Executivo, depois de 

consultar a Assembleia Municipal, e ainda depois de os vereadores do Partido Socialista 
terem feito propostas, o deputado Pedro André, em representação do Grupo Parlamentar do 
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Partido Social-Democrata viesse aqui dizer que fez recomendações, só porque provavelmente 

teriam deixado de ter confiança no Vereador que ajudaram a eleger. 
Obviou que não se podia vir para a Assembleia Municipal discutir questões que são da estrita 

competência do Executivo, juntamente com os vereadores da oposição, não sendo a 

Assembleia Municipal, um órgão consultivo do Presidente da Câmara. 
 
O deputado da CDU Albino Paulo, começou por cumprimentar a Assembleia, dizendo que 
em primeiro lugar queria dar os parabéns à Câmara Municipal, pela reabilitação do antigo 

Parque de Campismo, que agora tem um bocado de dignidade, provando-se que não sendo 

possível deslocalizá-lo neste momento, chegando-se à conclusão que teria que ser sempre o 
Município a geri-lo. 
Chamou à atenção da Câmara para uma notícia que tinha lido, em que a UE, ia apoiar grandes 

estudos turísticos na costa portuguesa, seria de estarem atentos ao que poderia ter interesse 

para algumas alterações para aquela área localizada à beira da foz do rio Liz, quer a Norte 

quer a Sul. Lembrou que em tempos tinha apresentado um projecto dos seus sonhos ao então 

Vereador Armando Constâncio, no sentido do aproveitamento do rio Liz, no âmbito do 

desenvolvimento turístico, referiu que este Vereador até lhe tinha mostrado alguma 

receptividade.  
Lembrou que o projecto que propôs, era o Parque de Campismo do lado de lá do rio, e 
concretamente em 1979 andou com um engenheiro das Matas e um arquitecto da Câmara a 

tentar escolher um local para o novo Parque de Campismo, tendo-se concluído que o melhor 

seria a Norte do Rio, onde se encontra actualmente o Parque de Merendas, construindo uma 
ponte para peões junto à Foz, lembrando também que se tinha falado em construir uma 

Colónia de Férias integrada naquele perímetro, referindo também que a foz do rio Liz ficaria 

navegável e poder-se-ia praticar lá canoagem. 
 
O deputado do PSD Pedro Silva, disse que relativamente à questão da Barbosa & Almeida, 

saudava a Câmara pela iniciativa tomada, louvando este tipo de política, afirmando que a sua 

posição não tinha nada a ver com o problema existente com o vereador do PSD eleito, 

entendendo que em assuntos daquela complexidade e dimensão, a Câmara estava a proceder 

muito bem, ouvindo as pessoas, referindo que eram um órgão consultivo, como existiam 

muitos outros, ressaltando ser evidente que não era vinculativo. 
Manifestou o seu repúdio pela postura do Partido Socialista, classificando-a de uma postura 
de visão autista das coisas, acusando esta força política, de em determinado tempo não terem 

ouvido as pessoas, como era sua obrigação tê-lo feito. 
Relativamente à questão das Piscinas, que tem sido notícia oriunda da Ordem dos Arquitectos 

como �Concurso não recomendado�, deixou uma recomendação, dizendo que deveriam ter 
algum cuidado com os técnicos que tinha no quadro do Município, porque já se tinha passado 

o mesmo com os problemas do Mercado do Atrium, onde não houve o cuidado necessário, 

referindo que não acreditava que a culpa tivesse sido só dos políticos. Para terminar, rematou 

dizendo que os políticos que passam pelos executivos por tão breve tempo, deverão 

preocupar-se em conhecer muito bem o percurso dos técnicos que lá vão encontrar, tentando 

descobrir se estes pertencem ao grupo dos que têm vindo a fazer imbecilidades, a quem nada 

tem acontecido tendo até progredido nas suas carreiras, continuando impunemente anónimos.   
 
O deputado da CDU José Manuel, disse que se sentia um recruta no meio de altas patentes, 
que vieram à sua terra, e por quem tinha o maior respeito e consideração, afirmando no 

entanto pensar que todos podemos e devemos dar algo ao nosso Concelho, bastando para tal 
que não venha a acontecer como na primeira parte desta Assembleia, em que foram gastos 

três quartos do nosso tempo a discutir o passado, ficando praticamente sem tempo para 
discutir o futuro. 
Fez questão de afirmar que o que estava a dizer não era uma crítica, mas sim apenas um 

pequeno reparo, e uma opinião facilmente constatável que gostaria de deixar referida nesta 



  -28- 

Assembleia. 
 
O Presidente da Assembleia Municipal, pediu ao deputado Telmo Ferraz que fosse o mais 
célere possível, dada que na intervenção anterior já tinha usado da palavra durante oito 

minutos e mais um de tolerância que lhe tinha dado. 
 
O deputado do PS Telmo Ferraz, pediu ao presidente da Assembleia que o deixasse mais 
uma vez lembrar que a Assembleia Municipal era um órgão de fiscalização do trabalho da 

Câmara, e que a Câmara era um órgão executivo. 
 
O Presidente da Assembleia Municipal, respondeu ao deputado Telmo Ferraz, também para 

o lembrar que a Assembleia Municipal tinha um regimento, um documento que todos 
aprovámos. 
 
O deputado do PS Telmo Ferraz, comentou dizendo, que o referido documento teria que vir 
a ser alterado na próxima Assembleia, pois o tempo gasto pela Câmara em intervenções 

faltava depois para os deputados. 
 
O Presidente da Assembleia Municipal, disse que nunca numa Assembleia presidida por si, 
tinha sido retirado tempo de intervenção ao Presidente da Câmara, reforçou declarando que 
nunca tinha acontecido. Fez ainda questão de lembrar, ao deputado que ao anterior Presidente 
de Câmara tinha feito exactamente o mesmo, ressaltando que quando ele queria falar, o 
deixava faze-lo sem qualquer limite de tempo. Terminou atestando que nunca iria alterar esse 
procedimento. 
 
