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ACTA Nº 02 /09  
 

Aos seis dias do mês de Março de dois mil e nove, pelas vinte e uma horas e vinte e cinco 
minutos reuniu, no Auditório Municipal, sito na Av. José Henriques Vareda, em sessão 

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

Ponto um � 3ª Modificação � 1ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2009 
 
Ponto dois � Req. 3875/08 - PC nº 346/06 � APPACDM - Associação Portuguesa de 

Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental - Reconhecimento do Interesse Público 

da Construção de Lar para Desafectação do Solo da Área da RAN 
 
Ponto três � Declaração de Interesse Municipal da Variante Nascente 
 
Ponto quatro � Actividade Camarária/ Informação Financeira 

 
O Presidente da Assembleia Municipal Luís Marques, deu início à sessão, começando por 
informar que havia um pedido de substituição: o deputado da CDU Francisco Duarte foi 

substituído pelo deputado Orlando Calvete. 
Conforme lista que se encontra como anexo nº 1 à presente acta. 
Informou que era uma Assembleia Ordinária, existia portanto um ponto antes da ordem do 
dia, quatro pontos de ordem de trabalhos, e ainda o público que no fim também tinha direito a 

falar, dizendo que quem desejasse intervir que se inscrevesse, para usarem da palavra no final 
da Assembleia.  
Relativamente ao correio recebido, disse que no caso de o quererem consultar, o mesmo se 
encontrava à disposição dos deputados, referindo que na sua opinião não havia nenhum que 

merecesse destaque. Disse ainda que foi distribuído a todos os deputados para conhecimento 

conforme o legalmente previsto, o relatório da CPCJ � Comissão de Protecção de Crianças e 

Jovens. 
Informou que havia duas actas para colocar à aprovação, alertando para um problema que 

aconteceu com a primeira parte da acta nº 3, que acidentalmente a segunda parte foi gravada 
por cima da primeira. 
Assim, informou que a execução da primeira parte daquela acta tinha resultado de uma 
reconstituição de documentos conseguidos entre deputados e/outros intervenientes na 
Assembleia. Continuou apelando aos deputados que no caso de verificarem que no documento 
em questão não se encontrava contido o que tinha sido dito na citada Assembleia, que 

fizessem chegar à mesa as respectivas alterações, garantindo que as mesmas seriam lá 

incluídas. 
Pelo exposto colocou de imediato à votação a 1ª parte da acta nº 3, tendo sido a mesma 
aprovada por maioria, com duas abstenção por ausência. 
Seguidamente colocou à votação a 2ª parte da acta nº 3, tendo a mesma sido aprovada por 

maioria com duas abstenções por ausência. Para concluir as votações das actas, foi ainda 

colocada a votação a acta nº 5, tendo sido igualmente aprovada por maioria com duas 

abstenções. 
Posto isso deu inicio ao período antes da ordem do dia; 
 
O deputado da CDU Fernando Alves, cumprimentou a mesa, todos os deputados, o senhor 
Presidente da Câmara, e os vereadores, dizendo que ia ler uma Moção relativa às Matas 

Nacionais; 
Moção: 

Com a publicação do decreto-lei 159/2008 de 8 de Agosto que aprovou a lei orgânica da 

Autoridade Florestal Nacional, foi consagrada a possibilidade de realização de contrato de 
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concessão com terceiros incluindo privados, para assegurar a gestão do património florestal 

nacional, tendo a Autoridade Florestal Nacional sido expressamente incumbida de 

apresentar um estudo sobre a matéria por despacho nº 3627-A/2009 publicado na II série do 

Diário da República de 28/01/2009 do senhor Secretário de Estado do Desenvolvimento 

Rural e das Florestas. 

Perante esta possibilidade e considerando que: 

1. O Pinhal de Leiria, vulgarmente designado também por Pinhal do Rei que ocupa 2/3 

do território do Concelho da Marinha Grande, sendo reconhecido e referenciado 

mundialmente como a primeira Mata plantada pelo homem, onde se fundou e ainda 

reside a génese do que são hoje as bases do ordenamento e gestão da floresta pública 

Portuguesa, possui um incontornável carácter emblemático e uma importância 

estratégica para a Marinha Grande, para a Região do Centro Litoral e também para 

o País. 

2. Esta Mata com mais de setecentos anos de exploração de madeira de pinheiro bravo 

constitui-se e é hoje um exemplo nacional de floresta sustentável, ao mesmo tempo 

que se demarca das restantes Matas Nacionais ao assinalar-se como a primeira 

grande escola de silvícola de arborização de Portugal, tendo substituído até aos 

nossos dias muitos edifícios, vestígios históricos, plantações, paisagens entre muitos 

outros testemunhos que constituem hoje uma legado histórico e material de grande 

importância nacional e que dão consistência e plena justificação à decisão de 

implementação do Museu Nacional da Floresta na Marinha Grande; 

3. Na origem deste Concelho, o Pinhal do Rei surge como recurso natural por 

excelência, impulsionador das Actividades Económicas mais importantes e do 

desenvolvimento de várias comunidades e povoações ao longo de séculos, tendo como 

base a exploração de matérias-primas e combustível para diferentes tipos de 

indústrias, nomeadamente serração de madeiras, extracção e transformação de 

produtos resinosos e de vidro, que permitiram o estabelecimento de uma ligação 

profunda entre a população Marinhense e o Pinhal do Rei, que até aos nossos dias se 

traduz no maior bem e material potenciador da qualidade de vida local; 

4. Do ponto de vista ambiental paisagístico e da biodiversidade, o Pinhal do Rei 

desenvolveu até aos nossos dias adaptações ecológicas, equilíbrios maturais inter 

específicos que, em conjunto com a actividade principal da exploração da madeira de 

pinho de elevada qualidade, o transformaram num exemplo nacional de uso 

sustentável da floresta pública; 

5. A evolução dos equilíbrios naturais do ecossistema florestal do pinhal, associado aos 

sectores ambientais locais, proporcionou as condições necessárias para a existência 

de uma diversidade elevada de espécies de fauna e flora, imbuídas em convenções 

nacionais e internacionais, com estatuto sociais de protecção que devem ser 

intransigentemente protegidas; 

6. O pinhal tem uma área de onze mil e vinte e três hectares, estende-se até ao oceano 

atlântico, detendo para além de imprescindível função de protecção das areias móveis 

do litoral, um conjunto de paisagens costeiras ribeirinhas e florestais, potenciadoras 

da realização de actividade de interpretação e educação ambiental, desporto recreio, 

investigação científica e turismo ambiental.  

7. Para as gentes locais e turistas que visitam o Concelho da Marinha Grande, o Pinhal 

do Rei representa uma relíquia singular que enriquece e enche de vivências todos a 

que a ele acedem ao longo de todo o ano. 

8. A Mata Nacional/Pinhal do rei, é um recurso natural fundamental para a qualidade 

de vida das populações, não só ao nível da protecção costeira que oferece aos 

agregados urbanos litorais, mas também porque num Concelho fortemente 

industrializado a garantia de qualidade do ar e de saúde pública, portanto está 

dependente do efeito mitigador dos onze mil e vinte e três hectares da Mata Nacional, 

sumidouro de CO2; 
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9. A população Marinhense tem para com o Pinhal do Rei, uma forte e inabalável 

relação afectiva, considerando como um bem de incomparável valor, regulador do 

clima dos habitats e da biodiversidade, purificador do ar, indispensável para a 

protecção dos solos, regularizador de recursos hídricos, protector das Zonas Litorais 

e preponderantemente para um ordenamento racional do território visando a 

manutenção dos equilíbrios naturais fortemente ameaçados e a qualidade de vida das 

populações; 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande, reunida no dia seis de Março de 2009, 

delibera:   

1) Rejeitar qualquer intenção do Estado e da Autoridade Florestal Nacional de 

privatizar ou concessionar a entidades privadas a exploração da Mata 

Nacional de Leiria/Pinhal do Rei, afirmando como princípio que esta 

inigualável área florestal deve manter-se sobre gestão da Administração 

Florestal publica como sempre se verificou, e com o sucesso e rentabilidade 

que de todos é conhecida. 

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

O deputado do BE José Rodrigues, cumprimentou toda a Assembleia e começou por ler uma 
proposta que se transcreve na íntegra: 
�O Bloco de Esquerda do Distrito de Leiria levou a cabo no passado dia 19 de Fevereiro de 

2009, um debate sobre a bacia hidrográfica do rio Liz e as Suiniculturas, em que estiveram 

presentes a deputada da Assembleia da República do Bloco de Esquerda Alda Macedo, Rui 

Berkmeier da Quercus, Rui Crespo da Associação de Defesa da Ribeira dos Milagres, e 

David Neves da Associação de Suinicultores �RECILIS�. 

Dada a importância do assunto em debate, e visto que o nosso Concelho é directamente 

afectado por esta problemática na foz do Rio Liz na Freguesia de Vieira de Leiria, tentámos 

que todos aqueles que representam as diversas sensibilidades e sectores de opinião, 

estivessem presentes. Queremos por isso agradecer aos que acedendo ao nosso convite se 

dignaram a comparecer e deram a sua contribuição no sentido de uma vez por todas se 

encontrar soluções que ajudem a que se ponha cobro a esta situação do passivo ambiental 

que se arrasta ao longo dos anos, que nos envergonha a todos e que prejudica uma 

actividade, que é do ponto de vista económico importante para a nossa região.    

Não deixamos de lamentar, que endossado o convite à Junta de Freguesia de Vieira de 

Leiria, a mesma por motivos que desconhecemos não pôde estar presente nem se fez 

representar, fica o reparo. 

Neste debate sobressaíram alguns pontos, nomeadamente: 

1. A necessidade existir uma Comissão de acompanhamento do processo de construção 

da estação de tratamento de efluentes suinícolas ETES � Estação de Tratamento de 

Efluentes Suinícolas, que envolva as forças vivas do Distrito. 

2. Uma preocupação relativamente às dificuldades de financiamento do projecto, devido 

ao facto de por um lado ainda não estar regulamentada a portaria que permita 

candidatura do projecto ao QREN - Quadro de Referência Estratégico Nacional, bem 

como pelo facto das instituições bancárias estarem a impor condicionalismos à 

aprovação de crédito, o que pode pôr em causa a sua execução. Pois como disse o 

próprio Rui Berkmeier Trata-se de um projecto de muitos milhões de euros, e sem 

financiamento não há tratamento de efluentes suinícolas. 

3.  A certeza da necessidade de encontrar e punir pelas descargas ilegais, bem como de 

exigir aos responsáveis políticos capacidade reguladora e de planeamento que 

permita a superação dos obstáculos e das dificuldades sentidas pelas empresas. 

Assim, cientes de que este processo não pode falhar, e que é uma problemática que nos move 

a todos, independentemente das cores políticas, e que para que as gerações vindouras 

possam ver ser-lhes devolvido o rio. 
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O Bloco de Esquerda vem por este meio propor; 

Proposta: 

1. Que esta Assembleia Municipal promova e seja parte integrante de uma Comissão de 

Acompanhamento de construções de ETES- Estação de Tratamento de Efluentes 

Suinícolas, aproveitando e potenciando os contributos das diversas forças vivas do 

Distrito/Região, como seja a Associação Ambientalista OIKOS e QUERCUS, a 

RECILIS, a Associação de Suinicultores, os Partidos Políticos, bem como todas as 

outras entidades e comunidade em geral, que possam constituir uma mais valia para a 

Comissão. 

2. Que pressione a Administração Central no sentido de se obter rapidamente 

financiamento que permita avançar na construção da ETES, sendo essencial para 

resolver o problema da poluição associado ao sector suinícola, (apelando à 

regulamentação da portaria do QREN, que permitiria a candidatura do projecto das 

ETES a fundos comunitários, por exemplo,) garantindo a sustentabilidade desta 

actividade.  

O deputado Municipal do Bloco de Esquerda  
José Rodrigues 

Conforme documento que se encontra como anexo nº 3 à presente acta. 
 

O deputado do PS Telmo Ferraz, começou por cumprimentar a mesa, os deputados o 
Presidente da Câmara e os vereadores. 
Evocou o amigo José Manuel da Libania, � O Mestre Libano�, ilustre cidadão Marinhense 

desaparecido havia muito pouco tempo, sugerindo que fosse homenageado, permitindo que o 
seu nome ficasse para a posteridade, perpetuando a sua obra. 
Disse que gostaria que além do que já tinha sido deliberado em reunião do Executivo 

Camarário, (a possibilidade de atribuição do seu nome a uma rua da Cidade), fosse feito mais 
alguma coisa que permitisse dar a conhecer a sua obra às gerações vindouras 
Pediu também, que houvesse da parte da Câmara Municipal maior celeridade nas respostas 

aos requerimentos feitos pelos deputados através da Mesa da Assembleia Municipal, dado que 

tinha feito um requerimento na última Assembleia Municipal em Dezembro, e só recebeu 
resposta passados dois meses. Assim, pelo exposto apelava uma vez mais à Câmara que 

mudasse de atitude. 
Para completar a informação disse que ia fazer um novo requerimento à Mesa, que passava a 
ler na íntegra; 
�Digo que em complemento do meu requerimento datado de 30 de Dezembro de 2008, onde 

solicitava informações sobre a fundamentação da escolha da entidade que elaborou o 

documento denominado Agenda 21, solicito agora a V. Exª que requeira à Câmara para que 

seja facultado o teor do procedimento da consulta prévia que serviu de base à negociação, a 

indicação expressa do valor estimado e aquisição, e quais as entidades consultadas que não 

apresentaram propostas para a prestação daqueles serviços.  

Marinha Grande 6 de Fevereiro de 2009   

 

O deputado do PSD Rui Verdingola, leu uma Moção que vai ser transcrita na íntegra;  

Moção: 
Reunida no dia 6 de Março de 2009, a Assembleia Municipal da Marinha Grande vem 

requerer a suspensão imediata da absurda deslocalização da DRE � Direcção Regional de 

Educação do centro para Aveiro, uma vez que tal acto irá constituir um factor altamente 

penalizante para o tecido industrial do Distrito de Leiria e em particular para o do Concelho 

da Marinha Grande, tal decisão é no mínimo estranha, quando cerca de oitenta por cento das 

empresas sob a sua jurisdição se localizam a Sul de Coimbra, pelo que tal medida apenas 

terá apenas como justificação a cedência óbvia de interesses instalados, sendo portanto 

contrária aos interesses das populações. 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande, apela ainda a todos os cidadãos a adesão à 
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petição On-line para a suspensão de tal decisão no site www.petionlinecondrec.pex  

A enviar para: 

Exmº senhor Presidente da República 

Exmº Senhor Presidente da Assembleia da República 

Exmº senhor Primeiro-Ministro 

Exmº Senhor Ministro das Finanças e da Administração Pública 

Exmº senhor Ministro da Economia e da Inovação 

Exmº Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social 

Marinha Grande 6 de Março de 2009  
Conforme documento que se encontra como anexo nº 4 à presente acta. 
 
