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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA
MARINHA GRANDE REALIZADA EM 20 DE NOVEMBRO DE 2017-

Aos vinte dias do mês de novembro no Auditório Municipal, sito na Avenida
José Henriques Vareda, sob a presidência de Luís Guerra Marques e
secretariada por Susana Marina Cadete dos Santos Costa, primeira secretária
e, Pedro Nuno Rosa de Oliveira Correia, segundo secretário, reuniu em sessão
extraordinária, a Assembleia Municipal da Marinha Grande com a seguinte
ordem de trabalhos:_______________________________________________

1.DESIGNAÇÃO DO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DO CONCELHO
NO XXIII CONGRESSO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
PORTUGUESES – PORTIMÃO DIA 9 DE DEZEMBRO, nos termos do art.º 6º dos
estatutos da ANMP._____________________________________________________
2.ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA
GRANDE (4 EFETIVOS E 1 SUPLENTE) NA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA, nos termos do art.º 83º,
do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro._____________________________________________________________
3.ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA
GRANDE (1 EFETIVO E 1 SUPLENTE) PARA A COMISSÃO DE
ACOMPANHAMENTO PARA A REVISÃO DO P.D.M. - PLANO DIRETOR
MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE, nos termos do disposto na alínea c) do nº1 do
art.º 7º da Portaria nº 1474/2007 de 16 de novembro. __________________________
4.ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA
GRANDE (4 EFETIVOS) NA COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS
DA MARINHA GRANDE, nos termos da alínea l) do art.º 17º da Lei 147/99 de 1 de
setembro. _____________________________________________________________
5.ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA
GRANDE NO CONSELHO DA COMUNIDADE DO ACES DO PINHAL LITORAL, nos
termos da alínea b) do nº 1 do art.º 31º do Dec. Lei nº 253/2012 de 27 de
novembro._____________________________________________________________
6.APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO DA OPERAÇÃO DE
REABILITAÇÃO URBANA SIMPLES, NA ÁREA DE REABILITAÇÃO DO CENTRO
DA MARINHA GRANDE - ESTRATÉGIA DE REABILITAÇÃO URBANA - nos termos
do nº 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, que aprovou o
Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012,
de 14 de agosto. _______________________________________________________
7.APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS – 1.º SEMESTRE DE
2017 DA TUMG – TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, EM
UNIPESSOAL SA., nos termos do artigo 25.º, n.º 2, alínea a), do Regime Jurídico das
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ___________

Para além dos membros da Mesa, assinaram “a lista de presenças”, cuja cópia
constitui anexo da presente ata e dela fica a fazer parte integrante, os
seguintes deputados:______________________________________________
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Bancada do Partido Socialista (PS): Aníbal Curto Ribeiro, João Paulo
Féteira Pedrosa, Ana Luísa Cardeira Martins, Francisco Manuel de Jesus
Soares, Frederico Manuel Gomes Barosa e Octávio José Rodrigues Rosa .___

Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU): Filipe André Cardoso
Duarte, Maria Etelvina Lopes Rosa Ribeiro, Luís António Geria Barreiros e
André Pereira Ruivaco Fernandes.____________________________________

Bancada do Movimento pela Marinha (MPM): Carlos Wilson da Silva Batista,
Ângela Domingues de Sousa, Artur Jorge Rosa dos Santos e João José
Cristóvão Oliveira Martins.__________________________________________

Bancada da Aliança Democrática ( PPD/PSD/MPT): Ana Margarida Balseiro
de Sousa Lopes. _________________________________________________

Bancada do Movimento Mais Concelho (+C): Maria João dos Santos Roldão
Gomes e Luiz Manuel Ferreira Branco_________________________________

e ainda os seguintes Presidentes de Junta de Freguesia: Vieira de Leiria:
Álvaro Pinto Cardoso (PS) Marinha Grande: Isabel Maria Gonçalves
Rodrigues Pereira de Freitas (CDU) e Moita: António Soares André (PS). ____

Estiveram ainda presentes, a Presidente da Câmara Municipal, Cidália Maria
de Oliveira Rosa Ferreira, os Vereadores Carlos Alexandre de Carvalho
Caetano e Aurélio Pedro Monteiro Ferreira, e as Vereadoras Célia Cristina
Letra Faustino Guerra, Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho, Lara
Marques Lino e Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro, cuja cópia da lista de
presenças se anexa à presente ata. __________________________________