O deputado do PS Telmo Ferraz, questionou a Câmara se tinha parado o prolongamento da 

Av. da Liberdade, até à rotunda do Vidraceiro e também se já estava definida a localização do 

novo mercado, pois tinha lido uma afirmação na imprensa, dada pelo Vereador do pelouro 

que já havia um terreno para o novo mercado. 
Perguntou também à Câmara se afirmava perante a Assembleia, que as regras de segurança 

nos transportes de crianças para as diversas actividades, estavam a ser devidamente 
cumpridas. 
Referindo-se à requalificação do Vale de S. Pedro de Moel, classificando-a uma vez mais 
como a �obra do regime�, desejando que no próximo ano estivesse pronta. 
Continuou a sua intervenção para se referir à Barbosa & Almeida, dizendo que a solução 

encontrada não lhe parecia ser a melhor, no entanto se for definitiva será péssima para a 

Cidade, comparando com o que aconteceu com a Ricardo Galo e Santos Barosa. 
Fez questão de destacar que era necessário pensar melhor a Cidade, dizendo que por vezes era 
necessário serem tomadas decisões de momento, que nem sempre eram as melhores, 

evocando o que aconteceu com o Campo do Marinhense versos L.Eclerc, tendo dado na altura 
o seu parecer favorável, citando: �onde eu dei o meu sim também, porque tinha que ser assim, 

porque não havia outra solução� 

Falou ainda na linha do Oeste, dizendo que em sua opinião o percurso deveria ser mudado, 

alertava a Câmara para este facto, afirmando que o estava a fazer pensando no futuro e na 

estratégia de desenvolvimento da Cidade, reforçando que no caso concreto da B&A, não tinha 

havido estratégia, a solução encontrada era má, nomeadamente no concernente ao trânsito, 

quer este venha a ser feito pela Arala Pinto, pela 1º de Maio, ou até pela Hélder Luciano 

Roldão. 
Terminou, declarando que julgava que poderia haver outras soluções técnicas para resolver 

melhor os problemas da Cidade. 
 
O deputado do PSD Pedro André, começou por responder ao deputado da CDU, para lhe 

dizer que quando participam tentam que as suas propostas sejam consideradas, lembrando que 
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tinham acabado de o fazer, reforçando no entanto que pensava que o passado condicionaria o 

presente e o futuro, sendo muitas vezes incontornável falar do passado. 
Referiu que o que tinha acabado de dizer, tinha a ver com a questão da Barbosa & Almeida, 

dado que era o assunto que neste momento estava em discussão. 
Questionou a Câmara no sentido se saber se nestes últimos três anos tinham sido dados alguns 

passos relativamente ao PDM da Moita. 
Voltando à questão da Barbosa & Almeida, e para responder ao deputado Rui Rodrigues, 
disse que louvava a posição do deputado Telmo Ferraz, que finalmente tinha emitido a 

posição do Partido Socialista, censurando a atitude do deputado Rui Rodrigues, que uma vez 

mais nada tinha dito acerca deste assunto que achava de extrema importância. 
Declinando a atitude do deputado, declarou que este se estava a preocupar mais em saber 
como estava a ser feito o negócio e ainda mais preocupado em se manifestar contrariamente à 

atitude tomada pelo nosso partido no tocante a este assunto. Para terminar esclareceu que 
foram ouvidos na qualidade de deputados da Assembleia Municipal, e não como membros da 

PSD. 
Ainda na continuação deste assunto, disse que discordava da atitude do Partido Socialista, não 

só pelo seu autismo, mas também pela sua atitude arrogante, fazendo-os acreditar que a razão 

estará sempre do seu lado, auto proclamando-se como sete cabeças maravilhosas que poderão 

decidir tudo sem ouvirem ninguém, avultando que achava esta atitude extremamente 
incorrecta. 
Na continuação da sua intervenção fez ainda questão de referir que o Partido Socialista, estava 

agora muito preocupado com o problema do trânsito, respeitante à eventual cedência do 

Município à B&A, receando que este procedimento pudesse vir a perpetuar a empresa naquele 
local, esquecendo-se que no ano 2002 tinham autorizado a construção de mais um forno 

naquela empresa.  
Ainda dentro do mesmo âmbito, disse que em tempos os deputados do Partido Social-
Democrata, apresentaram uma sugestão para a implantação de um terminal TIR, certificando 

no entanto que não vai haver mais produção, não haverá mais trânsito, os camiões serão os 

mesmos, concluindo que deverá ser condicionado o trânsito e proibir que estacionem em cima 

dos passeios. 
   
O Presidente da Assembleia Municipal, disse aos deputados que ainda tinha em seu poder 
cinco inscrições, dizendo que se houver mais alguém que se queira inscrever que fizesse o 

favor de levantar o braço, porque a partir daquele momento não aceitaria mais pedidos de 
intervenção. 
 
O deputado da CDU Saul Fragata, começou por dizer que queria deixar duas notas com 

algum humor ao deputado do PSD Pedro Silva, que relativamente ao facto de nós termos a 

água mais cara 25% do que o Município de Caldas da Rainha, ia aguardar pela resposta do 
Presidente da Câmara, para a analisar com mais precisão, fazendo questão de lhe dizer que se 

congratulava por ter podido constatar no que leu numa revista, que nós tínhamos um salário 

médio mais alto do que o daquele Município, calculando-se um valor aproximado a duzentos 
euros, o que significava mais 28%. 
Remeteu também para o deputado Pedro André uma outra nota, ironizando, disse-lhe que de 
facto não sabíamos tudo conhecendo-nos muito bem, citando: � O Pedro sabe muito bem que 

a SIMLIS é uma empresa multimunicipal, parece-me que você tem lá uma quotazinha�. 