A deputada da CDU Susana Domingues, apresentou uma Moção relativa à comemoração dia 

Internacional da Mulher, que ia realizar-se no próximo dia 8 de Março, que se transcreve na 
íntegra; 

Moção: 

Considerando que: 

1. O dia internacional da Mulher que se comemora desde 1910, por proposta de Clara 

Zequetin continuando a simbolizar ano após ano a capacidade de luta das mulheres 

na conquista dos direitos económicos, sociais, políticos e pela paz; 

2. Em Portugal com o 25 de Abril de 1974 realizado com a colaboração imprescindível 

das mulheres foi possível alcançar importantes direitos, e sensibilizar a população 

em geral para a necessidade de se criarem condições para dignificar o estatuto de 

plena igualdade da mulher; 

3. Passados quase trinta e cinco anos da Revolução do 25 de Abril, as mulheres ainda 

são confrontadas na vida real com grandes atropelos à qualidade de vida e aos seus 

direitos como trabalhadoras mães e cidadãs, em resultados de políticas neo-liberais 

que põem em causa a igualdade dos direitos, e aprofundam a crise social; 

4. A entrada em vigor do novo Código de Trabalho vai atingir particularmente as 

trabalhadoras, ao facilitar o caminho aos despedimentos à desregulamentação dos 

horários de trabalho e à anulação de regalias fundamentais consagradas 

designadamente na contratação colectiva, tornando cada vez mais difícil o livre 

exercício de direitos e regalias, nomeadamente os relacionados com a maternidade e 

com a paternidade; 

5. O encerramento de serviços públicos - Centros de Saúde, Serviços de Urgência, 

Maternidades, afecta particularmente as mulheres, criando novos obstáculos ao 

planeamento familiar, à saúde sexual e reprodutiva, ao acompanhamento da gravidez 

e ao acesso aos cuidados de saúde primários assim como à inexistência de uma rede 

pública de apoio à infância e a idosos, de qualidade e a preços acessíveis, dificultam 

a articulação entre a vida profissional e particular das mulheres; 

6. A violência sobre as mulheres continua a existir e a crescer, seja sobre a forma mais 

comum de violência doméstica, seja o dramático tráfico de seres humanos para fins 

de exploração sexual, persistindo a falta de medidas eficazes e concretas que a 

combatam; 

7.  As mulheres são motor de construção e desenvolvimento da sociedade, sendo 

essencial criar condições económicas, sociais e políticas favoráveis à alteração de 

mentalidades, e que permitam a sua participação activa na vida politica, social e 

familiar. 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande reunida no dia 6 de Março de 2009 delibera: 

a) Saudar todas as Portuguesas e exortá-las à luta na defesa dos seus direitos 

em defesa de uma sociedade mais justa, mais fraterna com igualdade entre 

mulheres e homens; 

b) Repudiar a ofensiva aos direitos e liberdades democráticas e às políticas 

causadoras de profundas desigualdades e injustiças; 

http://www.petionlinecondrec.pex
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c) Exigir a implementação de políticas económicas sociais e culturais que com 

combatam todas as formas de violência sobre as mulheres, o desemprego, a 

precariedade, as baixas reformas e a pobreza, o tráfico de mulheres e 

crianças, que atentam contra a dignidade e os direitos das mulheres; 

d) Exigir a defesa do Serviço Nacional de Saúde, o acesso efectivo e universal 

ao planeamento familiar e o acompanhamento devido nas especialidades de 

saúde sexual e reprodutiva para as mulheres, incluindo a difusão de 

informação relativa aos novos direitos consignados para a interrupção 

voluntária da gravidez; 

e) Exigir o cumprimento integral da legislação de protecção da maternidade e 

paternidade, bem como a implementação de mais estruturas sociais que 

respondam às necessidades das famílias; 

f) Reclamar neste ano fortemente marcado pelo calendário eleitoral, as 

soluções mais adequadas aos problemas específicos das mulheres, assim 

como a criação de condições que permitam às mulheres participar 

activamente na vida política, integrando listas e participando nas campanhas 

para o esclarecimento e debate das populações; 

g) Enviar esta Moção a todos os órgãos de soberania, e aos órgãos de 

comunicação social. 

Os deputados da CDU  
Conforme documento que se encontra como anexo nº 5 à presente acta. 
 

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

cumprimentou os presentes, e disse que pelo facto de ter acabado de ser visado na intervenção 

do deputado do Bloco de Esquerda, acerca de um eventual debate promovido por aquele 
Partido, pretendia esclarecer o seguinte:  
�Não estive presente porque não fui convidado�, dizendo que poderiam contactar o 
responsável Distrital pelo Bloco de Esquerda, ele o confirmaria; 
Que acerca de dois meses a Junta de Freguesia que representava tinha recebido um fax do 
responsável do Bloco de Esquerda, indagando a sua disponibilidade, para que com restantes 
Presidentes de Junta que faziam parte da bacia hidrográfica do Rio Liz, reunissem com a 
finalidade de discutirem o problema da poluição do referido rio. No documento em questão 

era-lhe solicitada uma resposta por escrito, ou mesmo pelo telefone. 
De acordo com o solicitado, logo no mesmo dia telefonou, tendo lhe sido dito que iam ao 
debate com os outros Presidentes, e logo contactá-lo-iam, aproveitaram até para se 
congratularem por ter sido o primeiro Autarca a responder positivamente.  
Portanto, para que constasse, fez questão de informar, que não tinha ido ao debate porque 
ainda estava à espera da marcação de uma reunião como prometido. 
 
O Presidente da Assembleia Municipal, disse que também tinha uma Moção para 

apresentar, que ia na sequência da que já tinha sido apresentada pelo PSD, mas de qualquer 
forma ia lê-la, e depois entenderiam se as haviam de fundir ou se votariam uma ou outra.  
Moção: 

Tomou esta Assembleia Municipal conhecimento da tomada de uma decisão no Conselho de 

Ministros de 21 de Janeiro, que vai no sentido de ser transferida a Sede da Direcção 

Regional de Economia da Região Centro, de Coimbra para Aveiro, analisando este assunto, 

esta Assembleia e considerando; 

1. Que a deslocalização daqueles serviços de Coimbra para Aveiro, e sem desprimor 

para esta cidade, vem causar inúmeros transtornos às entidades económicas que 

operam no Distrito de Leiria em geral, e no Concelho da Marinha Grande em 

particular, por aumentar a distância a que muitos assuntos de ordem económica e 

burocrática passam a poder ser tratados. 

2. Que assuntos que podem ser hoje tratados numa só deslocação a Coimbra, 
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nomeadamente os que tratamos coma CCDRC e à DRE Centro passam a não poder 

ser tratados na mesma cidade, o que vem obrigar deslocações a cidades diferentes, 

com todos os custos em termos de tempo e monetários que isso acarreta. 

3. E o afastamento de serviços públicos deste Concelho e deste Distrito que penaliza 

sobremaneira de quem deles faz a sua vida e desenvolve as suas actividades. 

4.  Que não sendo apresentada nenhuma razão óbvia para esta transferência de 

serviços, ela vai obrigar a deslocar funcionários para outra zona e a deixar o edifício 

onde se encontra instalada DRC Centro, pertença do erário público, com 

consequências financeiras para o Estado, e psicológicas para quem trabalha 

actualmente naquela Delegação Regional, sem que se vislumbrem melhorias nos 

serviços a prestar. 

5. Que existe uma localização mais periférica de Aveiro, relativamente a Coimbra no 

que à Zona Centro respeita. 

 Em sessão do dia seis de Março de dois mil e nove, esta Assembleia delibera: 

1) Opor-se à deslocalização da DGR Centro de Coimbra para Aveiro; 

2) Requerer a imediata suspensão da decisão de deslocalização daqueles 

serviços tomada em reunião de Conselho de Ministros em 21 de Janeiro 

passado; 

3) Recomendar à Câmara Municipal que sobre este assunto tome uma posição 

pública, que vá no sentido daquela que esta Assembleia aprovou; 

4) Tornar pública esta Moção, e enviá-la para: 

a) Senhor Presidente da República 

b) Senhor Presidente da Assembleia da República 

c) Senhor Primeiro-ministro 

d) Senhor Ministro da Economia e Inovação 

e) Senhor Governador Civil do Distrito de Leiria 

f) Grupos Parlamentares com assento na Assembleia da República 

g) Câmara e Assembleias Municipais do Distrito de Leiria 

h) Imprensa Regional e Local. 

Marinha Grande 6 de Março de 2009 

Os Deputados da CDU 

Conforme documento que se encontra como anexo nº 6 à presente acta. 
 

O deputado da CDU Saúl Fragata, começou por dizer que ia fazer uma intervenção política, 
sobre o facto que originou que a Assembleia se estivesse a realizar naquele dia e não na sexta-
feira dia 27 de Março, como estava marcada. De seguida leu um documento que se vai 
transcrever na íntegra: 

1. Ao provocar a falta de todos os seus deputados, na Assembleia Municipal da passada 

sexta-feira, o PS local protagonizou, um inédito triste e grave episódio, marcando 

pela negativa a história do Poder Local Democrático no nosso Concelho; 

2. De facto com a sua ausência em bloco deixou à Assembleia a possibilidade de apenas 

faltar mais um deputado para poder haver o necessário quórum, o que à partida 

inviabilizou a realização da mesma, porquanto a CDU tinha duas autorizações 

justificadas tendo na sala os respectivos substitutos, estes só poderiam entrar se a 

Assembleia pudesse legalmente ser iniciada, o que não aconteceu; 

3. Com esta atitude de desprezo pelos seus eleitores e pela população do Concelho, e em 

claro desrespeito pela Assembleia Municipal deixaram claro o seguinte; 

1) Que o Congresso do seu Partido está acima dos seus deveres cívicos de 

cidadania, em flagrante sobreposição de interesses partidários, sobre 

obrigações institucionais e públicas; 

2)  O PS local na sua reiterada conduta de se comportar como se tivesse o �Rei 

na Barriga�, confunde a parte do seu Partido, com um todo, as populações e o 

povo; 
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3) A sua estratégia política de obstrução boicote, passam um atestado de 

incompetência e de menoridade aos elementos seguintes na sua lista à 

Assembleia Municipal, cuja função é substituir os directamente eleitos quando 

necessário, o que de resto fizeram na Assembleia Municipal de Leiria, que 

funcionou normalmente no mesmo dia, sem que tenham levantado qualquer 

problema, bem ao contrário do que fizeram aqui; 

Com tal Conduta revelaram ter dois pesos e duas medidas, pois também a 

Assembleia Municipal de Leiria se realizou a 28 de Fevereiro de 2009, em cima 

do seu Congresso, não tendo levantado neste Concelho quaisquer obstáculos, há 

que tirar as seguintes ilações; 

a) O PS da Marinha Grande está em pré-campanha eleitoral como 

afirmou de resto a sua presidente Concelhia na edição do Região de 

Leiria de hoje, mas no Concelho vizinho não está em pré-campanha, 

só levantaram problemas aqui. Será porque só aqui precisam de 

fazer de cada Assembleia municipal a última batalha da sua vida; 

b) Que na concepção megalómana de si próprios entendem que o 

Presidente da Assembleia Municipal tem que saber com muita 

antecedência qual a data do seu Congresso, ou de outros 

Congressos, mas eles não têm o dever de informar o Presidente sobre 

essa data com a devida antecedência? Mas se é assim porque não 

fizeram o mesmo em Leiria? Onde substituíram os congressistas! 

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

O deputado do PS Rui Rodrigues, começou por cumprimentar os membros da mesa, o 
senhor presidente da Câmara, os vereadores, os deputados, o público presente, assim como a 
comunicação social. 
Referindo-se à intervenção do deputado Saúl Fragata, disse que certamente aquele deputado 

não estaria a falar para a Assembleia, porque o impedimento da sua realização não se devia só 

à falta dos deputados do Partido Socialista. 
Disse que o argumento usado, ao dizer-se que já se sabia que tinha haver uma Assembleia em 

Fevereiro, era falacioso, culpabilizando a Câmara por deixar tudo para o último dia, 

lamentando não anteciparem a realização da Assembleia para o dia anterior. Lamentou, 

dizendo continuar a não perceber porque era que as Assembleia não eram agendadas como era 
prática, em consonância com as agendas dos deputados, depois de contacto prévio feito com 

os líderes das bancadas. 
Disse ainda que deveriam ter tido em atenção o Congresso do PS, pois nesse dia nem a 

Assembleia da Republica teve qualquer actividade, deveriam ter seguido os exemplos 
anteriores, não fazer coincidir a marcação das Assembleias com actividades políticas de 

elevada importância. 
Continuou, relevando que além do mais, nem que não fosse só por questões de ordem 

burocrática mas também económica, insinuando que se calhar interessaria ao PCP a sua 
realização, mesmo sabendo da ausência dos deputados do PS, beneficiando os deputados 
presentes, provocando o pagamento de senhas de presença, enriquecendo o erário particular 

ou do Partido à conta do erário público.    
 
O Presidente da Assembleia Municipal, relativamente ao assunto em questão esclareceu que 
efectivamente era sempre sua norma marcar as Assembleias, de acordo com a disponibilidade 
da maioria dos deputados, mas para isso era necessário que o actual líder da bancada do PS 
procedesse como o anterior, que sempre que havia programados congressos ou outras 
actividades políticas ou sociais de elevado interesse, lhe telefonava com bastante 
antecedência, e ainda mais, não optou por esse procedimento dado que era entendimento do 

Partido Socialista que as Assembleias seriam sempre marcadas para as sextas-feiras. 
Disse ainda sobre a marcação da Assembleia em questão, que tinha provocado aquela situação 
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dado ter entendido que em rigor não deviam fazer a Assembleia sem os deputados do PS. 
 
O deputado da CDU Artur Marques, começou por dizer que aquela intervenção de facto 

caracterizava o Partido Socialista da Marinha Grande, assim como a nível nacional, 

arrogância a prepotência, chamando aos outros ignorantes. 
Referiu também que os Partidos políticos eram o garante da democracia em Portugal, sendo 
por isso evidente que faziam os seus congressos, mas também não era menos verdade que o  
respeito pelas pessoas e pelos órgãos, nomeadamente por uma Assembleia Municipal, 
também faziam parte dos deveres democráticos das pessoas, e mais uma vez o Partido 

Socialista da Marinha Grande tinha provado falta respeito pelos deputados e pelo órgão 
Assembleia Municipal, evidenciando como graves as suposições feitas sobre o PCP. 
 
O deputado do PSD Pedro André, depois de cumprimentar toda a Assembleia, começou por 

dizer que queria apenas referir duas questões simples, em primeiro lugar que lamentava a 

ausência do Partido Socialista, ressaltando que as listas à Assembleia Municipal eram 

compostas por 21 efectivos e 11 suplentes, portanto tinha que haver respeito pelas 
instituições, o que não tinha acontecido. Em segundo lugar referiu-se ao facto de ser um velho 
hábito deixarem tudo para o último dia, que também a bancada do PSD já tinha deixado um 

alerta para tal realidade.  
Não quis terminar sem deixar de dizer frente a frente ao senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, nomeadamente à forma como tinha lidado com o PSD, fazendo-os perder a 
confiança nele depositada, porque a informação que tinham era que, pura e simplesmente não 

haveria Assembleia, e que inclusivamente era para não estarem presentes, afirmando que não 

lhes pareceu ser a forma mais correcta de resolver o problema. 
 
O Presidente da Assembleia Municipal, começou por dizer que tinha informado o PSD que 
iriam faltar dois deputados da bancada da CDU, e naturalmente não haveria quórum, e como o 
deputado Pedro André sabia, a decisão de haver ou não Assembleia teria que ser tomada na 

própria Assembleia, declarando que tinha sido exactamente aquilo que lhe tinha transmitido.  
Continuou afirmando que tinha tratado o assunto como tinha entendido ser a melhor forma 
possível, dado que não queria que a mesma se realizasse com a falta de um grupo 

parlamentar, garantindo que tinha falado com o deputado Pedro André acordando aquela 

situação, da mesma forma que tinha falado com os outros deputados, dizendo que não 

percebia onde o deputado pretendia chegar com tal afirmação. 
 