De acordo com o disposto no artigo 49º do regimento em vigor, foram ainda
comunicadas e justificadas as ausências e admitidas as respetivas
substituições dos seguintes deputados: Susana Paula Ribeiro Domingues
(CDU IND) pelo deputado André Pereira Ruivaco Fernandes, o deputado
Fernando Manuel Lourenço Dias Crespo (MPM) pelo deputado João José
Cristóvão Oliveira Martins e a deputada Margarida Cristina Soares de Carvalho
Pereira Henriques (PS) pelo deputado Octávio José Rodrigues Rosa. _______

Após a verificação da existência de quórum nos termos do disposto no artigo
11º do Regimento da Assembleia Municipal da Marinha Grande, pelas vinte
horas e cinquenta minutos, o Presidente da Mesa, Luís Guerra Marques,
declarou aberta a sessão. __________________________________________

A Deputada Ana Margarida Balseiro de Sousa Lopes (AD), por motivos
profissionais, chegou cerca das 21.00h, após a votação dos pontos 1 e 2 da
ordem do dia. ____________________________________________________
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O Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº5/2017 da sessão ordinária
de 18.09.2017 e como não houve correções a fazer, submeteu a mesma à
votação, tendo esta sido aprovada por maioria com onze votos a favor e treze
abstenções ._____________________________________________________

De acordo com o nº 2 do artigo 16º do Regimento, o Presidente da Mesa
informou que dado tratar-se de uma sessão extraordinária, apenas haverá
lugar à Ordem do dia, logo não houve lugar ao período antes da ordem do dia,
nem ao período de intervenção do público. _____________________________

De seguida procedeu de acordo com o previsto no artigo 19º do Regimento e
apresentou cada um dos pontos da ordem de trabalhos, incluídos na ordem do
dia.____________________________________________________________

ORDEM DO DIA _________________________________________________

PONTO 1 - DESIGNAÇÃO DO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DO
CONCELHO NO XXIII CONGRESSO DA ANMP – Associação Nacional de
Municípios Portugueses

“ A Assembleia Municipal da Marinha Grande deliberou proceder à designação do

Presidente da Junta de Freguesia, representante das Juntas de Freguesia do nosso

Concelho, no XXIII Congresso da ANMP a ter lugar no Portimão Arena, em Portimão,

no próximo dia 9 de Dezembro.

Com o acordo de toda a Assembleia, a representação das juntas de freguesia no

Congresso da ANMP far-se-á em regime de rotatividade, cabendo este ano à Junta de

Freguesia de Vieira de Leiria essa participação.”

Assim, e em conformidade com o disposto no art.º 6º dos Estatutos da
ANMP, a Assembleia Municipal designou o Presidente da Junta de
Freguesia de Vieira de Leiria, Álvaro Pinto Cardoso como seu
representante.

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade dos presentes (23).

PONTO 2 - ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE (4 EFETIVOS E 1 SUPLENTE) NA
ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA
REGIÃO DE LEIRIA - CIMRL
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“ Conforme determina o Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º

75/2013, de 12 de setembro, a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIM

Leiria), é uma entidade intermunicipal constituída por autarquias locais, cujos órgãos

são: Assembleia Intermunicipal, Conselho Intermunicipal, Secretariado Executivo

Intermunicipal e Conselho Estratégico para o Desenvolvimento Intermunicipal.

De acordo com o art.º 83.º do RJAL, a Assembleia Intermunicipal é constituída por

membros de cada Assembleia Municipal dos municípios que integram a CIM – Leiria,

eleitos segundo o sistema de representação proporcional. A Assembleia Municipal da

Marinha Grande deverá eleger para aquele órgão, quatro membros e um suplente,

conforme previsto na alínea b) do nº 1 e no nº2 do artigo acima referido.”

Depois de discutido e analisado o ponto 2 da ordem do dia, a Assembleia
Municipal, nos termos da alínea b) do nº 1 e do nº 2 do artigo 83.º do RJAL,
aprovado pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, deliberou aprovar a
constituição dos quatro membros efetivos e um membro suplente para a
Assembleia Intermunicipal da CIM - Leiria, tendo sido eleitos os seguintes:

1 - Luís António Geria Barreiros (CDU)
2 - João Paulo Féteira Pedrosa (PS)
3 - Carlos Wilson da Silva Batista (MPM)
4 - Luiz Manuel Ferreira Branco (+C)
Suplente - Joana Rita Constâncio Saraiva (BE)

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade dos presentes (23).