Para responder ao PS, disse estranhar que este venha aqui falar em �Estatuto de Oposição�, 

lembrando-os que este só foi começado a cumprir meia dúzia de anos depois de ter sido 

criado. 
Quanto à Barbosa & Almeida, referiu que muitas vezes estamos perante �Os advogados do 

Diabo�, ressaltando que todos temos conhecimento dos problemas existentes nas instalações 

da IVIMA, que a Câmara não tinha meios para os resolver, assim não seria legítimo que 
viessem obstruir a pretensão de uma empresa com esta importância na nossa terra, sendo a 
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mesma um dos nossos maiores agentes económicos. Lamentou uma vez mais que estes 

deputados se tenham esquecido com tanta rapidez, das autorizações dadas pelo Executivo 
anterior, permitindo a implantação dentro do tecido urbano, paredes-meias com habitações, 

com o intuito de não inviabilizar os projectos das empresas Ricardo Galo e Santos Barosa. 
Perguntou aos deputados do PS, qual a legitimidade que tinham para vir aqui fazer a apologia 
da deslocação da linha do Oeste, quando o Poder Central a tinha abandonado, e no anterior 
mandato um deputado do PS se pronunciou em sentido contrário, dizendo � Qual Linha do 

Oeste qual quê? - Ninguém anda de comboio para que é o comboio?�. Disse que tinha um 
entendimento positivo em relação à linha do Oeste, referindo que devem ser criados alguns 

atractivos para a tornar operante, agora que o combustível tem vindo a ficar mais caro. 
Fez ainda questão de felicitar a Câmara em relação à política cultural que tem vindo a levar a 

efeito, sendo digno de registo a sessão realizada em 9 de Setembro na Galeria Municipal, 

contando esta com uma sessão de fados de Coimbra, onde esteve presente o conhecido 

jornalista Sansão Coelho, que publicou numa revista de Coimbra rasgados elogios à aparência 

da Marinha Grande e de S. Pedro de Moel, nomeadamente na área da limpeza. 
 
O deputado do PS Álvaro Martins, disse que em relação ao reparo que o deputado Fernando 

Alves aqui tinha feito só queria referir, que os assuntos que aqui traziam já tinham sido 

colocados à Câmara oportunamente, dizendo também que só os tinha aqui referido por terem 

excedido o limite da razoabilidade, ressaltando que o faria aqui na Moita, na Vieira, na 
Marinha, ou em qualquer parte, onde esta Assembleia se realizasse, reforçando que não o fez 

aqui por sentir as costas quentes. 
 
O deputado da CDU José Luís, disse que depois de ter lido o relatório tinha verificado que 

havia uma grande e diversa actividade nas áreas cultural e desportiva, tendo deste modo 
justificado a intervenção do senhor Presidente da Câmara, onde este mencionou que, embora 

ainda não fosse o ideal, tinham tido um bom avanço em termos de investimento. 
Disse que estava consciente de que na Freguesia da Moita havia algumas carências no 

concernente a obras, mas referiu que queria exultar a importância das obras estruturantes que 

aqui se têm vindo a fazer, nomeadamente a concretização da grande medida do saneamento, 

realçando que foi um avanço extremamente importante, comparando com a Marinha e com a 
Vieira. Salientou que as coisas se têm vindo a fazer a passos largos, referindo que não se 

poderá fazer tudo ao mesmo tempo. Pelo exposto, disse que no seu entender não seria razão 

para afirmarem que não se fazia nada, mencionando que não se poderia fazer �vista grossa� a 

alguns trabalhos em curso naquela Freguesia, nomeadamente a requalificação do largo da 

Igreja, que só não estava ainda em execução, dado ter havido necessidade de se proceder a 

uma alteração, e isto em concordância com o presidente da Junta de Freguesia, concordando 

inteiramente com a decisão tomada. 
No tocante ao aumento das despesas correntes, referiu que é realmente alarmante mas que a 

Câmara não tinha responsabilidade, como se podia verificar havendo quatro ou cinco milhões 

de euros por pagar à SIMLIS durante os próximos anos, questionando se seria boa politica vir 

a entregar-se a esta empresa o saneamento em baixa e posteriormente a água. Salientando que 

como era do conhecimento de todos a água era das principais receitas da Câmara, não 

pretendendo comparar com outros Município, porque não tínhamos dados, mas quase se 

arriscaria a afirmar que teríamos a água mais barata do Distrito, afirmando estar consciente 

que irá sair legislação que imporá inevitavelmente aos Municípios o aumento deste bem 

precioso. 
Fez questão de dizer a todos os deputados que não era verdade que a Câmara não tivesse 

estratégia, referindo que seria justo dizer que havia projectos estruturantes para a Cidade, 

salientando que o Presidente da Câmara tinha dito que se tem estado a investir, sendo de facto 

insuficiente o orçamento existente. Concluindo que se não houver financiamentos, 

provenientes do QREN, se não houver insistência em negociações permanentes, poderão estar 

comprometidas algumas realizações, não só as relacionadas com problema das arribas de S. 
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Pedro de Moel e a Ponte das Tercenas em Vieira de Leiria, mas outras de vulto financeiro 
muito superior. 
Exultou ainda que apesar de neste mandato não ter havido muito financiamento nem 
investimento, afiançando ter havido muita obra por todo o Concelho, houve de facto algumas 

daquelas que as populações tanto ambicionavam, lamentando não terem sido todas as que se 

necessitavam, mesmo assim, afirmou já se ter criado uma melhor qualidade de vida de alguns 
Munícipes. Disse que este projecto de intenções pode ser ou não financiado pelo QREN; 

como o Edifício da Resinagem, passando pelos cinemas, recuperação do património histórico 

e centro tradicional, aos quais é necessário tornar mais atractivos e funcionais.  
Terminou deixando uma palavra de agradecimento á Câmara referente á 7ª Bienal, 

aproveitando para dizer aos deputados desta Assembleia se a não visitaram que vale a pena 

fazerem lá uma visita, tendo também o mérito de homenagear um Marinhense Ilustre, o pintor 
Guilherme Correia a quem endereçou os seus parabéns.  
 
