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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2009 _____________________________ 

Aos vinte e oito dias do mês de Dezembro, no Auditório Municipal, sito na Avenida José 

Henriques Vareda, sob a presidência de Telmo Lopes da Silva Ferraz, secretariado por Ana 

Patrícia Quintanilha Nobre e por Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes, primeira e 

segundo secretários respectivamente, reuniu em sessão ordinária, a Assembleia Municipal da 

Marinha Grande com a seguinte ordem de trabalhos: _________________________________ 

1. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2010: GRANDES 
OPÇÕES DO PLANO, ORÇAMENTO E MAPA DE PESSOAL; ______________________________ 

2. ACTIVIDADE CAMARÁRIA � INFORMAÇÃO FINANCEIRA; ______________________________ 
 

Após a verificação da existência de quórum nos termos do disposto no artigo 11º do 

Regimento da Assembleia Municipal da Marinha Grande, pelas vinte horas e cinquenta 

minutos, o Presidente da Mesa, Telmo Ferraz, deu inicio à reunião, na presença dos membros 

que assinaram a lista de presenças cuja cópia constitui o anexo número I da presente acta e 

dela fica a fazer parte integrante. __________________________________________________ 

Estiveram ainda presentes o Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Pereira e os seguintes 

vereadores: Alberto Cascalho, António Santos, Cidália Ferreira, Paulo Vicente e Vítor Pereira, 

cuja cópia da lista de presenças se anexa à presente acta constituindo o anexo número II. __ 

Foi justificada a falta e admitida a substituição da deputada do PS, Isabel Maria Sobreiro 

Simões Ferreira por Pedro Bruno Soares Inácio Constâncio dos Santos, bem como a do 

deputado Aníbal Manuel Curto Ribeiro substituído pela deputada Lígia Maria Moreira Pedrosa. 

Foi ainda apreciado e aceite o pedido de suspensão do mandato do deputado da CDU, Filipe 

André Cardoso Andrade que foi substituído por José Manuel Silva. _______________________ 

O Presidente da Mesa tomou a palavra saudando todos os presentes e formulou o desejo de 

um Bom Ano Novo a todos. Questionou os senhores deputados se estariam em condições para 

discutir os assuntos agendados, uma vez que a documentação tinha sido entregue com atraso. 

Informou que no caso de alguém não se sentir preparado, a reunião seria interrompida e 

continuariam noutra reunião no início do ano. Como ninguém se opôs a reunião continuou. __ 

ANTES DA ORDEM DO DIA_________________________________________________ 

O Presidente da Mesa declarou aberto o período antes da ordem do dia. _________________ 

Pediu a palavra o deputado Artur Marques (CDU), que apresentou uma saudação ao 18 de 

Janeiro de 1934 cujo documento se anexa à presente acta para dela fazer parte integrante 

como anexo número III.________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado José Rodrigues (BE), que desejou a todos um melhor ano político 

para 2010 e disse não ter recebido cópia da certidão da documentação presente na reunião da 

Câmara Municipal e pediu para ser informado da razão do atraso. _______________________ 

O Presidente da Mesa lamentou o facto exposto pelo senhor deputado e providenciou de 

imediato a entrega de uma cópia da certidão. ________________________________________ 
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Tomou a palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU) que desejou a todos um Bom Ano de 

2010, e referiu que, como antigo Presidente da Assembleia Municipal da Marinha Grande, 

reconhece e compreende a dificuldade que a Câmara tem em entregar a documentação 

dentro do prazo. Disse ainda que a reunião não deveria ser adiada porque iria causar inúmeros 

problemas ao normal funcionamento dos serviços da Câmara, logo os documentos em 

discussão deveriam ser votados. Terminou a sua intervenção congratulando o deputado Artur 

Marques pela forma como escreveu e apresentou a saudação ao 18 de Janeiro 1934. ________ 