PONTO 3 - ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE (1 EFETIVO E 1 SUPLENTE) PARA A
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO PARA A REVISÃO DO P.D.M. -
PLANO DIRETOR MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

“Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 74.º e no n.º 2 do artigo

77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro na sua redação atual, a Câmara

Municipal da Marinha Grande, na sua reunião de 10 de janeiro de 2013, deliberou dar

início ao processo de Revisão do Plano Diretor Municipal, com base nos pressupostos
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do relatório de fundamentação de avaliação da execução do Plano Diretor Municipal

de identificação dos principais fatores de evolução do município, e da proposta de

metodologia, presentes e aprovados na mesma reunião.

Assim e de acordo com a alínea c) do número 1 do artigo 7.º da Portaria n.º

1474/2007, de 16 de Novembro e Reunião preparatória que teve lugar no dia 13 de

fevereiro de 2013 em Coimbra na CCDRC e de acordo com uma proposta de

composição da CA integrará a Comissão de Acompanhamento da Revisão do PDM da

Marinha Grande um representante da Assembleia Municipal, sendo necessário que

este órgão eleja esse representante, um efetivo e um suplente. “

Depois de discutido e analisado o ponto 3 da ordem do dia, a Assembleia
Municipal, deliberou, de acordo com o disposto na alínea c) do nº1 do
artº.7º da Portaria nº 1474/2007 de 16 de Novembro, proceder à eleição de
um membro efetivo e outro suplente para integrarem a Comissão de
acompanhamento para a revisão do P.D.M. da Marinha Grande, tendo sido
candidatos os senhores deputados Frederico Manuel Gomes Barosa (PS),
Filipe André Cardoso Andrade (CDU) e Pedro Nuno Rosa de Oliveira
Correia (MPM).

Feita a votação secreta e após o respetivo escrutínio, verificou-se o
seguinte resultado:

Frederico Manuel Gomes Barosa (PS) com nove votos

Filipe André Cardoso Andrade (CDU) com oito votos

Pedro Nuno Rosa de Oliveira Correia (MPM) com sete votos

Foram assim eleitos para integrarem a Comissão de acompanhamento
para a revisão do P.D.M. da Marinha Grande:

Membro efetivo: Frederico Manuel Gomes Barosa

Membro suplente: Filipe André Cardoso Andrade

PONTO 4 - ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE (4 EFETIVOS) NA COMISSÃO DE
PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DA MARINHA GRANDE
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“ A Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo tem por objeto a promoção dos

direitos e a proteção das crianças e dos jovens em perigo, por forma a garantir o seu

bem-estar e desenvolvimento integral.

As comissões de proteção de crianças e jovens são entidades oficiais não judiciárias

que exercem a sua competência na área do Município onde têm sede e funcionam em

modalidade alargada ou restrita.

Conforme determina a alínea l) do artigo 17º da Lei nº 147/99 de 1 de setembro, a

Assembleia Municipal deve designar, para a comissão alargada, quatro (4) pessoas de

entre os cidadãos preferencialmente com especiais conhecimentos ou capacidades

para intervir na área das crianças e jovens em perigo. “

Depois de discutido e analisado o ponto 4 da ordem do dia, a Assembleia
Municipal, nos termos da alínea l) do artigo 17º da Lei nº 147/99 de 1 de
setembro, deliberou eleger como seus representantes os seguintes
quatro membros efetivos para a Comissão (alargada) de Proteção de
Crianças e Jovens (CPCJ) da Marinha Grande:

1 - Susana Paula Ribeiro Domingues

2 - Margarida Cristina Soares de Carvalho Pereira Henriques

3 - Maria Manuela Monteiro de Carvalho Sousa Miranda

4 - Maria João dos Santos Roldão Gomes

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.

5 - ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA
MARINHA GRANDE NO CONSELHO DA COMUNIDADE DO ACES DO
PINHAL LITORAL

“ Os agrupamentos de centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde são
abreviadamente designados por ACES.

Os ACES são serviços de saúde com autonomia administrativa, constituídos por várias
unidades funcionais, que integram um ou mais centros de saúde e que têm por missão
garantir a prestação de cuidados de saúde primários à população de determinada área
geográfica.

De acordo com o anexo II da Portaria n.º 394-A/2012 de 29 de novembro, o centro de
saúde da Marinha Grande integra o Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal
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Litoral, abreviadamente designado por ACES do Pinhal Litoral e que é constituído
pelos seguintes órgãos: Diretor executivo, Conselho executivo, Conselho Clínico e da
Saúde e o Conselho da Comunidade.