O deputado do PS Rui Rodrigues, disse que tinha a sensação que o deputado José Luís vivia 

noutro concelho. Quanto á Barbosa & Almeida e ao deputado Pedro André disse, que os 

deputados do PS se reviam inteiramente nas posições dos seus vereadores na Câmara 

Municipal, porque eles discutem com os deputados à Assembleia Municipal os assuntos e 

resoluções a tomar em relação as propostas em discussão, o que não acontece com o PSD 

nomeadamente em relação à Barbosa & Almeida e ao seu Vereador. 
Em relação á Agenda Cultural, chamou á atenção para sua deficiente distribuição, pois a 

ultima tinha lhe chegado á caixa do correio somente a meio do mês, com um conjunto de 

actividades já passadas admitindo a preocupação de produzir aquele documento de divulgação 

das actividades, mas era também importante que fosse distribuída atempadamente. 
Finalmente e em relação ao Plano Pormenor da Zona Desportiva, o senhor Presidente 
referindo-se às bombas de gasolina deixou no ar a suspeita se estas não violavam o Plano de 

Pormenor, perguntando o deputado quando seriam licenciadas as bombas? � E quando teria 
sido aprovado e publicado de pormenor? � Disse ainda que a Assembleia Municipal teria 
aprovado um contrato de comodato da área onde estão instaladas as bombas de gasolina, 

dizendo que era necessário esclarecer as coisas com algum rigor, não lançando duvidas sem 

que se depois se dessem as respectivas respostas. 
O deputado da CDU Artur Marques, começou por dizer que os deputados do PS cada vez 
mais o surpreendiam com as suas intervenções. Dirigindo-se ao deputado Telmo Ferraz, 
disse-lhe que quando era responsável pela sua bancada ainda dignificava a Assembleia, não 

estando agora a acontecer o mesmo, pois quando se referiam á perca de mandatos deste 

executivo não se percebia muito bem se era a posição do PS ou do deputado Telmo Ferraz, 

que afirmou que não devia haver perca de mandatos, registando que eram os ataques 

sistemáticos do PS ao executivo da CDU, não havendo uma única iniciativa deste executivo 

que a oposição do PS não tentasse boicotar. Relativamente à Barbosa & Almeida era 

sintomática, o PS defendeu a manutenção dos postos de trabalho no nosso concelho, fizeram 

tudo para que as empresas se cá se instalassem, colaboraram na manutenção da Santos Barosa 

e Ricardo Galo, mas agora que o executivo da CDU tomou esta posição em relação á B.A, os 

responsáveis do PS vêm tomar esta atitude de boicote e falta de coerência, pouco digna dos 

seus representantes nesta Assembleia Municipal. 
 
O deputado da CDU Francisco Duarte, começou por cumprimentar o senhor Presidente, os 

deputados e o público da Moita, dizendo que depois de ler atentamente o relatório de 

actividades da Câmara, queria que o Executivo soubesse que como deputado desta 
Assembleia Municipal mas também na qualidade de presidente da Junta de Freguesia da 

Marinha Grande, estava solidário com o trabalho até agora desenvolvido, conhecendo as 
dificuldades existentes que o próprio Governo vem impondo á gestão das Câmaras 

Municipais e Juntas de Freguesia, muito embora estas estejam votadas ao desprezo. Deixou 
ainda uma palavra de encorajamento e os votos de continuação deste bom trabalho que vai ao 
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encontro da resolução destes problemas básicos da nossa população, embora haja a critica 
negativa de alguns deputados desta Assembleia Municipal que pertenceram a quem governou 
a nossa Câmara durante doze anos, não se compreendendo como com cérebros tão iluminados 

hoje venham dizer que estão tantos problemas por resolver. 
Em relação à Av. José Gregório, tem vindo a observar o trânsito e vem verificando que tudo 

estava a decorrer com normalidade, perante alguns protestos tão veementes apresentados 

nesta Assembleia Municipal, assentará muito bem o velho ditado � que a montanha pariu um 
rato�. 
 
O Presidente da Assembleia Municipal, deu a palavra ao senhor Presidente da Câmara, 

apelando á sua capacidade de síntese, para dar respostas as questões que foram ali colocadas, 

com a finalidade de acabar esta Assembleia com alguma brevidade. 
 
O senhor Presidente da Câmara, disse que tem sido acusado de alongar as suas 
intervenções, e seguramente que tinha dificuldades em responder a todas as questões pela sua 

diversidade e especificação, mas ira responder aquelas em que neste momento tem alguma 
informação pedindo desculpa se algo ficar por responder. 
Em primeiro lugar referindo-se ao Presidente da Junta da Moita, por quem tem grande 
consideração e respeito a quem no inicio desta Assembleia Municipal já tinha manifestado o 

seu profundo agrado por ter sido pela primeira vez que um Executivo foi convidado a visitar a 
sua Freguesia, onde ficaram a conhecer melhor os seus problemas, numa visita extremamente 
enriquecedora, tomando as devidas notas para em articulação e colaboração com a Junta e a 
Direcção do Desportivo Moitense darem os passos necessários para iniciar umas obras e 

acabar outras, nomeadamente o campo de jogos, o largo da Capela, a questão do Cemitério e 

o melhoramento das ruas e do saneamento. 
Afirmou que nos últimos três anos não houve possibilidade para grandes obras, pois a Câmara 

tinha esgotada a sua capacidade de endividamento, não havendo financiamento pois o Polis e 
o Urbcom em que o anterior Executivo se apoiou tinha terminado quando este Executivo 
tomou posse no final de 2005. As autarquias todas estavam a apresentar projectos assim como 
a da Marinha Grande. Os técnicos têm vindo a preparar alguns projectos para fazer processos 

de candidaturas, dizendo que se regozijava pela aprovação de uma candidatura no âmbito da 