O deputado do PSD Pedro André, disse que mau foi terem estado lá oito deputados do 
Partido Comunista e um do Bloco de Esquerda, porque a informação que tinha obtido do 
senhor Presidente da Assembleia Municipal, era que ninguém iria comparecer, que todos 

pediriam a substituição. 
 
A deputada do PS Isabel Ferreira, começou por falar acerca da Moção sobre o Dia 

Internacional da Mulher, dizendo que nas últimas décadas a legislação tinha vindo a caminhar 

num sentido muito positivo.  
Disse que considerava que as questões mentais de longa duração, de todo um processo de 

história secular, levava a que muitas mulheres ainda se queixassem de não poderem participar 
mais na vida social, cultural e política, elevando que de facto já era tempo de serem 

consideradas de forma diferente. Mas que na sua opinião esse era um problema que se prendia 
com o companheiro, com o vizinho, com o parece mal, etc. Que reconhecia, que nem sempre 
a Constituição era respeitada, que a lei era uma coisa, mas que na prática se fazia outra. 
Terminou dando uma força às mulheres, dizendo que iríamos lutar por uma sociedade mais 
justa, desejando que no futuro as mentalidades se venham a abrir cada vez mais. 
 
O deputado do PS Osvaldo Castro, começou por dizer que na Assembleia Municipal havia 
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uma velha praxe, que era seguir aquilo que se fazia na Assembleia da República, havendo 

qualquer iniciativa de qualquer Partido com assento parlamentar, na véspera não se realizava 
a sessão. Tinha sido Presidente da Assembleia Municipal durante catorze anos, e até em 

vésperas de Festas do Avante tinha respeitado o procedimento. 
Continuou referindo, que a informação que tinha obtido, era de que as coisas poderiam ter 
sido alteradas, então nos tempos de hoje que nos encontramos apenas à distância de um click. 
Disse ainda que tinha acabado de perceber que teria havido um acordo na Assembleia, embora 
posteriormente percebesse também que o senhor Presidente da Assembleia Municipal, talvez 

inadvertidamente tivesse induzido em erro o PSD.  
Continuou dizendo que não tinha sido grave o que disse o deputado Saúl Fragata, porque os 

deputados tinham o direito de se expressarem livremente, no seu entender o que tinha sido 
grave, era a indisponibilidade do senhor Presidente da Câmara, inviabilizando a alteração da 

data de realização da Assembleia. 
Continuou dizendo que naquela circunstância a Assembleia Municipal não deveria ter 

reunido, que o seu Presidente se queria isentar o Presidente da Câmara, conjuntamente com os 
líderes parlamentares, organizava um esquema, para que a Assembleia começasse na quinta-
feira, e fosse interrompida de seguida. 
Terminou dizendo que as coisas têm andado muito mal na Marinha Grande, que tal situação 

se devia à presença da CDU nos órgãos autárquicos. 
 
O Presidente da Assembleia Municipal, disse que depois de consultar os serviços da 

Câmara, e depois de analisar a forma como poderia resolver o problema, tinha agido da forma 

que entendeu ser a mais correcta. 
Fez questão ainda de dizer que antes de marcar a Assembleia, o assunto tinha sido analisado 
com os serviços da Câmara, inclusive do ponto de vista jurídico, e aquela tinha sido a única 

forma encontrada para ultrapassar a falta dos deputados do PS, garantindo que exactamente ao 
contrário do que diziam, os seus princípios democráticos o impediram de realizar uma 
Assembleia com falta de um grupo parlamentar, afirmando que sempre que uma situação 

daquelas acontecer fará tudo da mesma maneira. 
 
O deputado da CDU José Luís, começou por dizer aos deputados do Partido Socialista que de 

facto eles não estavam serenos, nem sequer à vontade, querendo fazer da sua ausência na 

Assembleia Municipal um facto político que viesse a depreciar a CDU. 
Como não estavam a conseguir fazer uma oposição credível, com propostas concretas, iam de 

facto promovendo aqueles �Fedeveres�, mas não valia a pena estarem com tais 
procedimentos, porque a Assembleia Municipal, tinha obrigatoriamente que funcionar com 
todos os seus membros, ou com a sua maioria classificando a sua atitude como �má de mais�  

Continuou classificando o procedimento do PS como continuação da campanha eleitoral 

iniciada exactamente no dia em que perderam as eleições, que bastava, porque efectivamente 
eles se tinham portado muito mal, que deveriam ter procurado qualquer outra solução, porque 

aquilo que fizeram foi um completo desrespeito para com a Assembleia Municipal. 
Ao deputado Rui Rodrigues, disse-lhe que tivesse calma, que as eleições ainda vinham longe, 

que na esmagadora maioria das vezes quem provocava que a Assembleia Municipal se 
realizasse em duas sessões, eram os deputados do PS, pois já se assistiu a muitas, que alguns 
elementos do Partido Socialista assinavam a lista de presença e iam embora, dizendo-lhe para 
finalizar que as senhas de presença dos deputados da CDU iam directamente para o PCP.  
 
O deputado do PS Aníbal Curto Ribeiro, disse que se havia alguém que perturbava os 

trabalhos e provocava atrasos era o PCP, que como se podia ver no período antes da ordem do 

dia apresentaram-se Moções que ainda nem sequer se tinham começado a discutir, que o PCP 

era quem tinha introduzido o barulho.  
Referiu ainda que o PS era quem teria razões de queixa para o fazer, e não o tinha feito, 
deplorando que o deputado Saúl Fragata introduzisse aquele ruído, afirmando que os 
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deputados da CDU, só estavam a fazer intervenções em cima de intervenções sem acrescentar 

nada à discussão. 
Mas, tinha pedido a palavra para exigir ao Presidente da Assembleia Municipal que pedisse ao 
deputado José Luís, que identificasse claramente em que dia, e quem foi o deputado que tinha 
estado presente na Assembleia, assinado a lista de presenças e tinha saído antes da hora, 
salientando que o que tinha acabado de referir, era um requerimento que estava a fazer à 

mesa. 
 
O deputado da CDU Albino Paulo, iniciou a sua intervenção cumprimentando toda a 
Assembleia, dizendo que depois de ouvir algumas barbaridades não conseguia ficar calado, 

referindo que os deputados que faltaram à Assembleia, deveriam ter a humildade de justificar 

a sua falta, lamentando que em vez disso continuassem numa atitude de arrogância, ao 
dizerem que quem estava em falta era o senhor Presidente da Assembleia Municipal, por não 

ter cumprido com o estipulado.   
Relativamente às senhas de presença disse que os deputados da CDU não as recebiam, 
garantindo-lhe que não estavam na política para isso.  
Quanto ao resto desta Assembleia disse que era lamentável que acontecessem coisas como 
aquelas, quando o deputado Osvaldo Castro lembrava o seu passado na Assembleia, 
lamentando que aquele deputado deixasse sempre para o fim as suas intervenções, deixando 
sempre um ensejo, em defesa do PS. 
 

O Presidente da Assembleia Municipal, deu a palavra ao deputado Rui Rodrigues, dizendo-
lhe que só tinha um minuto de intervenção, dado naquele ponto já ter esgotado o tempo 
previsto no regimento. 
  
O deputado do PS Rui Rodrigues, disse que a sua intervenção era em defesa da honra, 

porque depois da atoarda que o deputado José Luís tinha feito, impunha-se de facto que 
dissesse quem eram os deputados que chegavam, assinavam as folhas de presença e 

abandonavam a Assembleia, pois isso não era verdade, haviam efectivamente deputados que 

deixavam a Assembleia à meia-noite, exactamente à hora que deveriam acabar os trabalhos, 
mas sempre que isso acontecia avisavam. 
 
O Presidente da Assembleia Municipal, começou por dizer que iam discutir as Moções 

chegadas à mesa. Assim começou por perguntar se os deputados pretendiam que fosse lida de 

novo a primeira moção, ou se estariam em condições de a votar, referindo que era uma Moção 

apresentada pelo deputado da CDU Fernando Alves, em defesa da gestão pública da Mata 
Nacional Pinhal do Rei. 
 
O deputado do PS Telmo Ferraz, interveio, dizendo que votaria a Moção, mas de qualquer 

forma queria que ficasse registado que Director da Autoridade Florestal Nacional, tinha 
garantido ao Presidente da Câmara que a privatização das Matas não estava prevista. 

Garantindo que aquilo que acabava de dizer tinha sido notícia num jornal de Leiria, e não 

tinha sido desmentido. Logo não acreditava que a lei fosse no sentido da privatização, mas de 
qualquer forma era bom precaver, referindo que ia votar favoravelmente a Moção. 
 
O deputado do PS Rui Rodrigues, ainda relativamente à mesma Moção, disse que não se 

revia completamente nela, até porque não tinha nenhuma aversão à gestão privada, que aliás 
aquele tipo de gestão vinha a demonstrar que era bem mais eficiente no aproveitamento dos 
recursos, quer económicos, quer humanos, e não o repugnava de facto que algumas 
actividades no âmbito da floresta nacional, fossem geridas por privados.  
Disse também que tinha ouvido alguém dizer que existiam algumas actividades de gestão 

privada, nomeadamente Associações ligadas à caça, que tomavam a seu cargo a limpeza, a 



   12 

manutenção dos recursos respeitante às espécies animais existentes nas nossa matas, 
porquanto isso não lhe parecia que fosse mau. 
Mas o que estava em aprovação era apenas a parte deliberativa da proposta de Moção 

apresentada pelo deputado Fernando Alves, assim sendo votaria favoravelmente. 
 
O deputado do PSD Pedro André, referiu que naturalmente também o PSD votaria 
favoravelmente a proposta, ninguém de bom senso pretendia a privatização das matas, pelo 
menos com o PCP, a pôr o caso na rua. 
Mas não quis deixar de lembrar que a lei em discussão era datada de Agosto, e quem tinha 
alertado para esse facto tinha sido a Presidente da Câmara de Leiria, que nem sequer tinha 
sido ninguém da Marinha Grande. Também lhe parecia que deveria haver um debate maior, 
porque a lei em si não era tão má como o PCP o queria fazer crer, era preciso haver um amplo 
debate, também a gestão pública das matas estava longe de ser ideal, verificando-se a 
destruição de muitas espécies.  
Alertou para quando vamos na estrada atlântica para S. Pedro, mais parecer um deserto, 
existindo ali toda uma série de problemas que a gestão pública também não era capaz de 
responder. Portanto em vez de fazerem barulho e virem com as bandeiras a abanar para a rua, 
devíamos todos olhar para a lei com cabeça, analisando os seus prós e os seus contras, 

tentando corrigir os problemas. 
 
O deputado do BE José Rodrigues, disse que o Bloco de Esquerda votaria favoravelmente, 
mas queria chamar à atenção para o facto de que já em Assembleias anteriores eles tinham 

alertado para aquele assunto. 
 
O deputado da CDU Fernando Alves, disse ao deputado Pedro André que a sua intenção não 

era fazer �show off�, quando referiu que tinha sido a Presidente da Câmara de Leiria a 

primeira a alertar para o problema, ainda bem que assim tinha sido, mas isso não invalidava 
que não se alertasse uma vez mais para as coisas não ficarem em banho Maria, pois se 
ninguém se incomodasse, se ficassem todos calados, com certeza mais tarde ou mais cedo a 
privatização concretizar-se-ia. 
Referiu que também estava de acordo quando se dizia que muitas vezes as entidades privadas 
tratavam melhor as coisas, mas aquele era um caso diferente, porque as matas nacionais, o 
Pinhal de Leiria eram um monumento, não eram qualquer coisa assim abstracta, como uma 
fábrica, que se possa gerir melhor ou pior, ao ser gerida por entidades privadas, eram um 
monumento que pertencia ao Povo e ao País, não podendo ser de ninguém em particular, 
sendo um dever do Estado geri-las. 
 
O Presidente da Assembleia Municipal, dado que não tinha mais pedidos de intervenção 

colocou a Moção apresentada pelo deputado Fernando Alves à votação, tendo a mesma sido 
aprovada por unanimidade, com 24 votos. 
 
O deputado do BE José Rodrigues, interpolou o Presidente da Assembleia acerca do 
documento que também ele tinha entregue à mesa. 
 
O Presidente da Assembleia disse que o documento apresentado pelo deputado não era um 

Moção, questionando-o se seria uma proposta, respondendo-lhe o referido deputado que o seu 
documento era uma proposta.  
Perante o exposto informou à Assembleia que a proposta apresentada pelo deputado do BE 
José Rodrigues ia no sentido da Assembleia promover, e que fosse parte integrante de uma 
comissão de acompanhamento da construção das ETES- Estação de Tratamento de Efluentes 

Sólidos. Uma comissão que agrupasse e potenciasse os contributos das diversas forças vivas 

do Distrito/Região, nomeadamente as Associações ambientalistas, OIKUS, QUERCUS, 

RECILIS, Associações de Suinicultores, Partidos Políticos bem como outras entidades da 
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comunidade em geral, com o intuito de pressionar a Administração Central, no sentido de se 
obter financiamento o mais rápido possível. 
 

O deputado do BE José Rodrigues, interveio para esclarecer que já existia uma comissão de 

acompanhamento para ajudar a resolver o assunto em discussão, mas não havia ninguém da 

Marinha Grande, ligada à mesma, assim, ao apresentarem aquela proposta pretendiam que 

fosse nomeado alguém da Assembleia Municipal, ou da própria Câmara, que viesse a integrar 

aquele grupo de trabalho já constituído. 
 
O Presidente da Assembleia Municipal, perguntou ao deputado do BE José Rodrigues, se o 

que o que pretendiam, era que a referida comissão fosse contactada, informando que a 
Assembleia Municipal da Marinha Grande, lhe pretendia integrar um representante. 
Simultaneamente perguntou aos deputados se estavam de acordo que a Assembleia Municipal 
através do seu Presidente contactasse a referida comissão, para que um dos seus elementos a 
viesse a integrar. Como nenhum deputado manifestou a sua discordância, foi de seguida 
sugerido o nome do deputado José Rodrigues, tendo o Presidente da Assembleia Municipal 
perguntado se aquele aceitava o cargo para o qual estava a ser proposto, o deputado em 
questão respondeu afirmativamente, tendo o Presidente, questionado a Assembleia, se alguém 

se opunha. Como ninguém se manifestou, foi aceite a proposta colocada pelo Bloco de 
Esquerda, comprometendo-se o senhor Presidente da Assembleia Municipal em tratar daquele 
assunto. 
Ainda no uso da palavra, disse que tinha também em seu poder uma Moção relativa ao Dia 
Internacional da Mulher, salientando que as mulheres eram um motor de construção e 

desenvolvimento, referindo que a Moção era muito abrangente, perguntando também se 

achavam que havia necessidade de a voltarem a ler, ou se estariam em condições de a discutir. 
 
O deputado do PS Rui Rodrigues, disse que relativamente à Moção, os considerandos eram 
uma amálgama de assuntos de tal modo abrangentes, que entravam até pelo código de 

trabalho, por consequência, necessitava de uma discussão muito profunda, assuntos que não 

eram em exclusivo uma matéria em defesa dos direitos da mulher, portando da forma como o 

texto estava redigido, entendia que não deviam votar favoravelmente.  
 
O deputado do PSD Pedro André, disse que já no ano passado a deputada Alice Marques, 
tinha levado à Assembleia Municipal uma Moção idêntica, que teria dito a mesma coisa, que 
efectivamente não estava de acordo com os considerandos, indo portanto o PSD abster-se. 
 