O Conselho da Comunidade é composto por diversos representantes, sendo estes
representantes designados pelas Assembleias Municipais dos Municípios que
compõem o referido Agrupamento. “

Depois de discutido e analisado o ponto 5 da ordem do dia, a Assembleia
Municipal, nos termos da alínea b) do nº 1 do art.º 31º do Decreto-lei nº
28/2008 de 22 de fevereiro na sua redação atual, deliberou proceder à
eleição do membro para integrar o Conselho da Comunidade do ACES do
Pinhal Litoral, tendo sido apresentados os seguintes candidatos que,
após votação secreta e feito o escrutínio, apuraram-se os seguintes
resultados:

1 - Francisco Manuel de Jesus Soares - oito votos

2 - Maria Etelvina Lopes Rosa Ribeiro - treze votos

3 - Fernando Manuel da Conceição Alves - três votos

Foi assim eleita, a Deputada Municipal Maria Etelvina Lopes Rosa Ribeiro
(CDU).

No final da votação, usou da palavra a deputada Maria João Gomes (+C),
que sugeriu que a Câmara divulgasse no Portal, a informação respeitante aos
representantes da Assembleia Municipal nas diferentes entidades e
organizações.____________________________________________________

PONTO 6 - APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO DA OPERAÇÃO
DE REABILITAÇÃO URBANA SIMPLES, NA ÁREA DE REABILITAÇÃO DO
CENTRO DA MARINHA GRANDE - ESTRATÉGIA DE REABILITAÇÃO
URBANA

“ Presente certidão de teor nº129/2017/DAM referente à seguinte deliberação
camarária de 22 de setembro de 2017:

A delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) do Centro da Marinha Grande foi
aprovada pela Assembleia Municipal a 24-11-2014, tendo sido publicada através do
Aviso n.º 14277/2014, do Diário da República n.º 245, Série II de 19-12-2014.

A ARU corresponde a uma área de cerca de 56 hectares e abrange o núcleo mais
antigo da cidade, onde se localizam 586 edifícios públicos e privados.
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Volvidos praticamente 3 anos sobre aquela data, a Câmara Municipal, por deliberação
de 21-07-2017 aprovou o projeto da Operação de Reabilitação Urbana Simples do
Centro da Marinha Grande, orientado por uma Estratégia de Reabilitação Urbana
(ERU), tendo o mesmo sido submetido à apreciação do Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana, I.P. (IHRU), para emissão de parecer.

O IHRU, “tendo em consideração a necessidade de se criarem condições para a
promoção das medidas necessárias à reabilitação das áreas urbanas que dela
careçam” emitiu parecer favorável, remetido a esta Câmara Municipal pelo ofício com
o registo de entrada n.º 7454/2017, de 10-08-2017.

Na mesma deliberação de 21-07-2017, a Câmara Municipal deliberou proceder a um
período de consulta pública de 20 dias úteis, promovido, nos termos da lei, de modo a
que os interessados pudessem apresentar as suas reclamações, observações ou
sugestões, quanto ao referido projeto.

Nessa reunião, os Vereadores da Coligação Democrática Unitária (CDU)
apresentaram um documento intitulado “Iniciativa `Todos ao Centro’ ”.

Com base nesse documento, e com vista à frequência e à fixação permanente de
pessoas nesta zona da cidade, introduziu-se um novo eixo estratégico - a par dos
respeitantes à densificação da multifuncionalidade (EE.1), ao reforço das conexões e à
facilitação da mobilidade (EE.2) e ao desenvolvimento do turismo (EE.3) - denominado
“EE.4 Revitalizar e Humanizar o Espaço Público do Centro da Marinha Grande”.

O período de discussão pública foi publicitado em Diário da República, através do
aviso n.º 8682/2017, 2.ª série, n.º 149, de 3 de agosto de 2017, na comunicação
social, no sítio do Município na Internet e, ainda, através de edital afixado nos lugares
de costume.