Valorização do Litoral. 
O Presidente disse que era com toda a evidência que manifestava a sua vontade e empenho 

totais para que na Moita, na Vieira e Marinha Grande se venha a fazer o máximo possível, 

sendo isto valido para qualquer Executivo que esteja na Câmara. Afirmou que os 
representantes do Partido Socialista estando na oposição, venham aqui dizer o pior desta 
Câmara e deste Executivo. Disse ao Presidente da Junta Álvaro Martins que era com todo o 

respeito e frontalidade que lhe dizia que não mereciam nem o Executivo, nem os Técnicos 

esse tipo de comentários, quando pôs em dúvida que a obra se fizesse. Afirmando que quem 

tem que responder pelos destinos da Câmara e assumir o que se faz e o que não se faz, era o 
Executivo e em ultima estancia o seu Presidente, mas todos sabiam que questões que são 

objecto de debate nas Assembleias e naturalmente nos órgãos de comunicação social, onde 

cada um desempenha o papel que muito bem entende, havendo uns que respeitam e outros 
não, no que diz respeito a este Executivo, esquecendo-se que este conjunto de problemas não 

nasceram no dia 3/11/2005, quando o actual Executivo tomou posse, e que muitos deles já 

remontam de á 10, 12 e até 15 anos, tornando-se agora mais difícil dar-lhes solução. 
O Presidente da Câmara informou que acerca de 3, 4 meses foi á Moita com o Vereador Artur 

Oliveira e um Engenheiro da EDP, constatando que a iluminação pública em geral era muito 

fraca assim como a da estrada 242, renovando o pedido expresso á EDP para tão rápido 

quanto possível se proceda ao seu reforço dentro dos limites urbanos da vila. 
Relativamente ao reembolso colocado pelo Presidente da Junta e pelo deputado José Manuel, 

disse que desconhecia por completo o problema, deixando a garantia que logo que haja 
condições, de imediato as verbas serão desbloqueadas, afirmando que não foi por sua 
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indicação ou de qualquer outro membro do executivo que isso aconteceu. Respondendo ao 

deputado Telmo Ferraz acerca do jardim da João Beare, disse que gostaria que as arvores já 

estivesse plantado, mas logo de inicia houve grandes dificuldades em avançar com o seu 
corte, tendo a Câmara feito os procedimentos para o concurso não apareceram interessados, só 

mais tarde foi possível encontrar alguém que se disponibilizou a fazer o trabalho, começando 
tudo a ficar atrasado e as árvores que deviam ser plantadas em Setembro por metade do custo, 
foi ultrapassado. Colocando-se mais tarde o problema que ter que esventrar toda a estrutura do 
Jardim para fazer de novo, iniciando-se novo projecto que esta em curso para que tudo seja 
feito em segurança. 
No que respeita á OTA e suas compensações, o Presidente disse que todos tinham 

conhecimento que o Governo sempre aprovou a construção do aeroporto na OTA, no entanto 

com a recente mudança para Alcochete não tinham conhecimento que qualquer Câmara a 

titulo individual tenha exigido algumas compensações, ao não ser eventualmente a Câmara de 

Alenquer onde de facto houveram condicionantes relativamente aos terrenos onde foram 
proteladas as construções durante muitos anos. O problema foi ventilado através da 

comunicação social dizendo que houveram reuniões da Associação de Municípios e a 

Associação do Pinhal Litoral, concluindo-se que não se tinha envolvido nos movimentos da 

defesa da  Ota com a intenção de fazer qualquer negócio com o Governo, não dando 

nenhumas garantias a um conjunto de projectos para a região do Oeste. O Presidente disse 

ainda que estava a acompanhar o assunto, no sentido de assumir a defesa intransigente dos 
interesses do Município. 
Informou também que a questão da factura do PCP, tinha sido a compra de meia página de 

uma revista de grande divulgação da festa do Avante, de natureza cultural com grande 

apetência para sensibilizar os participantes e divulgar a imagem do nosso concelho que julga 

francamente positivo. 
Em relação á questão dos concursos para admissão de pessoal, a Câmara tem a decorrer 

alguns que totalizam 24 e não 60 lugares como disse o deputado Telmo Ferraz, assim 

distribuídos: concurso externo 9 lugares, 1 engenheiro mecânico, 1 leitor cobrador, 5 
canalizadores e 7 pedreiros, dizendo que estas admissões eram para colmatar algumas saídas e 

aposentações, assim como a sobrecarga do serviço administrativo em consequência da nova 

legislação e novos procedimentos impostos á Câmara, havendo também que reconhecer o 
direito as promoções dos trabalhadores. 
Respondendo ao deputado Joseé Manuel disse que de uma forma geral já tinha respondido as 

suas questões nomeadamente á questão do Grupo Desportivo Moitense, Comissão da Igreja e 

Casa Mortuária, não podendo aqui dar respostas a alguns assuntos que têm de ser ponderados, 

fazendo mesmo reuniões com os técnicos para avaliar algumas questões em concentro no 

sentido de tratar dos problemas com evidencia. 
Relativamente as questões Barbosa & Almeida versus IVIMA, disse que o tema já foi 

abordado por todas as bancadas embora com sentidos diferentes o que era compreensível, mas 

a Câmara sabia através da Gestamo �Empresa gestora da IVIMA� que havia a possibilidade 

da BA adquirir aquele espaço para armazém de produto acabado, pretendendo esta empresa 
saber se a Câmara estaria disponível para equacionar essa hipótese. A Câmara reuniu-se com 
o Doutor Jorge Alexandre e um técnico da BA, onde o Presidente da Câmara disse que não 

sendo a melhor solução pois esta seria deslocalizar as grandes empresas para fora do centro 
urbano, no entanto aquele espaço considerável situado na zona central da cidade em estado de 

degradação, albergando pessoas com problemas de toxicodependência, um edifício que é um 

ícone da Marinha Grande em risco crescente de derrocada não podendo a Câmara ser 

insensível a este conjunto de problemas, admitiu que a BA fizesse entrar na Câmara um 

pedido formal das suas pretensões para apreciação. O Presidente levou o assunto a reunião de 

Câmara e com a colaboração de todos os vereadores PS inclusive, foram definidos um 

conjunto de condições para serem colocadas á BA, especialmente ao tráfego de pesados, 

prevendo-se uma passagem desnivelada na Av. 1º de Maio, requalificação da rua Hélder 