O Presidente da Assembleia Municipal, perguntou se mais alguém pretendia intervir, 
havendo um deputado que se manifestou, o Presidente perguntou se era seu desejo que a os 
considerandos da Moção fossem lidos de novo, então de acordo com o solicitado leu todos os 
considerandos do referido documento. 
  
O deputado do PS Telmo Ferraz, disse que acreditava que a Moção enquadrava muita coisa 
no Mundo relativamente às mulheres, era verdade, mas algumas das coisas contempladas não 

se enquadravam à mulher Portuguesa no seu conjunto, nós já estávamos noutra sociedade, que 
o que acontecia em Portugal já não era exactamente assim. 
 
O deputado da CDU Saúl Fragata, começou por dizer que se fossem ao concreto daquilo que 
se passava, aquela Moção retratava de facto o elo mais fraco da sociedade portuguesa, em 
todos os aspectos, verificava-se que a Moção estava de acordo com o espírito daquilo que era 
o dia Internacional da Mulher, daquilo que foi efectivamente aquele dia, resultante da 
martirização das mulheres.  
Disse também que as mulheres tanto no plano familiar, como no plano social, ainda estavam 
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sujeitas a muitas injustiças sociais, começando pelos horários de trabalho alargados que eram 
obrigadas muitas vezes a fazer, nomeadamente nos grandes centros comerciais, 
principalmente se viverem longe do posto de trabalho, tendo efectivamente oito horas de 
trabalho mas distribuídas por várias períodos, fazendo por vezes quatro horas de intervalo 
para o almoço. 
Também não era verdade que para trabalho igual salário igual, que não valia a pena estarem 
com panaceias, porque tudo o que acabava de dizer era verdade, afirmando que tinha que 
haver firmeza e ousadia na tomada de medidas, que não era por uma Moção que o problema 

se resolvia, mas tinham que ser tomadas posições concretas, essencialmente numa terra de 
tradições como a Marinha Grande. 
 
O Deputado do PS Aníbal Curto Ribeiro, reforçou o que tinha dito a deputada Isabel 
Ferreira sua colega de bancada, que concordava quase plenamente com a segunda parte do 
documento apresentado, reforçando que gostaria de votar a favor, mas achava que os 
considerandos extravasavam aquilo que se pretendia. 
 Disse ainda que gostaria que se pudesse fazer uma reflexão, permitindo-lhe votar a segunda 
parte em consciência, achava que devia haver o nivelamento da primeira, porque aquilo que 
tinha sido dito pelo deputado Saúl Fragata, relativamente ao elo mais fraco, reflectia-se 
apenas na parte comportamental, e não na legislativa, dado já ter havido uma grande 
evolução. 
 
A deputada da CDU Susana Domingues, fez uma breve intervenção relativamente ao 

conteúdo da Moção que tinha apresentado. Dizendo que obviamente respeitava as posições 

que foram manifestadas, e não podia deixar de estar de acordo com a deputada e professora 

Isabel.  
Na realidade era indiscutível que tinha havido uma grande mudança de mentalidades e de 
comportamentos, mas havia ainda muito mais a fazer, nomeadamente em termos 
comportamentais e também ainda na mudanças de mentalidades, assim como no conteúdo de 

fiscalização, embora as instituições e os institutos já estivessem criados, mas na verdade as 
mulheres, mesmo seio laboral, tinham muitas dificuldades em fazerem vingar o emprego, e os 
seus direitos fundamentais. 
Quanto às considerações e sugestões que foram feitas para mudança, se os senhores deputados 

quisessem ser mais concretos, mais precisos nas alterações que eventualmente pretendessem 

ver plasmadas na Moção, não tinha qualquer problema em as aceitar, em reestruturar o 
documento e colocá-lo novamente a votação. 
 
O deputado da CDU Artur Marques, disse que relativamente à questão da Moção, tratava-se 
de uma visão de esquerda, que o Partido Socialista e o Partido Social Democrata não tinham, 

porque efectivamente aquela era uma questão da liberdade de mentalidade das pessoas, era 

inequivocamente uma postura de esquerda. 
 
O Presidente da Assembleia Municipal, perguntou aos senhores deputados se já estariam 

em condições de votar a Moção. 
Disse que ia avançar com outra Moção, dado que havia mais duas para serem discutidas e 
votadas, informando que ia retirar a Moção que ele próprio tinha apresentado, deixando 
apenas a apresentada pelo PSD, dado que contemplavam o mesmo assunto, e era mais curta e 
mais sintética, apesar de considerar que deviam lá estar reflectidos muitos dos considerandos 

contemplados no documento por si apresentado, mas para não perderem mais tempo, ia 
colocar a votação apenas a Moção apresentada pelo PSD na pessoa do deputado Rui 
Verdingola, e que a Moção apresentada por si próprio ficava anexa à acta, passando de 

seguida a ler o documento escolhido para discussão e votação. 
Depois de ler a Moção, e não havendo qualquer obstáculo por parte da Assembleia, colocou-a 
de imediato à votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade com 24 votos. 
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De seguida perguntou uma vez mais se já se encontravam em condições de votar a Moção 

relativa ao Dia Internacional da Mulher. 
 
A deputada do PS Isabel Ferreira, perguntou à deputada Susana Domingues se poderia 
retirar o considerando quarto, e a primeira parte do considerando cinco, que assim sendo, ela e 
a sua bancada concordariam inteiramente com a Moção. 
 
O Presidente da Assembleia Municipal, disse que ia ler só o que pretendiam que se 
retirasse, perguntado se era o considerando que se referia à entrada em vigor do novo código 

de trabalho, perguntando simultaneamente qual era exactamente a primeira parte do 
considerando cinco, se era relativa ao encerramento dos serviços públicos. 
 
 A deputada do PS Isabel Ferreira, respondendo afirmativamente, disse que apesar do 
encerramento de alguns serviços públicos, que não ia discutir isso, que considerava que 
actualmente as mulheres tinham muito mais apoio. 
 
A deputada da CDU Susana Domingues, disse que mantinha na íntegra o ponto quinto, mas 
poderia eventualmente equacionar a hipótese de retirar o ponto quarto. 
 
O Presidente da Assembleia Municipal, informou que a deputada Susana Domingues 
admitia retirar o ponto quatro para a proposta ser votada, não retirava mais nada, se mesmo 

assim a proposta não fosse aprovada, mantinha os pontos todos. 
 
O deputado do PS Osvaldo Castro, disse que naqueles casos só era votada a parte 
deliberativa, não se votavam os considerandos, só que como os considerandos provavelmente 

visavam publicação, necessitava-se apenas de votar a parte deliberativa, afirmando que não se 

podiam votar os considerandos das Moções.  
Então, como só visava publicação era evidente que só votariam positivamente se fosse tido 
em conta o que a deputada Isabel Ferreira já tinha referido. 
 

O Presidente da Assembleia Municipal, informou que a deputada Susana Domingues, 
perante as questões colocadas, já não pretendia retirar nada à Moção, colocando-a de seguida 
à votação tal como tinha sido inicialmente apresentada, tendo a mesma sido aprovada por 
maioria com 12 abstenções. 
 
A deputada do PS Isabel Ferreira, leu uma declaração de voto relativa à sua bancada; 
Declaração de Voto 

A minha declaração de voto é no sentido da minha intervenção anterior, a primeira 

intervenção relativamente a essa matéria, eu disse portanto que o preâmbulo não estaria de 

acordo, mas que aceitaria completamente as propostas feitas, e é por isso que a votei 

favoravelmente. Além disso, sou mulher e não me esqueço disso durante os 365 dias do ano. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal, deu então entrada no ponto um, dando a palavra ao 

senhor Presidente da Câmara para o introduzir.   
 

Ponto um � 3ª Modificação � 1ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2009 
 

O Presidente da Câmara, começou por cumprimentar todos os deputados e Munícipes 

presentes, assim como a Comunicação Social. 
Relativamente ao ponto da ordem de trabalhos em discussão, disse que aquela revisão se 

devia ao facto de não ter sido prevista a arrecadação de receita decorrente do Cluster Glass, 

integrado numa candidatura relativa ao consórcio internacional que envolvia o Cluster de 

Moldes, assim como ainda a iluminação pública, a requalificação da Casa Museu Afonso 
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Lopes Vieira, a ultima já prevista, mas faltava-lhe a componente despesa de capital, para a 
eventual aquisição de terrenos, já previstos em projectos de preparação, para o melhoramento 

da Rede Viária. 
 
O deputado do PS Telmo Ferraz, disse uma vez mais que as modificações orçamentais eram 

naturais, que eram um elemento de gestão que compreendiam. 
Sugeriu ao senhor Presidente da Câmara, que no futuro, e caso assim o entendesse, 

conjuntamente com os documentos apresentados, enviassem também uma pequena síntese da 

necessidade daquilo que as tinha motivado, com a finalidade de poderem criticar 
construtivamente e em consciência.  
 
O Presidente da Câmara, disse que se bem tinha entendido, o que o deputado Telmo Ferraz 
tinha sugerido, era em vez de verbalmente serem explicados os motivos da referida 
modificação, que fosse tudo apresentado por escrito. Assim, uma vez que tinha feito chegar 

aos deputados um mapa de leitura muito simples, feito em Excel, mas se mesmo assim não 

continha a síntese pretendida, achava que era uma boa sugestão.   
 
O Presidente da Assembleia Municipal, como ninguém mais pediu para intervir colocou à 

votação o ponto número um da ordem de trabalhos -   Ponto um � 3ª Modificação � 1ª 

Revisão aos Documentos Previsionais de 2009, que foi aprovado por unanimidade com 24 
votos. 
 
 Presente deliberação camarária e documentos anexos relativos à 3ª Modificação aos 

Documentos Previsionais de 2009, constituída pela 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita, 1ª 

Revisão ao Orçamento da Despesa, 1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e 1ª 

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

e que ficam anexos a esta aprovação em minuta, constituindo o 1º ponto da Ordem de 
Trabalhos, para discussão e aprovação. 
A Assembleia Municipal, após análise dos documentos supra mencionados e considerando 

que os mesmos estão devidamente fundamentados pela legislação em vigor, decide submetê-
los à votação e nos termos do disposto na alínea b) do n.º2 do art. 53.º da Lei n. 169/99 de 18 

de Setembro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, os mesmos 
são aprovados por unanimidade, com 24 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. 

Nos termos legais e regimentais, procedeu-se à sua aprovação em minuta por unanimidade, 
com 24 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. 
 
Conforme documento que se encontra como anexo nº 8 à presente acta. 
 
O Presidente da Assembleia Municipal, deu entrada no ponto dois da Ordem de Trabalhos. 
 

Ponto dois � Req. 3875/08 - PC nº 346/06 � APPACDM - Associação Portuguesa de 

Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental - Reconhecimento do Interesse Público 

da Construção de Lar para Desafectação do Solo da Área da RAN; 
 
O Presidente da Assembleia Municipal, disse ainda que o processo relativo aquele ponto se 
encontrava na Assembleia colocado em cima de uma mesa, inteiramente à disposição de 

quem o quisesse consultar, dando de seguida a palavra ao senhor Presidente da Câmara para 

fazer a introdução ao referido ponto. 
 
O Presidente da Câmara, começou por dizer que ia dar uma breve explicação, acreditando 

que aquele tema não suscitaria grandes dúvidas.  
Disse que se tinha verificado que o terreno cedido em regime direito de superfície à 
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APPACDM, para construção de novas instalações, se encontrava em área de RAN � Reserva 
Agrícola Nacional. 
Assim, para ultrapassar o problema, impunha-se o seu reconhecimento de utilidade pública, 

por parte da Assembleia Municipal. Sendo portanto exactamente esse reconhecimento que a 
Câmara solicitava. 
 
O Presidente da Assembleia Municipal, disse que em virtude de ninguém pretender intervir 

naquele ponto de ordem de trabalhos, ia colocar a votação o �Ponto dois � Req. 3875/08 - PC 
nº 346/06 � APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente 

Mental - Reconhecimento do Interesse Público da Construção de Lar para Desafectação do 

Solo da Área da RAN�, tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade com 24 votos. 
 

Req. 3875/08 � PC Nº 346/06 � APPACDM � Associação Portuguesa de Pais e Amigos do 

Cidadão Deficiente Mental � Reconhecimento do interesse público da construção de Lar 

para desafectação do solo da área da RAN 

 

Presente deliberação camarária, de 12 de Fevereiro de 2009, com o seguinte teor: 
 

�Presente projecto de arquitectura referente ao licenciamento da construção de um 

equipamento de apoio social � Lar destinado ao alojamento de pessoas com deficiências 

mentais, requerido pela APPACDM � Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 

Deficiente Mental, aprovado em Reunião de Câmara datada de 21 de Junho de 2006; 

 

Presente requerimento daquela associação, referente ao pedido de 

reconhecimento de interesse público para efeitos de desafectação de solo 

da Reserva Agrícola Nacional, junto da Comissão Regional da Reserva 

Agrícola do Centro; 
 

Após análise da pretensão:  

 

1. Considerando que o Município da Marinha Grande, através de deliberação 

camarária de 11 de Maio de 2005, constitui a título gratuito, por escritura datada de 

19 de Julho de 2005, o direito de superfície por 50 anos, a favor da APPACDM da 

Marinha Grande � Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente 

Mental � Instituição Particular de Solidariedade Social, do prédio urbano registado a 

favor do Município da Marinha Grande, sito na Várzea, Freguesia e Concelho da 

Marinha Grande, constituído por parcela de terreno com a área de 3.250m2, descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande, sob o número 13312, 

inscrito na respectiva matriz sob o artigo 15653; 

 

2. Considerando que nos termos da Carta de Ordenamento do Plano Director Municipal 

da Marinha Grande, ratificado por Resolução do Conselho de Ministros n.º 37/95 e 

publicado em Diário da República I Série-B, n.º 94 de 21.04.1995, o solo em causa 

encontra-se classificado como Espaço Urbanizável � Restante Área Urbana e afecto à 

Área de Protecção Especial; 

 

3. Atenta a Carta de Condicionantes do citado plano municipal de ordenamento do 

território verifica-se que o solo onde se localiza o prédio em causa, se encontra afecto 

ao regime da Reserva Agrícola Nacional; 

 

4. Considerando que a Comissão Regional da Reserva Agrícola do Centro, para a 

emissão de parecer de desafectação do referido prédio da RAN, exige documento 
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onde se reconheça o interesse público do empreendimento e a ausência de 

alternativas;  

 

5. Considerando que o direito de superfície constituído sobre o prédio urbano atrás 

identificado, se destina à edificação de um equipamento de apoio social � Construção 

de Lar destinado ao alojamento de pessoas com deficiências mentais; 

 

6. Considerando a importância, oportunidade e vantagens daquele tipo de 

equipamentos, revestindo-se os mesmos de inegável interesse público para o 

Concelho; 

 

A Câmara apreciou, deliberou aprovar e submeter à Assembleia Municipal, o 

reconhecimento de interesse público da construção em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 6 

do art. 64.ºda Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi conferida pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para efeitos de desafectação do solo da área da RAN, nos 

termos do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho. 