Nesse período, que decorreu, entre o dia 14 de agosto de 2017 e o dia 11 de
setembro de 2017, foram apresentadas por um único interessado, Vítor Gomes,
através de correio eletrónico, as seguintes sugestões, de caráter genérico:

- Criação de estacionamento livre 24 horas por dia, para todos os moradores do
chamado “ Centro Histórico”;

- Redução ou isenção do pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)
durante, pelo menos, um período de 10 anos, por parte de quem procedeu à
reabilitação ou por quem habita o edifício reabilitado;

- Criação de um gabinete de apoio aos proprietários dos edifícios que pretendam
reabilitá-los.

Cumpridos os trâmites legais previstos no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 307/2009, de
23 de outubro, que aprovou o Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, alterado e
republicado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, nomeadamente quanto à recolha
do parecer do IHRU e submissão a discussão pública do projeto de Operação de
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Reabilitação Urbana Simples do Centro da Marinha Grande, a Câmara Municipal
delibera submeter - nos termos do n.º 1 do mencionado artigo 17.º, o projeto de
Operação de Reabilitação Urbana Simples, cuja Estratégia de Reabilitação Urbana
consta de documento anexo à presente deliberação e dela faz parte integrante – à
Assembleia Municipal, órgão competente para a aprovação da referida Operação de
Reabilitação Urbana.

Mais delibera esclarecer o interessado, Vítor Gomes, quanto às suas sugestões, do
seguinte:

- Os residentes no agora chamado “Centro Tradicional da Marinha Grande” têm já o
direito de estacionar gratuitamente o seu veículo em qualquer lugar da respetiva rua,
abrangida pelo regime de estacionamento de duração limitada, sem limite de tempo,
sendo apenas necessário requerer a emissão do “cartão de residente” na empresa de
transporte urbanos da Marinha Grande (TUMG) – artigo 16.º do Regulamento de
Estacionamento de Duração Limitada do Concelho da Marinha Grande;

- No que diz respeito ao Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), a Estratégia de
Reabilitação Urbana (ERU), a aprovar pela Assembleia Municipal, apresenta um
quadro de apoios e incentivos à reabilitação urbana, mormente de natureza fiscal, que
decorrem dos benefícios previstos no Estatuto dos Benefícios Fiscais (isenção por um
período de cinco anos a contar do ano, inclusive, da conclusão da reabilitação do
edifício, podendo ser renovada por um período adicional de cinco anos - n.º 7 do artigo
71.º do referido Estatuto);

O Município será a entidade gestora da Operação de Reabilitação Urbana, pelo que se
encontra prevista na ERU a constituição de um Gabinete de Apoio à Reabilitação, que
se localizará no Edifício da Resinagem, sita na Praça Guilherme Stephens, na
Freguesia da Marinha Grande, que acompanhará aquela Operação.

A presente deliberação foi tomada por unanimidade.”

O Presidente da Mesa informou a Assembleia que o ponto 6 seria

apresentado pela Dra. Inês Marrazes, Chefe de Divisão do Ordenamento do

Território da Câmara Municipal e no final colocou o mesmo à discussão.______

A deputada Maria João Gomes (+C) proferiu a seguinte intervenção: ______
“ Os documentos apresentados revelam um trabalho técnico sério, exaustivo,
cuidadoso e empenhado dos técnicos da Câmara que o elaboraram e merecem o
nosso apreço.

Mas, infelizmente, relativamente à estratégia, a ORU carece das medidas políticas que
alavanquem os objetivos definidos, para que esta operação resulte e tenha o sucesso
pretendido.
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Nomeadamente, repensar as funcionalidades das infraestruturas existentes, definindo
as indispensáveis atividades que funcionem como as âncoras que possam mudar os
hábitos de consumo e habitação e que fixem e tragam as pessoas ao centro.

E essas medidas não são obviamente os técnicos que têm que as definir, mas todas
as forças políticas presentes no executivo da Câmara e que deveriam ter sido
atempadamente chamadas a colaborar para a definição da estratégia subjacente à
ORU.

As contribuições da CDU e do PEM, foram encaradas apenas como meras
contribuições avulsas,no caso do PEM, suspeito que nem mesmo isso aconteceu, e
nem sequer foram discutidas entre os vereadores.

Após a leitura dos documentos de suporte à ORU, estranhámos que relativamente às
instalações da antiga Fábrica Escola, um espaço de considerável dimensão, bem no
coração da ARU, nada seja referido.

Também nos precupa que, com mais habitação, comércio e serviços, não esteja
contemplado o alargamento do espaço de estacionamento.

No PEM sugere-se a deslocalização do Quartel de Bombeiros para o espaço que lhe
está reservado no Casal de Malta e a utilização do terreno que ficaria livre para a
construção de um estacionamento.