Luciano Roldão e requalificação do próprio edifício. Informou também que foi transmitido ao 
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administrador da BA Vidro que aquela empresa terá sempre que assumir o compromisso da 

deslocalização para a futura área de expansão da Zona Industrial, premissa que esta contida no 

processo que a BA enviou posteriormente á Câmara aceitando todas as condições que 

estiveram em discussão, sendo nesta base que o processo foi á reunião de Câmara com a 

proposta de deliberação que depois analisada por todos os vereadores que participaram na sua 

elaboração, verificando com surpresa que os vereadores do PS votaram contra, o que era 

incompreensível. 
O Presidente disse ainda que neste particular falou com os líderes de todas as bancadas da 

Assembleia Municipal dando conhecimento da questão BA, havendo deputados que 
entendiam que foram desrespeitados, não sabendo porquê. Disse ainda que não querendo que 

a Câmara venha auscultar os deputados desta Assembleia Municipal através dos seus líderes 

não o voltará a fazer. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal, disse ao Presidente da Câmara para quando quiser 

contactar os lideres das bancadas, coloque-lhe o problema sempre a ele tal como o fez, pois 
ele contactá-los-á sempre que necessários.  
 
O Presidente da Câmara, continuando a responder aos deputados e referindo-se á expansão da 

Zona Industrial, disse que todos acompanharam a divulgação da resolução do Concelho de 

Ministros autorizando a permuta dos terrenos, e a partir desse momento os serviços da 

Câmara retomaram o Plano de Pormenor que estava em stand by acerca de 8 anos aguardando 
a decisão do Governo e pôr fim aos enormes prejuízos que causou ao nosso Concelho. No 

entanto havendo agora nova legislação de enquadramento, como a exigência de uma avaliação 

ambiental estratégica, que exigiu o contacto com a Universidade Nova de Lisboa que tem uma 
equipa de elementos especialistas e competentes para levar a cabo esta exigência. A Câmara 

contactou rapidamente a Direcção Geral do Tesouro e Finanças que através do CCDR do 

Centro terá que solicitar a desafectação da REN da área de expansão da Zona Industrial. Ao 

contrário do que o Partido Socialista tem dito sistemática e repetidamente numa campanha de 

desintoxicação da opinião pública, a Câmara não ficou de braços cruzados, fez todos os 

procedimentos, os técnicos estavam activos, não podendo avançar mais sem o aval da 

Direcção Geral do Tesouro e neste momento a Câmara depende de terceiros, nomeadamente 

de serviços do Governo, afirmando que a Câmara estava totalmente mobilizada para avançar 

com a máxima celeridade, tendo consciência que estavam perante exigências financeiras 

elevadíssimas, repetindo que isto foi mais uma vez um negócio ruinoso para a Marinha 

Grande, pois só os custos do terreno para a expansão eram cerca de 4 milhões de euros, 

questionando mesmo como era possível que um Governo do País queria promover o 

desenvolvimento económico exigindo a uma Câmara Municipal onde ao longo destes anos 

tinham sido feitos mais de 130 pedidos de colocação de empresas, que pague uma importância 

desta natureza. 
Relativamente às questões levantadas na Freguesia da Vieira disse: a limpeza da Vieira foi 

como na Marinha, a empresa a quem tinha sido adjudicado o serviço tinha sido uma 

experiência negativa, para não dizer trágica, - a que veio a seguir demorou algum tempo a pôr 

em condições adequadas os espaços públicos, que nos parece estar a funcionar razoavelmente 

neste momento, e isto até pelas palavras elogiosas que o Dr. Sansão Coelho publicou numa 

revista de Coimbra, mas que os nossos jornais vão fazendo criticas sistemáticas e permanentes 
que nos deixam a pensar, mas continuavam a verificar que o problema da limpeza esteja neste 
momento normalizado. 
Em relação ás despesas com pessoal, o Presidente disse ao deputado Pedro André que 

relativamente ao aumento das despesas com pessoal eram justificadas com a regularização da 

situação de um conjunto de trabalhadores que estavam a alguns anos á espera de verem os 

seus direitos reconhecidos, processo que ainda não foi concluído mas que trouxe um 

acréscimo de 3.2%, não vendo que haja nenhuma tendência para um peso das despesas com 

pessoal no conjunto da despesa corrente que em 2007 foi de 40.4%, e agora era de 38.4%, 
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pensando que seria justo fazer esta analise, no entanto o Presidente disse que a Câmara 

necessitava efectivamente de mais pessoal, sem que isso significasse má gestão.  
Informou também que o transito na Av. José Gregório, depois do impacto inicial em que 

houveram algumas dificuldades e queixas de Munícipes optou-se pelo envolvimento dos 
técnicos, fazendo os ajustamentos que entenderam ser os mais adequados ficando entretanto 
os problemas mais ou menos afinados, não excluindo mais algumas correcções caso se 

justifique. Reconheceu no entanto que a questão junto á Segurança Social/ Junta de Freguesia, 

depois de analisada pelo Vereador e Técnicos se justificava voltar á primeira forma. 
Sobre o concurso das piscinas colocada pelo deputado Pedro Silva, disse que este foi 
divulgado nos jornais e blogues com algum destaque, procurando a Câmara constituir um júri 

de concursos com a máxima representatividade, englobando algumas entidades assim como a 
Ordem dos Arquitectos que aceitou e indicou um técnico da sua confiança. Acontecendo que 

uma empresa de Lisboa reclamou por ter colocado algumas questões a que o júri não teria 

respondido, e quando a Câmara se preparava para abrir as propostas, recebeu uma providencia 

cautelar que impediu o avanço do concurso, resolvendo-se de imediato abrir novo concurso. 
Para um novo concurso a Câmara contacto9u de novo a Ordem dos Arquitectos, que se 

mostrou disponível para celebrar um protocolo de colaboração permanente, o que se achou 