 

Mais deliberou informar, que o reconhecimento de interesse público a emitir, permitindo a 

eventual desafectação do solo da RAN, não anulará o facto do prédio em causa se encontrar 

afecto à Área de Protecção Especial, referida no art. 8.º do RPDMMG e constante da 

respectiva Carta de Ordenamento, pelo que irá efectuar consulta à Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, por forma a poder clarificar aquela 

sobreposição de áreas, tendo em vista a aprovação do projecto final em perspectiva.� 

 

�Esta deliberação foi tomada por unanimidade� 
 

A Assembleia Municipal, após análise dos documentos supra mencionados e considerando 
que os mesmos estão devidamente fundamentados pela legislação em vigor, decide submetê-
los à votação e nos termos do disposto na alínea m) do n.º2 do art. 53.º da Lei n. 169/99 de 18 

de Setembro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, os mesmos 
são aprovados por  unanimidade, com 24 votos a favor,0 votos contra e 0 abstenções. 

Nos termos legais e regimentais, procedeu-se à sua aprovação em minuta por unanimidade, 
com 24 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. 
 
Conforme documento que se encontra como anexo nº 9 à presente acta. 
 
O Presidente da Assembleia Municipal, deu entrada no ponto três da Ordem de Trabalhos. 
 

Ponto três � Declaração de Interesse Municipal da Variante Nascente 
 
O Presidente da Câmara, disse que também aquele ponto era acompanhado da devida 

informação, que o projecto da Variante já tinha sido aprovado no ano 2000, e nessa altura 
para se avançar com a sua concretização também já tinha sido necessário ajustar alguns 
pormenores. 
Disse ainda que o projecto da Variante tinha sido candidatada no âmbito do QREN, que para a 
sua primeira fase já tinha financiamento assegurado, nomeadamente no âmbito da 

Contratualização entre o Mais Centro e a CIMPL- Comissão Inter-Municipal do Pinhal 
Litoral. 
Pelo exposto, para a sua concretização exigia-se que a mesma fosse reconhecida de interesse 
Municipal. 
 
O Presidente da Assembleia Municipal, como ninguém pediu para intervir colocou à 

votação o ponto número três da ordem de trabalhos - Ponto três � Declaração de Interesse 
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Municipal da Variante Nascente, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade com 24 
votos. 
 
DECLARAÇÃO DE INTERESSE MUNICIPAL DA VARIANTE NASCENTE. 

Presente deliberação camarária, de 12 de Fevereiro de 2009, com o seguinte teor: 
«Para efeitos de utilização de solo incluído em Reserva Ecológica Nacional, com vista à 

execução da Variante Nascente é necessário obter o reconhecimento de relevante interesse 

público, que será concedido mediante despacho do membro do Governo competente, nos 

termos do artigo 21º, do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto. 

«Para a instrução do procedimento de reconhecimento de relevante interesse público é 

exigida a emissão de declaração de interesse municipal da Variante Nascente, por parte da 

Assembleia Municipal da Marinha Grande.  

«Considerando as principais características da obra a realizar:  

a) A Variante Nascente da Marinha Grande tem a extensão total de 4650 m, 
contornando o perímetro urbano pelo quadrante Nordeste.  

b) O traçado inicia-se na ligação à antiga E.N. 242-1 e termina na ligação à E.N. 242.  

c) As ligações da extremidade a estas duas estradas nacionais são realizadas através de 
intersecções giratórias de nível com duas vias de circulação e raios interiores de 35 m 
e 30 m, respectivamente.  

d) O traçado da variante, no projecto original, apresenta cinco ligações de nível à rede 
viária local, todas realizadas por cruzamentos dotados de via de recolha e viragem à 
esquerda bem como de vias individualizadas para cada movimento de viragem. Este 
traçado foi alterado, tendo-se na ligação com a Rua do Repouso (ligação Casal 
Galego/Coucinheira) e na ligação com a Rua 42 (ligação Casal Galego/Trutas) criado 
mais duas intersecções giratórias de nível com duas vias de circulação em 
substituição dos cruzamentos de nível previstos no projecto inicial.  

e) O perfil transversal-tipo projectado para a variante corresponde a 7 metros de faixa 
de rodagem, ladeada por bermas pavimentadas, com 2,00 m de largura. 

«Considerando que a construção da Variante Nascente vai permitir melhorar as condições de 

circulação e mobilidade no centro urbano, através do desvio do tráfego de passagem 

nomeadamente dos pesados, facto que se traduz também na melhoria das condições 

ambientais e da inerente qualidade de vida das populações.  

«Considerando que a Variante Nascente é uma de um conjunto de vias previstas no Plano 

Director Municipal para funcionar como um anel circular externo à cidade e visa retirar do 

seu centro o tráfego de veículos pesados de transporte de mercadorias, bem como o 

acréscimo de veículos ligeiros provocado pelo acesso às praias do concelho. 

«Considerando que a construção da Variante Nascente irá facilitar os acessos e a circulação 

na Marinha Grande, especialmente nos seus pontos de maior congestionamento, assim como 

as saídas em direcção a Leiria e Vieira de Leiria. 

«Considerando que o Plano Director Municipal da Marinha Grande, ratificado por 

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

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

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

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

«Considerando que o projecto de execução da Variante Nascente, foi elaborado por entidade 

externa, tendo sido aprovado por deliberação camarária, de 13 de Julho de 2000. Parte do 

projecto foi objecto de alterações, presente na reunião de Câmara, de 2 de Outubro de 2008. 

Na memória descritiva do projecto refere-se que foi tida em conta �a definição do corredor 

previsto no Plano Director Municipal da Marinha Grande para a Variante�. Referindo-se, no 
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mesmo documento, que �o traçado acompanha de perto o preconizado no PDM da Marinha 

Grande�. 

«Considerando que à data da aprovação do PDM e posterior ratificação governamental, 

ficou definida quer a localização, quer o traçado da variante a executar. A definição concreta 

do traçado, na área delimitada pelo corredor reservado, ocorreu por via da aprovação do 

projecto de execução, que agora se pretende concretizar. 

«Assim, a Câmara Municipal delibera reconhecer o interesse municipal do projecto da 

Variante Nascente, para os efeitos previstos no artigo 21º, do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 

de Agosto, e delibera, ainda, propor, ao abrigo do artigo 64º, n.º 6, alínea a), da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, à Assembleia 

Municipal da Marinha Grande que, para os mesmos efeitos, declare o interesse municipal da 

Variante Nascente. 

«Esta deliberação foi tomada por unanimidade». 
  
A Assembleia Municipal da Marinha Grande delibera, com os fundamentos constantes 

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

efeitos previstos no artigo 21º, do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto., e que os 

mesmos são aprovados por unanimidade, com 24 votos a favor, 0 votos contra e 0 

abstenções. 
 
Nos termos nos termos do artigo 92º, n.º 3, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e regimentais, procedeu-se à sua 

aprovação em minuta por unanimidade com 24 votos a favor, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 

Conforme lista que se encontra como anexo nº 10 à presente acta. 
 
O Presidente da Assembleia Municipal, deu entrada no ponto quatro da Ordem de 
Trabalhos. 
 

 Ponto quatro � Actividade Camarária/ Informação Financeira 
 
O Presidente da Câmara, começou por dizer que ia tentar reportar-se apenas a alguns 
aspectos que pudessem complementar o que se encontrava inscrito no relatório. 
Referiu as iniciativas levadas a efeito no âmbito das comemorações dos 75 anos do 18 de 

Janeiro de 1934, levadas a efeito pela Câmara Municipal em parceria com o Sindicato 

Vidreiro, destacando delas a criação de uma medalha comemorativa da efeméride, com o 

cunho especial do escultor Marinhense Joaquim Correia, informando simultaneamente que 
por deliberação da Câmara já tinham atribuído a referida medalha à Assembleia Municipal, 

pensando que daquele modo estariam a preservar a memória dos Marinhenses intervenientes 
naquele acontecimento histórico. 
Informou também de uma reunião realizada no salão nobre dos Passos de Concelho, no 
passado dia 28 de Janeiro, entre a Câmara e a Autoridade Florestal Nacional, com a presença 

do seu presidente e das equipas responsáveis, quer a nível nacional, quer a nível regional. 

Trataram-se na referida reunião diversos assuntos, já anteriormente solicitados com carácter 

de urgência, nomeadamente o alargamento da Zona Industrial da Marinha Grande, da Zona 

Industrial de Vieira de Leiria, o projecto do Museu Nacional da Floresta, assim como a 
eventual gestão privada das matas nacionais. 
Relativamente ao alargamento das zonas industriais da Marinha e da Vieira, levantou-se uma 
questão que tinha a ver com o decreto-lei 124/96, que previa a implementação de uma faixa 

de gestão de combustíveis com 100 metros para dentro do seu perímetro, que no caso 

concreto de Vieira de Leiria, significaria completamente a sua impossibilidade de utilização 
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para qualquer fim de ocupação industrial, passando-se o mesmo em relação à zona industrial 

do Casal da Lebre, sobretudo nas áreas reservadas às duas vidreiras marinhenses. 
Referiu que acabava de expor era de facto uma das grandes preocupações do Município, que o 
senhor Presidente da Autoridade Florestal Nacional, tinha acabado por os tranquilizar 
dizendo-lhes que recentemente tinha havido alteração legislativa, que permitia um 
enquadramento diferente, assim, declarou que continuariam a aguardar o parecer daquela 
instituição. 
Continuou dizendo que na referida reunião tinha sido ainda abordado o assunto Museu 
Nacional da Floresta, assunto que já tinha sofrido algum atraso devido à reestruturação 

recente nos serviços em questão, recordando que existia ainda válido um protocolo assinado 
entre a Câmara a Autoridade Florestal Nacional, e pelo IMC- Instituto dos Museus e da 
Conservação, tendo o presidente da AFN reforçado a validade do citado protocolo, assim 
como reforçava o total empenhamento daquela instituição no avanço do Museu Nacional da 

Floresta. 
Quanto à eventual gestão privada da Mata Nacional, confirmava que o senhor Presidente da 
Autoridade Florestal Nacional tinha dito que não estava prevista a privatização da Mata, 

assim como tinha também acrescido, que em princípio o Pinhal do Rei não seria abrangido 

pela entrega a gestão de empresas privadas.  
Aproveitou para dizer que achava perfeitamente adequado aquilo que a Assembleia tinha 
acabado de deliberar, dado que não estavam postas de lado as possibilidades da gestão da 
mata vir a ser entregue pelo Estado a uma empresa privada. 
Foi tratado ainda nessa reunião a reflorestação das áreas ardidas em 2003, passados seis anos, 
e cerca de metade da área ainda estava por reflorestar. Disse que tinha tido ainda 
conhecimento de que a Autoridade Florestal apresentaria candidatura a um programa de 
financiamento permitindo completar uma parte da reflorestação, uma vez que a outra parte era 
feita naturalmente.  
Salientou que tinham levantado ainda a questão do elevado estado de degradação das estradas 

florestais, da necessidade de desafectação de área para a conclusão da estrada atlântica, do 

protocolo para o tratamento do arquivo histórico florestal, um espólio muito valioso já 

transferido das instalações da antiga Direcção Regional dos Recursos Florestais em Lisboa, 

para as instalações do Parque do Engenho, sendo naturalmente necessário para o salvaguardar 

o envolvimento do Arquivo Distrital de Leiria. 
Ainda no campo das informações, referiu o arranque do Cluster Plastic, que tinha contado 
com a participação da Câmara conjuntamente com a Cefamol, o Centimfe, a Open, e o 

Instituto Superior Técnico, tendo em vista vir a estabelecer uma cooperação estratégica entre 

as Empresas e os Centros Tecnológicos, Centros de Investigação e as Universidades, assim 

como autoridades públicas.  
Referiu também que a Câmara teria um papel determinante naquela realização, mas para um 
futuro melhor da industria Marinhense, cabia às Empresas e às Associações Empresariais, tal 

como aos Centros de Investigação, a responsabilidade da sua continuidade, devendo tanto 

quanto possível ser alargado a outras áreas. 
Mencionou também uma reunião havida com a senhora Presidente da Administração da 

Região Hidrográfica do Centro, professora Teresa Fidélis, reunião que tinha tido em vista a 
apreciação do projecto para a requalificação das margens do Rio Liz, permitindo aferir se 

entre a Câmara e ARH se abriria alguma disponibilidade, na mesma base de uma forma muito 
semelhante à existente entre a Câmara e o INAG, relativamente ao problema da nova Ponte 

das Tercenas. 
Continuou dizendo que a senhora presidente da ARH, lhes tinha comunicado a sua total 
disponibilidade e consequentemente a perspectiva de se vir a estabelecer um protocolo entre a 
Câmara e a ARH, que permitisse suportar uma candidatura conjunta ao QREN, tendo aquela 
como intuito obter financiamento, que permitisse a inclusão de três componentes, a 

construção da nova Ponte das Tercenas, a conclusão da Estrada Atlântica e também a 

requalificação do troço final do Rio Liz. 
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Quanto ao QREN, e à candidatura das parcerias para a regeneração urbana, disse que tinha 

terminado a segunda candidatura, que além das quatro Câmaras que já tinham obtido 
financiamento aquando da primeira candidatura, havia agora mais seis que se lhe juntavam, 
ressaltando que apesar de todos os esforços ainda não tinha sido desta vez que a autarquia 

Marinhense tinha conseguido, mesmo assim, embora o espaço que tiveram para a melhorar 

tivesse tido curto, optaram por apresentação de nova candidatura.  
Desde do mesmo contexto salientou que tinha que haver um esforço financeiro acrescido, da 

parte de todos os parceiros, dado o financiamento garantido ter passado de 70% para 60%, 
que implicaria que cada um dos parceiros assumisse por si só os 40% não financiados, 

lembrando que se estava a falar de parceiros com dificuldades acrescidas, como o SOM, a 
ACIMG, Associação Juvenil �CISCO� EPAMG, etc. 
Informou ainda que tinha sido apresentada também uma candidatura para a Regeneração do 

Centro Tradicional, tendo ficado esperançados de que se conseguiria obter financiamento, o 
que seria de extrema importância, dado nela estarem integrados projectos importantíssimos, 

estruturantes para a revitalização da cidade. 
Ainda relativamente ao QREN, referiu o atraso incompreensível nas candidaturas no âmbito 

da Contratualização, dado que no mês de Dezembro já tinha sido assinado em Tomar, entre o 

Mais Centro e a CIMPL um contrato não definitivo, daí haver já algumas preocupações em 

termos de realização de obras com alguma envergadura, nomeadamente a Rua do Repouso em 
Casal Galego. 
Quanto à Carta Educativa, disse que continuavam a aguardar a sua homologação, que em 
reunião docente do Conselho Municipal de Educação tinha sido solicitado à Câmara que 

intercedesse junto do Ministério da Educação, deixando o seu pedido expresso, permitindo 
que o processo fosse agilizado. Prosseguiu lembrando os deputados que no conjunto de 
projectos financiados pelo QREN, a fatia maior não só em número de projectos, como em 
verbas envolvidas, tinha justamente a ver com a requalificação da Rede Escolar, aproveitando 
para informar que a DREC- Direcção Regional de Educação do Centro, não estava a emitir 

pareceres para o Concelho da Marinha Grande, por falta de homologação da Carta Educativa. 
Quanto ao programa FINICIA, disse que agradecia à comunicação social o facto de a nas 
últimas duas semanas ter havido alguma divulgação, e insistência por parte de alguns dos seus 
órgãos, dado ter permitido que surgissem vários contactos de empresários locais 

potencialmente interessados. Para o efeito disse ainda que já existia marcada uma reunião 

com a ACIMG, com o intuito de conjuntamente virem a desenvolver esforços, não só para 

uma maior divulgação, mas sobretudo incentivar os empresários Marinhenses, em especial os 

do centro da cidade, intitulando-o como um instrumento vantajoso, para quem pretendesse vir 
a fazer investimentos até ao valor de 45 mil euros. 
Informou que a obra do Centro Empresarial já estava concluída, que a entidade à qual estava 

imputada a responsabilidade de funcionar como entidade gestora, já não tinha existência legal, 

havendo naturalmente necessidade de definição de um programa para o seu funcionamento, 
dado que as entidades envolvidas diziam que afinal já não precisavam de todo o espaço que 

lhes estava atribuído, compreendendo-se o porquê de tal atitude, porque teriam de suportar no 

mínimo os custos de financiamento e manutenção entre outros.  
Disse que depois de ouvidos todos os parceiros, e dado que estava reservada para a AIC uma 
área de grande dimensão, e porque o Crisform carecia de espaço, ficou decidido que 

temporariamente o Crisform ocuparia as salas que eram destinadas à AIC. 
Ainda relativamente ao centro Empresarial, surge entretanto uma outra situação, por parte do 

IPL � Instituto Politécnico de Leiria, manifestando interesse em vir a localizar na Marinha 

Grande pelo menos um Centro de Investigação, e eventualmente vir a haver no Concelho, a 
funcionar alguns mestrados em áreas tecnológicas, partindo de protocolos que envolviam 

empresas locais, alguns deles já em curso, e salvo erro mais três candidaturas que estavam a 

aguardar aprovação. O que Instituto pedia em concreto, era para avançar a curto prazo, com o 

Centro de Investigação, assim como a realização de alguns cursos de mestrado. 
Salientou, referindo que estávamos a falar de um Centro de Desenvolvimento Rápido e 
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Sustentado do Produto, que aquele Centro de Investigação tinha sido um dos três que a nível 

nacional tinha obtido classificação de excelente, por parte da Fundação para a Ciência e 

Tecnologia, avaliando que seria uma mais valia para o futuro do Concelho.  
Informou ainda que dado a EPAMG já ter ultrapassado o prazo limite de construção na Zona 

Industrial, e porque já não havia nenhuma intenção de deslocalizar aquela escola, do espaço 

que actualmente ocupava, e também porque a situação estava a ser regularizado entre as duas 
entidades, ficaria disponível na Zona Industrial o espaço que estava destinado aquele 
estabelecimento de ensino profissional, permitindo que a referida parcela de terreno 
eventualmente viesse a servir para o IPL. 
 