Propunha-se, igualmente, a criação de uma “Bolsa Local Qualificada” de arquitetos,
engenheiros, construtores e fornecedores de bens e serviços que oferecessem
condições preferenciais de fornecimento aos interessados na reabilitação dos seus
imóveis.

Muito mais haveria para dizer sobre um documento desta importância e extensão, mas
o tempo de intervenção é limitado.

É verdade que ao longo dos últimos anos, a Autarquia tem requalificado os espaços
públicos nesta área, mas este investimento não resultou em vida e movimento no
centro, porque as funções dessas infraestruturas não foram suficientemente atrativas.

Como já referi, não basta reabilitar, é preciso repensar funcionalidades. Para não
corrermos o risco de ter um centro de cara lavada, mas vazio de pessoas.”

Depois de discutido e analisado o ponto 6 da ordem do dia, e cumpridos
os trâmites legais previstos no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 307/2009, de
23 de outubro, que aprovou o Regime Jurídico da Reabilitação Urbana,
alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto,
nomeadamente quanto à recolha do parecer do IHRU e submissão a
discussão pública do mencionado projeto de Operação de Reabilitação
Urbana, a Assembleia Municipal APRECIOU E APROVOU, ao abrigo do n.º
1 do referido artigo 17.º, a Operação de Reabilitação Urbana Simples do
Centro da Marinha Grande, cuja estratégia consta de documento anexo à
presente deliberação e que dela faz parte integrante. Publicite-se a
presente deliberação, nos termos do n.º 5 do citado artigo 17.º, através de
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aviso na 2.ª série do Diário da República e divulgue-se a mesma na página
eletrónica do Município.

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.

PONTO 7 - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS – 1.º
SEMESTRE DE 2017 DA TUMG – TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA
GRANDE, EM UNIPESSOAL SA.

“ Presente certidão de teor nº130/2017/DAM referente à seguinte deliberação

camarária de 22 de setembro de 2017:

O Sr. Presidente não esteve presente por ter comunicado o seu impedimento, nos

termos do previsto no artigo 69.º, n.º 1,alínea a), do Código do Procedimento

Administrativo, uma vez que é o presidente do conselho de administração da TUMG –

TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, EM UNIPESSOAL SA..

Declarado o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º4 do mencionado Código, o Sr.

Presidente foi substituído pela Sra. Vice-Presidente.

Presente Relatório de Gestão e Contas relativo ao 1.º semestre de 2017, elaborado

pelo Conselho de Administração da empresa municipal Transportes Urbanos da

Marinha Grande.

Presente certificação legal das contas intercalares, elaborada pelo Fiscal único da

empresa municipal.

Assim, a Câmara Municipal toma conhecimento dos documentos presentes e delibera

remetê-los à Assembleia Municipal, para os efeitos previstos no artigo 25.º, n.º 2,

alínea a), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013,

de 12 de setembro.

A presente deliberação foi tomada por unanimidade.”

O Presidente da Mesa informou a Assembleia que o ponto 7 seria

apresentado pela Dra. Fátima Malesso, Administradora da TUMG e no final

colocou o mesmo à discussão. ______________________________________

Usou da palavra o deputado Octávio Rosa (PS) que manifestou o desejo de

a TUMG chegar à freguesia da Moita. _________________________________
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Depois de discutido e analisado o ponto 7 da ordem do dia, e verificando-
se que se encontra de acordo com a legislação em vigor, a Assembleia
Municipal TOMOU CONHECIMENTO do Relatório de Gestão e Contas
relativo ao 1.º semestre de 2017, bem como dos demais documentos, nos
termos da alínea a) do nº2 do art.º 25.º do Regime Jurídico das Autarquias
Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. _______________

Nos termos regimentais e do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar
em minuta, todas as deliberações tomadas na presente reunião. ________

Dando cumprimento à alínea c) do nº1 do artº 30º do RJAL, o Presidente da
Mesa deu por encerrada a sessão, pelas vinte e três horas e quarenta minutos,
da qual se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada, vai ser

assinada pelo Presidente e pelo trabalhador da autarquia local designado para

a redigir, conforme previsto no nº 2 do artº 57º do RJAL __________________

O Presidente da Assembleia Municipal

Luís Guerra Marques

A secretária da Assembleia Municipal

Paula Cristina Ascenso Moreira

O conteúdo da presente sessão tem registo digital.