óptimo, pedindo a Câmara para que fizessem sugestões para melhorar os documentos, sendo 

certo que tinham concorrido dezenas de gabinetes. A Ordem dos Arquitectos em relação aos 
documentos que enviaram para a Câmara a estabelecer algumas regras dizia entre outras 

coisas que o projecto que ganhasse o concurso receberia um premio de 35 mil euros, quando a 
Câmara tinha definido 10 mil, surgindo a Ordem dos Arquitectos praticamente como entidade 
promotora do concurso. Perante isto não havia mais condições para os manter como parceiros, 

conduzindo á rotura e conduzindo também a que a Ordem dos Arquitectos entendesse pôr no 

seu site �Concurso não Recomendado�. O Presidente disse que perante estes todos factos 
deviam defender a instituição não tolerando tais atitudes fosse de quem fosse. 
 Em relação da continuação da Av. Da Liberdade, disse que aquela obra não era da 

responsabilidade directa da Câmara, mas sim do empreiteiro em colaboração com o Modelo, 
com condicionalismos impostos a quando a implantação daquela superfície no nosso 

Concelho. Os nossos técnicos da DIRM contactaram a empresa construtora e o Modelo, 

mostrando-se o empreiteiro sensível aos argumentos da Câmara e dos Munícipes, bastando 
para já o atraso provocado pelo problema criado com a REFER, prontificando-se a reiniciar e 
acabar a obra. 
O Presidente disse que nunca tinha sido contactado pelos órgãos de comunicação social como 

foi nestes dois ou três dias depois da conferência de impressa do PS, todos colocando 
questões sobre o mercado, mercado das tendas e violação do Plano de Pormenor da Zona 

Desportiva etc. a todos teve a oportunidade de explicar a real situação e todos os pormenores 

que lhe foram solicitados, explicando que a Câmara continua a tentar encontrar a melhor 

localização para o futuro mercado, parecendo-lhes que a melhor alternativa será os terrenos á 

esquerda da Rua Ferreira de Castro, mesmo em frente do actual mercado, tendo em tempos 
sido ventilado o espaço onde estão os estaleiros municipais e o estacionamento junto ao 

parque Municipal de Exposições, mas dado o impacto público que esta questão tem levantado 

nunca terá unanimidade mas tem que ter a solução mais consensual possível e que melhor 

sirva os interesses dos Munícipes. 
Respondendo á questão da segurança dos transportes escolares, disse que não tinha nenhuma 

razão para querer que não estivessem a ser cumpridas todas as regras habituais, mas não era 

uma matéria que acompanhe todos os dias, não podendo responder ao deputado Telmo Ferraz 
que queria que o Presidente lhe garantisse que estavam reunidas todas as condições de 

segurança, garantindo que ia averiguar a situação com a máxima brevidade. 
Em relação á questão colocada pelo deputado Pedro André sobre o PDM da Moita, disse que 
não existia PDM da Moita, existe o PDM da Marinha Grande, sendo que o problema da Moita 

só irá ser resolvido com a próxima revisão. Informou ainda que a Câmara estava a aguardar a 

cartografia á escala de 1/10000 encomendada á AMLEI, estando os serviços neste momento a 
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ultimar todos os procedimentos para lançamento do concurso com a colaboração do Instituto 

Geográfico Português. 
Sobre a TUMG o Presidente disse que a empresa nunca parou, tendo em determinada altura 
existido uma deliberação da Câmara para propor a sua extinção á Assembleia Municipal, 

única entidade que tem competência para o fazer, tendo sido entendido retirar essa proposta, 

pela qual o Presidente se responsabilizava tal como tinha explicado em devido tempo. 
Respondendo as questões colocadas pelo deputado José Rodrigues, disse que em relação á 

rotunda da Vieira, nunca tinha visto o projecto, pensando que o espaço pertence á Câmara e á 

Direcção Geral dos Serviços Florestais sendo isto apenas a sua interpretação, mas o facto é 

que existe lá uma casa e parte do terreno estava a ser cultivado pelo morador. Informou que 

acerca da Mata Nacional, sabia que o Governo pretendia promover a gestão privada das 

Florestas Públicas, sendo este um problema que deverá merecer uma ampla discussão nesta 

Assembleia Municipal e em todo o Concelho da Marinha Grande, deixando a informação que 

o Câmara tem um protocolo assinado entre Serviços Florestais e o Instituto de Museus para a 

criação do Museu Nacional da Floresta na Marinha Grande, processo que decorreu com a 
presença do senhor Secretario de Estado que veio á Marinha Grande anunciar que o projecto 

do Museu da Floresta era para avançar, estando criado por Decreto, não podendo a Câmara 

abrir mão deste protocolo dado que dois terços da área do Concelho são ocupados com a Mata 

Nacional. 
 
O deputado do PS Paulo Vicente, respondendo ao deputado José Rodrigues, disse que 

contrariamente ao que ele afirmou nunca aquela questão tinha sido colocada na Assembleia de 

Freguesia, porque se o fosse ele prontamente a responderia, informando que participou nas 
negociações aquando da Câmara anterior, sendo que aqueles terrenos têm quatro 

proprietários: a parte ajardinada é da Câmara que comprou aos legítimos proprietários, a casa 

que lá se encontra é dos Serviços Florestais, existindo mais duas parcelas pertencentes a 

particulares que as não quiseram vender á Câmara. Disse ainda tudo isto consta do respectivo 

processo que a Câmara tem, constando lá também a sua assinatura. Assim como a Câmara não 

conseguiu comprar a parte por onde passa a estrada e também não cederam os terrenos 

sobrantes, a Câmara não os pode expropriar. 
 
O Presidente da Assembleia Municipal informou que tinha recebido na mesa uma saudação 

dos professores que estava manifestamente fora de Ordem de Trabalhos.   
Passou de seguida a palavra ao público para um período de intervenção de 5 minutos, disse ter 

três munícipes inscritos, todos sabem como a Assembleia funciona, depois o senhor 

Presidente da Câmara ou da Assembleia darão os esclarecimentos necessários. 
 