O deputado do BE José Rodrigues, interveio para pedir que fosse corrigido no livro do 
gabinete de relações públicas, as datas devendo onde consta 2008, constar 2009. 
Pediu ainda que o senhor Presidente que o elucidasse sobre o projecto IVIMA/B&A, porque 
tinha lido no Jornal que iria haver um túnel, como recentemente tinha estado com o senhor 
Presidente numa reunião, e não tinha sido colocado ao corrente daquele assunto, 

disponibilizando-se de imediato para uma outra eventual reunião, dado que sempre tinha 

mostrado abertura para o efeito. 
Relativamente ao reaproveitamento dos óleos alimentares usados, gostaria de saber se tinha 

havido algum estudo, nomeadamente alguma consulta às populações das três Freguesias, ou 

se tinha sido aleatório 
Por fim perguntou se estava prevista alguma intervenção nos fontanários existentes na Vieira, 
dado que não tinham água e a sua pintura estava a degradar-se. 
 
O deputado do PS Telmo Ferraz, disse que compreendia que a Câmara tivesse um problema 

com o Centro Empresarial, que era um problema de todos, a preocupação de rentabilizar 

aquele espaço da melhor maneira possível. 
Quanto ao IPL, não sabia se era assim tão bom como o senhor Presidente dizia, esperava que 
assim fosse, pelo o que tinha acabado de ouvir, teriam sido ouvidas todas as entidades, e que 
todas estariam de acordo, mas do conhecimento que tinha era que havia algumas que estavam 
em discordância, colocando algum tipo de problemas que no seu entender eram muito claros. 

Senão vejamos; não se estaria a fazer um favor especial ao IPL, lembrando o problema que 
tinha havido com a OPEN, avivando que aquele Instituto era uma das entidades que a 
constituía, tendo saído para construir uma OPEN em Leiria.  
Continuou referindo que receava que o IPL viesse a provocar problemas ao Centimfe, aquela 
sim uma entidade de grande confiança no nosso Concelho. Salientou que não estava contra o 

IPL na Marinha Grande, estava apenas a deixar um alerta, se não se estaria a tentar resolver 

um problema, criando outros.  
Relativamente às candidaturas feitas em parceria com diversas entidades do Concelho, 
evocava pelo menos duas, salientando que quer o SOM quer a EPAMG, não tinham 

condições de suportar os 40% do investimento previsto, tal como já aconteceu com a Piscina e 

com o Teatro Stephens, salientando que nas suas pretendia apenas deixar notas de reflexão. 
Quanto ao programa FINICIA, disse que tinha dúvidas que houvesse rigor intelectual nas 

informações emitidas pelo senhor Presidente no concernente ao programa em questão, pois 

tinha ouvido a sua intervenção na Rádio, e quem o ouvisse ficava com a impressão que era 

um projecto da Câmara, quando afinal era um projecto da Câmara conjuntamente com o 

IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, desejando que o 

senhor Presidente informasse a Assembleia Municipal, qual a percentagem que teria que ser 
suportada pela Câmara, no financiamento de candidaturas ao projecto em questão. 
Disse ainda que achava importante que a Câmara actualizasse o regulamente de apoio às 

actividades desportivas na Marinha Grande, dado que o existente já foi feito sensivelmente 

nos anos 1994,1995, e reformulado para pior em 2002, afirmado que tinha feito parte da 
grupo que o tinha criado.  
Disse ainda que o referido regulamento, deveria prever uma resposta rápida a qualquer 
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situação, mesmo sendo levada a efeito por uma entidade privada, promovendo no caso, o 
Concelho para além fronteiras, dado que tinha chegado ao seu conhecimento que o Vereador 
com o pelouro do desporto, teria dito que não apoiava a realização levada a efeito pelo 
Lagoinha Park. Ressaltando que a mesma era do interesse da comunidade, que não tinha 

cabimento ser preterida só porque ser levada a efeito por uma entidade privada, prevendo-se a 
vinda de crianças das mais diversas partes do nosso País, assim como também doutros países 

da Europa, era exigido ao Município mais atenção nas posições tomadas, quando comparadas 
com a atitude positiva tomada pela Junta de Freguesia da Marinha Grande, lamentando que a 
atitude da Câmara não tivesse sido a mesma. 
 
O deputado da CDU José Manuel, depois de cumprimentar todos os deputados, o Executivo 
e publico em geral, referiu-se uma vez mais à falta de sinalização e de energia eléctrica no nó 

de acesso à A8, passando a ler um comunicado emitido pela Junta de Freguesia da Moita, 
havia sensivelmente seis meses; 
�Quanto ao problema causador de insegurança que se verifica no percurso e nó de ligação à 

A8 com a estrada nacional 242, (insuficiência de sinalização, e inexistência de iluminação, 

assunto aliás já há muito referido aliás pelo GSPC � Gabinete de Segurança e Protecção 

Civil, a empresa gestora da Auto Estrada informou que o processo encontra-se actualmente a 

aguardar licenciamento por parte da EDP�  

Concluindo que se a Junta de Freguesia da Moita tinha feito sair o comunicado, naturalmente 
seria por ter tido da parte da Câmara informação, que a energia eléctrica iria ser ligada, 

dizendo que no mínimo era estranho, que a A8 tivesse sido inaugurada havia muitos anos, 
lamentando que tivesse passado tempo demais. 
Assim como relativamente à sinalização, conforme já tinha referido numa Assembleia 

anterior, na saída da A8, depois das portagens havia uma bifurcação, onde existia uma placa 
com a indicação de Maceira e Zona Industrial, devendo haver uma em sentido contrário a 

dizer MOITA.  
Ainda na estrada nacional 242 no sentido Moita/Marinha Grande, a placa de sinalização, 

identificativa do acesso ao Auto Estrada foi colocada fora da faixa de rodagem do lado 
contrário, existindo um separador de 1,20 m de largura, por 30 cm acima da via, onde a citada 
placa deveria estar. 
Perguntou ainda como estava o projecto para a Zona Desportiva da Moita, uma situação que 

já se andava a arrastar havia sete ou oito anos, ainda no tempo da anterior vereação, porque 

isto não era apenas, a construção de um campo sintético, o projecto incluía também uma zona 

de lazer relvada e com algum arvoredo, um circuito de manutenção, uma sala de fisioterapia, 

apetrechada com alguns aparelhos de reabilitação, aberta ao público, com balneários de 

acesso quer a circuitos de manutenção, quer a fisioterapia. Prevendo que o mesmo projecto 

contemplaria um Bar/Cantina, realçando que era um projecto que iria muito para além daquilo 

que era um mero campo de futebol, tendo como objectivo servir toda a população, lembrando 

que a Marinha Grande tinha três freguesias, e uma delas era a Moita. 
 
O Presidente da Junta de Freguesia da Vieira de Leiria e deputado do PS Paulo Vicente, 
agarrando a palavra do deputado anterior, salientando que a Freguesia da Vieira também era 

uma delas, elevando que ia colocar algumas questões ao senhor Presidente da Câmara. 
Em primeiro lugar perguntou, para quando a abertura do concurso público para a Rua da 

Industria, dado que já estavam praticamente regularizadas as negociações das expropriações 

com os proprietários que faltavam. 
Relativamente a uma reunião que o senhor Presidente referiu que tinha tido com a Autoridade 
Florestal Nacional relativamente à requalificação das margens do Rio Liz, tinha ficado com 

uma dúvida, se essa requalificação era até à parte final das margens do referido Rio, ou iria 
até à Ponte da Bajanca. Pelo exposto, perguntou se realmente era verdade que o projecto tinha 

sido alterado, porque seria bom que ele na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia da 
Vieira, tivesse conhecimento dessa situação, pois como conhecedor de todo aquele território, 
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poderia dar umas achegas, colaborando com a Câmara como sempre o tinha feito. 
Perguntou ainda se o senhor Presidente tinha conhecimento da desactivação da ETAR da 
Escoura, porque tinha lido num Jornal que a Câmara teria feito obras naquela ETAR, e a teria 

aberto para a Ribeira da Escoura, que desaguava no Rio Liz, e por sua vez iria desaguar na 
Praia da Vieira 
 
O deputado do PSD Pedro Silva, depois de cumprimentar toda a gente, perguntou ao senhor 
Presidente da Câmara qual era a situação da TUMG, dado que faltavam apenas três meses 

para o seu inicio de actividade, perguntando se já existiam tarifários, percursos, e se estavam a 

pensar fazer alguma acção de divulgação e de incentivo. 
Outro assunto que tinha acabado de ser referido, a questão da ETAR da Escoura/Pilado, que 

se não tivesse visto uma fotografia não tinha acreditado naquilo, perguntando 
simultaneamente se aquele era um procedimento que pudesse vir a ser seguido por qualquer 
cidadão.  
Disse ainda com alguma indignação, que o mais incrível era que tinha lido no Jornal Região 

de Leiria, que só mandaram fazer análises, depois de terem feito a descarga, perguntando se 

tinha de facto sido verdade, porque se assim tivesse sido, considerava um mau exemplo, e 
uma prática absolutamente errada por parte da Câmara. 
Falou uma vez mais nas obras particulares, que tinha ido à Internet buscar algumas actas de 

reuniões de Câmara, onde tinha podido constatar, que tinham sido aprovados alguns projectos 
de alteração e algumas especialidades, mas muito poucos no seu entender. Que em primeiro 
lugar não conseguia compreender como era que não especialistas poderiam aprovar projectos 

de especialidades, em segundo, se era efectivamente aquela a dinâmica que pretendiam dar ao 
sector, pensava que não iam no bom caminho, significando por um lado que a Câmara não 

precisava de receita, por outro demonstrava que não estava muito preocupada com actividade 

do Concelho, nomeadamente no desenvolvimento no âmbito da construção civil, tanto para 

particulares como para empresas, reforçando uma vez mais que o trabalho produzido por 

aquele departamento, relativamente ao numero de pessoas pelo o qual era composto, era 
extremamente insuficiente.  
 
O deputado do PS João Cruz, disse que ao olhar para aquele relatório de actividades, via o 
mesmo que também já tinha visto no jornal Diário de Leiria, referia-se a uma notícia que dizia 

que a �Câmara combate a crise e estimula o investimento�, para reforçar ao senhor 

Presidente aquilo que tinha dito relativamente ao programa FINICIA, �que só divulgando as 

coisas, elas tinham adesão�, reforçando que de facto era uma realidade, mas aproveitava para 

lhe dizer também, que não era menos verdade, que deveria ser divulgado no site da Câmara, 
que de facto tinha lá encontrado um Link, mas muito perdido, porque não conseguiu que ele o 

levasse a lado nenhum, deixando para isso uma chamada de atenção. 
Relativamente ao FINICIA, efectivamente era um programa bastante interessante, louvava a 
parceria feita, assim como as medidas que o agregavam, permitindo até vender a ideia que a 

Câmara tinha criado um pacote de medidas para combater a crise, estimulando o 
investimento.  
Continuou enumerando uma série de medidas tomadas pela Câmara, criadas eventualmente 
com a intenção de minorarem a crise e o impacto das famílias, o que não era verdade, porque 

todas as alterações feitas tinham sido por imposição do governo apresentado em decreto-lei, 
perguntando simultaneamente se era ou não verdade que a Câmara tinha sido obrigada a 
baixar as taxas, porque tinha sido oficiada pela DGCI, e se não fosse verdade, também não 

seria verdade aquilo que o senhor Presidente tinha trazido na ultima Assembleia, e para 
esclarecer melhor leu um extracto duma deliberação da ultima Assembleia, que se vai 
transcrever na integra: �Considerando a entrada em vigor da lei 64/2008 de 5 de Dezembro 

que aprovou as medidas fiscais anti cíclicas como forma de minorar o impacto nas famílias 

com os custos crescentes da habitação, considerando que a Direcção geral de impostos 

oficiou a Câmara Municipal da MG para proceder à actualização das taxas máximas 
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anteriormente estabelecidas, através de fax datado de 15/12/2008, foi deliberado revogar a 

deliberação que vocês tinham tomado, para manter as taxas de 0,80% e 0,40%, e trouxeram 

nova deliberação a esta Assembleia�, depois de efectuada a leitura, concluiu referindo que de 
facto era grave tentar vender a ideia que a baixa das taxas tinham sido feitas pela Câmara. 
Achava também grave, a Câmara mandar para a imprensa �Combate à crise estimula o 

investimento�, dizendo que a Câmara até seria obrigada a ter um novo regulamento de taxas e 
licenças, pronto até ao final do ano 2008 �por imposição legal, que entraria em vigor em 

2009, que a Câmara teria decidido a sua prorrogação, para não onerar os orçamentos das 

empresas, terminou dizendo que tinhas dúvidas, porque o senhor Presidente tinha dito naquela 
altura que aquelas medidas eram provenientes de um estudo encomendado à Associação de 

Municípios de Leiria. 
Pediu ainda que o senhor Presidente informasse como estavam a decorrer os trabalhos na 
TUMG, se já existiam circuitos, quais eram, quais os investimentos necessários.  
Relativamente ao PDM, colocou algumas questões, nomeadamente o porquê de só agora ter 
sido lançado o concurso de aquisição da Cartografia 1/2000, deveria ter sido lançado 

simultaneamente ao concurso da Cartografia 1/10.000, permitindo que chegassem ao mesmo 
tempo todas as ferramentas necessárias à alteração do PDM, podendo evitar-se que se tivesse 
que esperar mais um ano. 
Terminou perguntando se existia ou não na Câmara, um protocolo assinado com as antigas 

Estradas de Portugal, que previa a ligação da saída da A8 à Estrada Atlântica, que como se 

podia verificar a saída da A8 acabava com duas faixas que progressivamente terminam numa, 
vendo-se perfeitamente que havia ali uma previsão de continuidade, tanto que uma das faixas 

estava assinalada com uma placa informativa de �faixa cortada provisoriamente�. Porque a 
ser verdade a existência do referido documento, não conseguia compreender porque seria que 
a Câmara não o evocava e não colocava a situação em prática. 
 