Da parte do público interveio o Munícipe Manuel Teles que, na qualidade de membro da 

Junta de Freguesia da Moita saudou todos os presentes, assim como o Clube Desportivo 
Moitense pele cedência do magnífico salão. Disse que a sua intervenção era para sublinhar 
algumas das preocupações ligadas á Freguesia da Moita, subscrevendo o que tinha dito o 

Presidente da Junta de Freguesia, deixando um apalavra de apresso pelo exemplo saudável da 

forma de partilhar os destinos da Freguesia pelas três forças politicas que compõem o 

Executivo. Sublinhou também com agrado deixando os seus parabéns pelo vigésimo terceiro 

aniversário da elevação da Moita a Freguesia. Demonstrou a sua preocupação com a falta de 

resposta da Câmara nos vários sentidos que hoje aqui foram mencionados, nomeadamente no 
licenciamento de obras particulares, havendo várias famílias com necessidade de construir os 

seus lares e não tinham as respostas atempadamente.   
Relativamente as questões internas direccionou as suas preocupações a algumas pessoas que 
até à pouco tempo andavam de braço dado com o actual Presidente da Junta, constituindo 

actualmente uma força de bloqueio e obstrução a determinado tipo de trabalhos, pensando que 

aquele tipo de oposição já não se devia fazer nomeadamente na Freguesia da Moita. 
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O Presidente da Assembleia Municipal, agradeceu ao Manuel Teles o seu contributo, 
aproveitando para em seu nome e na qualidade de Presidente desta Assembleia Municipal 
endereçar os seus sinceros parabéns á Freguesia da Moita e a todos os Moitenses pelo 
vigésimo terceiro aniversário da elevação a Freguesia, julgando que toda a Assembleia se 

associava ao seu voto. 
 
Da parte do público interveio ainda o munícipe António Reis Paulo de Vieira de Leiria, 

começando por cumprimentar os senhores Presidente da Câmara e da Assembleia Municipal, 

senhores Vereadores, senhores Deputados e toda a assistência. Lembrando ao Executivo que 

na Vieira havia uma grande carência principalmente nas estradas, em que 80% estavam em 

péssimas condições, referindo-se essencialmente á Rua da Industria, mas também às raízes 

dos pinheiros que causam grandes danos na estrada á entrada da Vieira em direcção á 

Marinha, assim como na estrada que vai da Vieira para a praia, referindo também os passeios 

nesta estrada que criam varias dificuldades aos peões, assim como a falta de uma pista para 

ciclistas. Relativamente á ponte das Tercenas, disse que colocaram lá várias pedras que são 

autênticos obstáculos, causando longas filas nomeadamente no verão, pedindo que o 

informassem quando começam as obras daquela ponte, assim como quando mandavam 

reparar os buracos junto ao Parque das Merendas.  
Acerca da SIMLIS, disse que fizeram uma super Etar e muito bem, mas não se preocuparam 

em tratar da Etar da Vieira que continua a vazar directamente para o rio. Deve a Câmara 

alertar a SIMLIS para as descargas que de vez em quando chegam á foz com águas turvas e 

vermelhas, que supostamente terá origem nas suiniculturas onde toda a gente faz vista grossa.   
 
O Presidente da Assembleia Municipal, disse que queria lembrar o senhor António Paulo 

que havia ali alguns problemas que já tinham sido falados naquela Assembleia Municipal, 

nomeadamente a Rua da Industria, o Parque de Campismo, a Ponte das Tercenas, de maneira 
que estes assuntos já ficavam tratados.  
 
O Presidente da Câmara, disse que relativamente á intervenção do munícipe Manuel Teles, 

se levantava uma questão difícil que já se arrastava a alguma tempo e que o tinha explicado 

em várias Assembleias, relativamente às medidas tomadas ao tema obras particulares, já tinha 

sugerido uma Assembleia Extraordinária voltando a informar que fizeram uma reestruturação 

na DOLOP, tinha autorizado trabalho extraordinário aguardando que viesse a produzir 

resultados dado que este departamento nunca teve tantos técnicos como actualmente, estando 

convictos que todos estavam empenhados em fazer um bom trabalho. 
 
Em resposta ao Munícipe António Reis Paulo, o Presidente agradeceu que tivesse levantado 

um conjunto de questões que temos vindo a debater, mas de algum modo fez lembrar outros, 
pedindo aos Presidentes das três Juntas de Freguesia, que não lhe sendo possível fazer o 

orçamento de forma participada com ligação às populações como gostaria, mas para não 

acontecer como o ano passado em que só o caderno de encargo da Junta da Vieira e da Junta 
da Moita absorviam todo o orçamento, o que seria inviável. O Presidente da Câmara correndo 

alguns riscos solicitava aos três Presidentes que enviassem os seus contributos e sugestões, 

para a fase inicial de preparação do Orçamento para 2009.  
Informou ainda que em relação as candidaturas do QREN, somente tinha vindo assinado o 

projecto de requalificação de São Pedro de Moel. 
Disse ainda ao Munícipe António Reis Paulo, que grande parte das sugestões que colocou já 

constavam da lista do Presidente da Junta. Quanto as raízes que referiu, a Câmara vai lançar 

uma obra onde irá eliminar esse problema. Em relação aos caminhos á beira do rio Liz e 

ligação da ponte das Tercenas á ponta da Bajanca a Câmara esta neste momento a trabalhar 
em conjunto com a CCDR num projecto de requalificação das margens do Liz, pretendendo o 

executivo apresentar um projecto de candidatura para uma intervenção não como sugere, mas 

justamente entre a ponte e a foz nas duas margens do rio, criando aí uma zona com ciclovia e 
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um parque para auto caravanas, deixando uma área livre devidamente preparada para o 

funcionamento de uma circo ou eventos do género. Quanto á intervenção dos caminhos que 

mencionou, disse que não sabia se a Câmara neste momento terá a concordância da CCDR. 

Nas questões que colocou relacionadas com o Parque de Campismo e a SIMLIS o Presidente 

tomou conhecimento dos factos para ver o seu enquadramento.   
 
 Por nada mais haver a tratar, o Presidente da Assembleia Municipal, deu por encerrada 
pelas uma hora e quarenta minutos, a sessão, cuja acta será assinada pelo Presidente e pelos 

Secretários. 
 
 

O Presidente da Assembleia Municipal 
 
 
 
 

 
A 1ª Secretária  O 2º Secretário 

 
 
 
 
 
 