O deputado do PSD Pedro André, disse que queria lançar um repto à Câmara, acerca a lei 
relativa às Comissões Municipais da Juventude, publicada recentemente, respeitante a algo 
que já tinha existido na Marinha Grande e que já tinha acabado, lamentando que o Executivo 
actual nada tivesse feito sobre isso, aproveitando para lembrar que a legislação, já se 

encontrava à disposição, esperando que a Câmara a viesse a adoptar, criando a citada 

comissão, com o intuito de trazer jovens à política. 
Falou também no projecto da zona desportiva da Moita, que reflectia bem a gestão camarária 

dos últimos anos, tendo a informação que era um projecto que já vinha da anterior Câmara, e 
durante três anos tinham feito apenas uns pequenos riscos no papel, que em nada adiantaram a 

situação, deixando um repto à Câmara, que o PSD não aprovaria mais nenhuma modificação 

orçamental, a não ser que nela viesse contemplado o projecto em questão, dado acharem que a 
Freguesia da Moita merecia muito mais. 
Para terminar, disse que gostaria de ver melhor esclarecida a questão da B&A, nomeadamente 

a execução do túnel, porque o PS mais uma vez tinha ido para a comunicação social dizer 

uma série de informações absurdas, desmentindo logo na semana a seguir, que para 

esclarecimento definitivo da situação seria muito bom que a Câmara fornecesse aos deputados 

o estudo efectuado relativamente ao impacto do acréscimo de circulação de camiões naquela 

zona. 
Para terminar congratulou-se com a questão das variantes, nomeadamente da 

Variante/Nascente, que finalmente parecia que ia avançar, lamentando a demora de 8 anos na 

alteração do projecto. 
 
O deputado da CDU José Luís, começou por realçar e evidenciar a qualidade do relatório que 

a Câmara tinha entregue, porque completava a informação dada pelo seu Presidente. 
Dirigindo-se o deputado João Cruz, acerca das medidas tomadas e não tomadas pela Câmara, 

lamentando que se tivesse esquecido de referir que a Câmara estava a pagar aos fornecedores 
num prazo nunca antes conseguido no Município. 
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Elevou a importância das candidaturas feitas no âmbito do QREN, desejando que 

efectivamente fossem aprovadas, ambicionando que não houvesse nenhum tipo de 

descriminação relativamente à Marinha Grande.  
Continuou, realçando no âmbito da regeneração urbana, a candidatura feita em parceria com o 

SOM -Sport Operário Marinhense, nomeadamente para a regeneração e requalificação do seu 
auditório, realçando que o SOM era uma colectividade com um grande historial, que no 
passado tinha sido uma trincheira de luta contra o fascismo. Assim como com a EPAMG- 
Escola Profissional e Artística da Marinha Grande, que defendia que aquela escola não se 
deslocalizasse do centro da cidade, permitindo simultaneamente a preservação e regeneração 

do Centro Historio, dado encontrar-se a funcionar num dos edifícios do património Stephens. 
Para terminar, elevou também a importância das restantes candidaturas feitas no âmbito do 

QREN, nomeadamente a recuperação do Edifício da Resinagem, o Teatro Spthens etc, 

acreditando que se atravessava o momento crucial, num momento extremamente importante 
da vida do Município, lamentando o atraso do QREN. 
 
O deputado do PS Telmo Ferraz, começou por concordar em absoluto com o deputado José 

Luís, nomeadamente no relativo às parcerias feitas com o SOM a EPAMG, desejando que se 

conseguisse o dinheiro em falta para a sua concretização. 
Sugeriu que antes de colocarem qualquer sinal de trânsito na Marinha Grande, fosse feito um 
estudo, porque ultimamente assistia-se à implementação daquela prática completamente sem 

regras, referindo diversas situações, dando até exemplos, chamando-lhes de situações 

caricatas. 
Falou também nos armazéns da IVIMA, não pretendendo discutir se tinha sido uma boa ou 

má solução, no seu entender tinha sido uma péssima solução, nomeadamente no concernente 

ao tráfego, nomeadamente ao acréscimo de circulação de camiões, e aos problemas que virá a 
causar, garantindo que será mais um grave problema para a cidade. 
Continuou, referindo que a Marinha Grande estava a ficar feia, desordenada, suja, ainda por 
cima sem planeamento, que não bastava pedir desculpa pelos inconvenientes causados, 

nomeadamente a moradores, que as desculpas não se pediam, evitavam-se, referia-se 
nomeadamente ao não cumprimento dos 240 dias previstos para a conclusão da Rua Alberto 

Nery Capucho, lamentando simultaneamente que não tivesse havido cuidado na escolha da 

data do seu inicio, dado que a mesma tinha coincidido exactamente com o inicio do ano 
lectivo, dentro do mesmo contexto falou ainda na falta de iluminação na Av. da Liberdade. 
Terminou deixando um louvor a Câmara, pela preocupação demonstrada em participar e em 

se integrar no pólo de competitividade da Marinha Grande, na área dos moldes e dos 

plásticos, lembrando que não bastava estar presente em reuniões, seria importante também 

que houvessem verbas consignadas, prenunciando que a Câmara pudesse vir a fazer obras 

para o Cluster dos moldes e dos plásticos, dado que naquelas áreas existia a concentração de 

empresas, dotadas de inovação e tecnologia, prevendo espaços para ensino, com a intenção de 

ligação a outros Clusteres nacionais e internacionais.  
 
O deputado da CDU Fernando Alves, começou por elogiar a obra da Rua Sociedade 

Beneficência e Recreio 1º de Janeiro na Ordem, que efectivamente tinha recebido muitas 

criticas pela demora da sua conclusão, mas de facto tinha ficado uma obra bem feita, dotada 
de todas as infra-estruturas, uma obra a que não estávamos habituados a ver no nosso 

Concelho.  
Aproveitou ainda para falar na obra da Rua do Tojal, perguntando porque era tinham ficado 
por fazer trezentos metros, ansiando que tal erro fosse corrigido o mais rapidamente possível. 
Disse que a Câmara deveria ter um espaço na cidade para acolher o parqueamento de 

Roullotes, que proporcionasse aos caravanistas um acampamento com dignidade, realçando 

que não achava bem que grande parte do estacionamento junto do Estádio Municipal, 

estivesse ocupado com aqueles veículos e tudo o que deles adviria, dado que no seu entender 
em nada dignificavam a entrada da cidade. 
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O deputado da CDU Saúl Fragata, começou referindo-se principalmente às duas 
intervenções que tinham sido feitas da parte da bancada do PS, nomeadamente do deputado 
João Cruz e do deputado Telmo Ferraz, dizendo que relativamente aos incentivos e às 

medidas a tomar pelos governos locais, citadas pelo deputado Telmo, que até se congratulava 
com a sua preocupação, mas congratular-se-ia muito mais se o deputado se preocupasse com 
as situações dramáticas pela qual estavam a passar a maioria dos micros e pequenos 
empresários.  
Fez questão de salientar que como todos sabiam não era economista, nem sequer nenhum 

especialista na matéria, mas o seu Partido tinha-o incumbido de fazer um trabalho sobre 
Micro e Pequenas empresas, onde tinha podido constatar que era incomparavelmente maior a 
obrigação do governo de tomar medidas efectivas e concretas, sob pena de, se não o fizer, 

muitas delas não sobreviveriam. Que as micro e pequenas empresas, constituíam actualmente 

cerca de 55% do emprego, era nelas que se movia muito da força da economia das 

comunidades, elevando que quem tinha obrigação e capacidade para tomar medidas urgentes 

era o governo, não eram as Autarquias, porque as ultimas tinham apenas condições, tomar 

medidas bastante mitigadas, sob pena de sacrificar aquilo para o qual estavam vocacionadas. 
Para terminar falou da situação da IVIMA/B&A, que o PS tinha erigido dali uma bandeira 
para fazer oposição, tinha a sensação que não iria sair dali nenhuma obra perfeita, mas 

também já tinha percebido que o povo da Marinha Grande, também já tinha percebido que o 

que de lá viesse a sair, seria muito melhor do que as condições actuais. Mas de facto aquela 
empresa era um importante agente económico do Concelho, e numa conjuntura difícil como a 

que se estava a atravessar, todas as situações tinham que ser equacionadas. E comparando 
com aquilo, o que a anterior Câmara fez relativamente à empresa Santos Barosa, no seu 
entender não era tão grave, afirmando que isso sim, tinha sido uma aberração, um 

anacronismo, analisando-se essencialmente quando chove.  
Terminou elevando que a IVIMA, ficaria muito melhor do que estava, perguntando se ainda 
queriam melhor do que tirar de lá aquela desgraça, concluindo que o Partido Socialista tinha 

dado um tiro nos pés, era por esse motivo que tinha tido necessidade de levar o assunto de 

novo à coação, por constatarem que pessoas não se reviam nisso, não ligavam nenhuma à 

politica. 
 
O deputado do PS Rui Rodrigues, interveio para responder acerca da situação IVIMA/B&A, 

�o que é que o PS quer quanto à IVIMA!?� O PS queria que ao menos a Câmara Municipal 

cumprisse com as deliberações camarárias.  
Continuou dizendo que tinha sido feito um pedido de informação prévia acerca daquilo que 

seria possível executar naquele espaço, que a Câmara Municipal tinha feito aprovar uma 

deliberação com um condicionalismo, que previa efectivamente a execução de uma passagem 

que permitisse o tráfego a veículos de grande dimensão, sem terem necessidade de sair da 
B&A para entrar na via pública, possibilitando a entrada directa nos armazéns.  
Garantiu ainda que o referido condicionalismo se encontrava junto do processo como forma 
de aprovação futura dum eventual projecto de arquitectura. Que até ver não havia nenhum 
estudo apresentado, que justificasse que essa solução não era possível. 
Além do mais, para se poder analisar o que se iria passar naquela zona, bastaria apenas olhar 
as maquetas, e ver os camiões a entrar nos armazéns, onde se podia verificar que nem sem 
sequer conseguiam dar a volta dentro do espaço, sem terem que obrigatoriamente fazer 
manobras, elevando que não era por acaso que no projecto existia uma abertura com um 
portão virado para a Rua Hélder Luciano Roldão, precisamente na zona em que os camiões 

teriam que fazer as manobras lá dentro. 
Prosseguiu referindo que as coisas deveriam ser analisadas com rigor, dizerem que o PS 
estava pretender criar um facto político da situação em questão, não era verdade, o que o PS 

pretendia realmente, era o que fosse melhor para a Marinha.  
Concluiu dizendo que a previsão de custos constante naquele processo eram de 430 mil euros, 
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valor que no seu entender era exíguo para a construção do telhado, quanto mais para a 
frontaria do edifício da IVIMA. 
Falando no apoio às pequenas, médias e micro empresas, solicitava à Câmara que fizesse no 

mínimo aquilo que estivesse ao seu alcance, porque sabendo como estava ainda a funcionar a 

secção de obras particulares, que ainda recentemente tinha sido contactado por duas empresas 
do sector da construção civil, que se lamentavam que não tinham obras para construir, 
imputando à Câmara, nomeadamente ao sector em questão alguma da culpa de se 

encontrarem parados, principalmente pela morosidade de despacho nos processos. 
Terminou dizendo que deplorava que a Câmara não pusesse aquele sector a funcionar, já nem 
sequer falava na arrecadação de receitas, no mínimo que o fizesse pelos construtores, 
referindo que a Câmara estava a contribuir para que a economia pudesse vir a parar. 
 
O Presidente da Câmara, começou por dizer que em primeiro lugar competia-lhe agradecer 
as intervenções de todos os deputados, quer daqueles que se identificavam com o trabalho 

desenvolvido pela Câmara, quer aqueles que o criticavam. 
Para responder à questão IVIMA/B&A, descreveu alguns pormenores, desde que tinham sido 
encetadas as negociações entre a B&A e o Município, informando que o responsável da 

empresa em questão, o Dr. Jorge Alexandre lhe teria dito que o armazém da empresa sito na 
Zona Industrial da Marinha Grande, já seria insuficiente para as necessidades de 

armazenamento de vidro, propondo ao Município como alternativa a aquisição do espaço da 

antiga fábrica IVIMA.  
Perante tal situação, tinha colocado de imediato a situação a todo Executivo, essencialmente 

com o objectivo de auscultar a sua sensibilidade para o assunto em questão, tendo obtido uma 
opinião unânime. Continuou referindo que embora não sendo a solução pretendida, nem tão 

pouco a preconizada, mas dado o contexto económico actual, e porque a IVIMA era um 
património histórico de arquitectura industrial, na sua opinião tão importante como o 

património Stephens, e dado o seu elevadíssimo estado de degradação, em risco crescente de 
vir a desaparecer, seria uma boa solução. 
Assim, foram colocadas à administração da B&A um conjunto de condições, nomeadamente 

que desde logo reiterasse o seu compromisso de deslocalização, a recuperação do edifício 

principal da IVIMA, e que o destino do novo edifício fosse para uso exclusivo da empresa. 
Assim tinha surgindo desde logo a questão de tudo fazerem de forma a impedir que de lá 
resultassem problemas graves nomeadamente em termos de tráfego rodoviário, entre outros, 
encontrando-se em condições de garantir que a Câmara tinha tido o cuidado de salvaguardar 
os interesses do Município e consequentemente dos seus Munícipes. 
Relativamente ao transporte de paletes tinham sido abordadas duas hipóteses, uma por via 
aérea e outra por via subterrânea, tendo a segunda tomado mais consistência, ficando 
inicialmente contemplada, tendo sido mais tarde colocada de parte, devido as informações 
subscrita pelos técnicos do Município, e da empresa em questão, que depois de analisado 
conjuntamente, concluíram que existiam grandes dificuldades técnicas na sua construção. 

Tendo sido constatado que, quer do lado Norte quer do lado Sul, a fazer-se teria que ser ao 
centro do edifício, passando mesmo por debaixo do mesmo, tendo-se concluído de imediato 
que aquela sim seria uma operação de elevado risco, dado o seu estado de debilidade.  
Assim, perante tais dificuldades, foi aprovada uma proposta que indicava a apresentação de 

um estudo do tráfego. 
Respondendo ao deputado do BE José Rodrigues começou por lhe dizer que, relativamente 
aos erros contidos no relatório, que tinha tomado a devida nota, no sentido de que não se 

repetissem  
Relativamente aos óleos usados, confessou que não estava em condições de esclarecer, mas 
que iria pedir informações sobre o assunto e posteriormente informá-lo-ia. No concernente 
aos fontanários em Vieira de Leiria, disse que aquando da reparação de alguns largos, tinham 

sido simultaneamente reparados alguns fontanários, mas que naquele momento não estava em 

condições de esclarecer se a reparação daquele equipamento, seria da responsabilidade da 
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Câmara ou da Junta de Freguesia, mas que tinha tomado a devida nota, para tentar resolver a 
situação. 
Respondendo ao deputado Telmo Ferraz, relativamente à questão da eventual instalação do 

IPL � Instituto Politécnico de Leiria, e também à eventual possibilidade do Centimfe 

nomeadamente na sua vertente �centro de investigações� vir a sair prejudicado, que também 

inicialmente tinha pesando que poderia ser um presente envenenado, mas depois de terem 
havido reuniões entre a Câmara a Cefamol, o Centimfe, a AIC, a ACIMG, pensavam que se o 

IPL não causava transtorno em Leiria, em seu entender pouco mudaria com a sua mudança 

para a Marinha Grande. 
Disse ainda que tinha conhecimento dos problemas existentes entre o IPL e a OPEN, 
adensando que mesmo assim, achava que a proximidade de uma instituição de ensino superior 

público com o prestígio do IPL, instalado junto das empresas, junto de um Centro 
Tecnológico como o Centimfe, junto de uma incubadora de empresas, actualmente a passar 
por grandes dificuldades como a OPEN, e daquilo que julgava saber a probabilidade de 
sucesso de uma incubadora de empresas seria tanto maior quanto mais próxima estivesse de 

um Centro Universitário de Investigação, garantindo que não tinha havido por parte do 

Centimfe qualquer objecção. 
Continuou dizendo que naquele momento o que se colocava, era efectivamente a realização 

daquela transferência, colocando a funcionar no mais curto espaço possível, pelo menos um 
curso de mestrado, até que o IPL, viesse a obter por parte do estado, financiamentos com o 
intuito de vir a construir de raiz um edifício próprio, nomeadamente nos terrenos 

anteriormente cedidos à EPAMG, em regime de direito de superfície, dado não ter sido 
possível aquela escola construir lá, ficando assim anulados os direitos adquiridos, libertando o 
espaço em questão, deixando-o livre para negociações entre a Câmara e o IPL. 
Confessou estar entusiasmado com a ideia, pensando até ser aquela uma pretensão antiga do 

nosso Concelho e que o papel da Câmara era proporcionar na medida das suas possibilidades 

as condições para concretização de projectos, afirmando que era fundamental que dali 

resultasse uma aproximação, e um aprofundamento de relações entre o IPL, a CEFAMOL, O 
CENTIMFE, a OPEN, o CRISFORM, e/ou eventualmente noutras áreas. 
 
O deputado do PS Telmo Ferraz, interpelou o senhor Presidente para dizer que tinha deixado 
apenas um alerta, garantindo que não estava contra a vinda do IPL para aquele local, estaria 
sim contra que o IPL viesse a prejudicar o funcionamento do Centimfe. 
 
O Presidente da Câmara, disse ao deputado Telmo Ferraz a propósito da sua conversa, lhe 

tinha ocorrido outra questão, que numa das reuniões havidas, tinha questionado o presidente 
do IPL, que sendo aquela instituição um centro de desenvolvimento rápido do produto, até 

que ponto não entraria em competição directa com as nossas empresas, tendo-lhe sido 
devidamente clarificado, que aquela não era garantidamente a vocação daquele instituto.  
 
O deputado do PS João Cruz, interpelou também o presidente da Câmara para dizer, que 

naquelas negociações deveriam ter entrado em linha de conta as contrapartidas a dar pelos 

parceiros, que deveriam verificar se aquelas estavam ou não de acordo com o financiamento. 
 
O Presidente da Câmara perguntou a que contrapartidas se estava a referir o deputado.  
 
O deputado do PS João Cruz, respondeu que as contrapartidas referidas, tinham a ver com as 
regras do FEDER. Porque aquando das candidaturas feitas para o eventual financiamento para 
a construção do Centro Empresarial, as contrapartidas dos parceiros tinham sido devidamente 
contabilizadas, portanto a alteração de parcerias obrigava a que a situação fosse revista junto 
do FEDER. 
 
O Presidente da Câmara, agradeceu a chamada de atenção, dizendo que na questão do IPL 
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havia um paralelismo nomeadamente no que dizia respeito ao Centro Empresarial, mas que 
tinha sido a forma encontrada para não se ficar ali com um �elefante branco� que seria uma 
mais valia para o Concelho, com todas as vicissitudes, elevando que o custo da obra rondava 
um milhão de euros.  
Continuou referindo que havia questões incontornáveis, que existiam terrenos que em planta 
já estavam atribuídos, nomeadamente à AIC, à Cefamol, à ACIMG, que infelizmente aquelas 
empresas não tinham tido capacidade financeira de suportar os custos de funcionamento. 

Assim, daquele modo podia-se constatar que as realidades actuais eram bastante diferentes, 
das de quando tinha sido desenvolvida a ideia, perante tudo o que tinha acabado de explanar, 
pensava portanto que haveria necessidade de se envolverem outras entidades que não só as 

locais, sugerindo por exemplo o IAPMEI entre outras, permitindo um projecto consistente, 
que pudesse vir a ser um instrumento para o desenvolvimento futuro das nossas empresas, e 
do nosso Concelho. 
Relativamente ao que tinha dito o deputado Telmo Ferraz, no concernente ao programa 
FINICIA, na nota enviada à comunicação social, tinha sido devidamente identificadas as 
entidades intervenientes, tal como Município, o IAPMEI, a OPEN, o Banco Santander, que o 

crédito previsto conceder por cada projecto era limitado a quarenta e cinco mil euros, estando 
previsto que a intervenção do Município seria de 20%, mas se consideravam que eram 
medidas positivas, ainda bem que já as tinham tomado havia muito tempo.  
Quanto à questão da actualização do regulamento de taxas e licenças, disse ao deputado João 

Cruz que de facto tinha havido um engano, que aquele já não sofria nenhum aumento havia 

mais de três anos, afiançando que as taxas praticadas eram seguramente as mais baixas do 
Distrito. Para assegurar a veracidade dos factos deu como exemplo a questão da água e do 

saneamento, informando que ainda recentemente as Águas de Portugal e Águas do Mondego, 

abrangidas pela área da SIMLIS, tinham apresentado os seus estudos e propostas 

relativamente ao futuro, prevendo-se que sensivelmente dentro de cinco anos, todos os 
Municípios teriam que chegar a uma tarifa no valor de 3,5 � por metro/cúbico, quer para a 

água quer para o saneamento, avivando que seria uma diferença 2,45 �, questionando se 
achavam ser uma atitude correcta, podendo-se concluir que a Câmara da Marinha, não tendo 

aumentado as taxas, dava por isso, já um bom apoio às famílias e às empresas, distinguindo 

para melhor a nossa das outras Câmaras que já tinham procedido ao aumento das taxas. 
Na área da educação, mais concretamente em matéria de alimentação e transportes escolares, 

assim como actividades de enriquecimento curricular, naturalmente que o Estado 
comparticipava como era seu dever, mas relativamente ao que o deputado Osvaldo Castro 
tinha dito, quanto à alimentação, que era paga pelo Estado, aproveitava para dizer que não era 

verdade, ressaltando que a comparticipação do Estado era a parte menor, comparativamente à 

comparticipação do Município e dos pais. 
Continuou a sua intervenção salientando que nos últimos tempos o numero de crianças a 

almoçar na escola tinha disparado, podendo-se concluir que seria um sintoma do aumento das 
dificuldades financeiras das famílias, elevando que também aquela era uma forma de apoiar e 

responder ao asfixiamento familiar, adensando que o actual Executivo já tinha colocado a 
funcionar desde o princípio do seu mandato, cerca de quatro novas cantinas.  
Quanto à necessidade de actualização do regulamento de apoio à actividade desportiva 

levantada pelo deputado Telmo Ferraz, disse que relativamente ao evento levado a efeito pelo 
Lagoinha Park, tinha pedido vários pareceres, designadamente aos diversos técnicos do 

Município, incluindo um parecer jurídico, e que a informação obtida tinha sido que no 
cumprimento da imposições legais a Câmara estaria impedida de apoiar uma entidade privada. 
Respondendo ao deputado José Manuel, relativamente ao problema da sinalização e 

iluminação do nó da A8, a Câmara estava atenta, que através da senhora Delegada da 

Protecção Civil da Marinha Grande, se assistia com frequência a reuniões promovidas no 

Governo Civil de Leiria sobre a segurança rodoviária, que relativamente aquele assunto havia 
um diferendo, tendo o mesmo já sido dirimido em Tribunal, entre as Estradas de Portugal e as 
Estradas do Atlântico, portanto ter-se-ia que aguardar o entendimento das partes. 
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A questão da zona desportiva da Moita, disse ao deputado Pedro André que não era correcto 

colocar a questão daquela maneira, �nós não aprovamos mais nenhuma revisão do 

orçamento, se não vier contemplado o complexo desportivo da Moita�, que não entendia tal 

afirmação, porque a Câmara estava a dar todo o apoio possível, e a questão inicialmente 

colocada ao Executivo dizia respeito a um projecto feito completamente à revelia da vontade 
do Clube, pelo menos tinha sido essa a informação dada à Câmara. 
Então, durante uma visita feita à Freguesia da Moita, deslocaram-se ao local, visitaram o 
espaço acompanhados do Presidente do Clube, e pelo presidente da Junta de Freguesia Álvaro 

Martins, ficando a partir daquele momento, e em estreita colaboração com os responsáveis 

daquela Colectividade, tendo ficado decidido que fosse feita uma alteração ao projecto 

existente, passando a partir daquele momento o mesmo a ser trabalhado pelo GAT, gabinete 
da responsabilidade de CIMPL, lembrando simultaneamente que era um projecto para 
larguíssimas centenas de milhares de euros, acreditando que seria muito difícil obter 

financiamento para a sua realização, aventando até a possibilidade de o mesmo ser 
candidatado ao QREN. 
Disse ao deputado Pedro André, se o PSD condicionar a aprovação de qualquer revisão 

necessária ao orçamento, a haver lá inscrito a obra do complexo desportivo da Moita, 

acreditava que seria certamente um excesso. 
Na continuação das respostas às questões que lhe foram colocadas, respondeu ao deputado e 

presidente da Junta de Freguesia da Vieira Paulo Vicente, dizendo-lhe que a Rua da Industria 
estava a aguardar pela conclusão do projecto definitivo, porque como era do seu 
conhecimento, já tinham sido concluídos os contactos com a população, elevando que tais 
procedimentos eram uma exigência da contratação publica, assim como a requalificação do 

último troço das margens do Rio Liz, uma intervenção centrada entre a área Poente da Ponte e 
a Foz, sobretudo na reposição arbórea e melhoramento do caminho.  
Quanto ao problema da ETAR da Escoura, que ele próprio se tinha deslocado lá, tendo 
constatado exactamente o mesmo que GNR de S. Pedro de Moel, podendo concluir que as 
águas, não eram águas contaminadas, tinham efectivamente uma tonalidade verde, dado 
serem águas pluviais acumulada. Foi lá exactamente que tinha tido conhecimento concreto do 
que se tinha passado, portanto o Governo Civil de Leiria teria recebido uma denúncia, teria 

contactado a GNR de Leiria, que por sua vez teria contactado a GNR de S. Pedro de Moel.  
Perante o exposto, mandou imediatamente analisar aquelas águas, tendo-lhe sido garantido 
que os tanques de tratamento de dejectos sido completamente despejados e lavados, aquando 
da desactivação da ETAR havia mais de um ano, garantindo pois, que as águas escoadas para 

a Ribeira eram apenas águas pluviais. 
Relativamente à TUMG, informou que o estudo de mobilidade definia e propunha quatro 

percursos, prevendo-se que inicialmente arrancariam dois, sendo um deles na circular da zona 
central da cidade, e o outro da zona industrial até ao Pilado, prevendo-se que pudessem vir a 
ser implementados entres os meses de Maio e Junho. 
Quanto à situação da DLOP � Divisão Licenciamento de Obras Particulares, disse ao 

deputado Pedro Silva, que já havia uma evolução que ainda não era visível, que o facto de 

serem levados apenas alguns projectos a reunião de Câmara, passava por uma simplificação 

de procedimentos, indo apenas aqueles que as leis vigentes impunham, lembrando que em 
cada reunião de Câmara para além dos projectos agendados, iam também uma lista que 

provavelmente não constava da acta, relevando que mesmo assim havia um franco saldo 

positivo no tocante às saídas. 
Terminou dizendo que mesmo assim continuava a estar confiante de que conseguiriam 
cumprir com o prometido. Ainda relativamente à questão que foi colocada referente à criação 

de uma Comissão Municipal da Juventude, que a legislação era muito recente, mas que iria 
analisar e tentar meter em prática.  
 
Terminadas as intervenções, a Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 
palavra ao público, dispondo cada pessoa de cinco minutos para intervir.  
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Da parte do público interveio a Munícipe Daniela Serrano, residente na Freguesia da Moita, 
para pedir um esclarecimento, relativamente ao Simplex. Que por inerência da sua actividade 

profissional, na qualidade de solicitadora, necessitava de requerer à Câmara com alguma 

frequência alguns documentos que visavam a realização e a concretização de actos jurídicos.  
Assim, perguntava porque era que a Câmara da Marinha Grande demorava cerca de um mês 
para emitir qualquer documento, comparativamente a outras Câmaras, nomeadamente a de 
Porto de Mós e Batalha, às quais lhes bastavam de dois dias a uma semana, sublinhando que 
mesmo tratando-se de documentos exactamente do mesmo teor. 
Que na qualidade de cidadã Marinhense a confrangia muito que a Câmara da sua terra fosse 

alvo de chacota das outras, dando como exemplo uma situação que se tinha passado com um 

seu colega de profissão, que lhe tinha telefonado a dizer que teria pedido nos nossos serviços 

uma certidão de aumento com partes, havia sensivelmente um mês, e quando tinha telefonado 
para a Câmara da Marinha Grande a perguntar pelo documento, lhe teriam dito que o processo 
ainda se encontrava no Gabinete Jurídico, questionando com que base aquele ou outro 
departamento prendiam os documentos daquela maneira, travando negócios, travando o 

comércio jurídico em si. 
 
O Presidente da Câmara, pediu à munícipe Daniela Serrano, se na qualidade de solicitadora, 
conhecedora de todos os imperativos legais, lhe garantia que os serviços lhe exigiam aquilo 
que não era obrigatório na lei. 
 
A munícipe Daniela Serrano, respondeu dizendo que ainda no dia anterior lhe tinham 
exigido uma procuração, (documento nunca exigido antes), nem mesmo pelos seus clientes, 
que estava a falar de uma certidão que não formalizava qualquer tipo de acto, que não 

acarretava qualquer tipo de responsabilidade para o cliente, dado que o documento em 
questão, servia apenas para formalizar um acto que carecia da assinatura dos seus clientes, 
nomeadamente a escritura publica de um terreno particular, concluindo que não tinha nenhum 

cabimento uma exigência daquelas. 
 
O Presidente da Câmara, respondeu, pedindo-lhe um favor, e que entendesse a sua atitude 
como um pedido de ajuda, portanto que contactasse a sua secretária para marcar uma reunião 

com a finalidade de analisarem aquele assunto conjuntamente, para perceber o que estaria a 
ser feito fora do que a lei estabelecia. 
 
Por mais nada haver a tratar, a Presidente da Assembleia Municipal, deu por encerrada pela 
uma hora e dez minutos a sessão, cuja acta será assinada pela presidente e pelos secretários. 
 
 
   A Presidente da Assembleia Municipal 
 
 

O 1º secretário      O 2º secretário 
 