Usou a palavra o deputado Pedro André (PSD), que desejou a todos Boas Festas e que o Ano 

de 2010 fosse um bocadinho melhor que 2009 que foi um ano difícil. Informou que os 

deputados do seu partido iriam votar de acordo com consciência de cada um, pois não houve 

tempo para trabalhar os documentos postos à discussão. Lamentou o atraso na entrega da 

documentação e deixou a decisão do eventual adiamento da reunião para a mesa da 

Assembleia. ___________________________________________________________________ 

Interveio o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que saudou os presentes e referiu que a 

maioria dos documentos tinham sido entregues dentro dos prazos estipulados, embora os 

deputados que não os receberam a tempo, tenham toda a razão em querer que esta situação 

seja resolvida. Lembrou que antigamente os documentos eram sistematicamente entregues a 

más horas, e que estando este executivo em funções há pouco mais de dois meses, é de louvar 

o esforço que fez para que o Plano e o Orçamento fossem entregues agora, quando de acordo 

com a lei o poderia fazer mais tarde. Dirigiu-se ainda ao Presidente da Mesa e lamentou o 

facto que a bancada do PS desta Assembleia se sentir desconfortável e desgostosa por não ter 

sido convidada, no âmbito da Feira de Artesanato e Gastronomia da Marinha Grande, para a 

Homenagem a João Rosa Azambuja. _______________________________________________ 

O Presidente da Mesa esclareceu que sempre fez questão de marcar presença nos actos que 

têm lugar na Marinha Grande e para os quais tem vindo a ser convidado. Informou ainda que 

neste caso da Homenagem a João Rosa Azambuja, ilustre marinhense, teve conhecimento 

público deste acto, e tomou a iniciativa de estar presente. Referiu que esta homenagem foi 

promovida pela Confraria do Vidreiro onde é confrade o anterior presidente da Assembleia 

Municipal, e que com a recente mudança eleitoral, registou-se um lapso no protocolo e esta 

Assembleia Municipal não foi convidada. Informou ainda que aceitou a explicação dada pela 

Confraria pelo facto de não ter sido convidado. ______________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU) e em nome da Confraria, informou 

que a Confraria já fez cinco homenagens a Marinhenses ilustres e que os convites para os 

almoços são feitos pela Confraria que é uma entidade particular. Disse ainda que a Câmara é 

que endereçou os convites para a cerimónia de homenagem e para a exposição na Casa-

Museu 18 de Janeiro de 1934 e que estes foram actos divulgados junto da população em geral. 

Mais informou que o Presidente da Assembleia Municipal passará a ser oficialmente convidado 

pela Confraria, pois trata-se de um órgão institucional. Ainda esclareceu que nenhuma das 

bancadas com assento na Assembleia, fora convidada para o almoço da Confraria. __________ 

Interveio o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que disse não se dirigir à Confraria, mas quis 

mostrar o desagrado da bancada do PS pelo facto de não terem sido convidados os deputados 
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para uma cerimónia pública integrada num evento que decorre em espaço municipal com o 

apoio da Câmara Municipal. ______________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Saul Fragata (CDU), que desejou boas festas, boa saúde e 

sucesso no trabalho a todos e desejou que os mais desfavorecidos possam ver minorado o seu 

sofrimento. Apresentou uma evocação escrita sobre os sessenta anos do assassinato de José 

Moreira, Vieirense desconhecido de muitos, cujo documento se anexa à presente acta para 

dela fazer parte integrante como anexo número IV. ___________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Graça Órfão (MCI) que desejou um Bom Ano a todos os 

presentes e ao país também. Informou que a documentação foi recebida tardiamente e tendo 

em conta a quadra natalícia não foi fácil analisar cuidadosamente os documentos.__________ 

O Presidente da Mesa informou que tendo em conta as intervenções dos deputados e os 

condicionalismos apresentados, estavam reunidas as condições para se avançar com a 

discussão dos documentos. Alertou ainda a Câmara para que fizesse um esforço por cumprir o 

Regimento quanto aos prazos de entrega da documentação.____________________________ 

 ORDEM DO DIA_________________________________________________________ 

1. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2010: GRANDES 
OPÇÕES DO PLANO, ORÇAMENTO E MAPA DE PESSOAL; ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa apresentou a proposta da Câmara aprovada na reunião de 21 de 

Dezembro de 2009, cujo documento se anexa à presente acta para dela fazer parte integrante 

como anexo número V, e deu a palavra ao Presidente da Câmara para prestar os 

esclarecimentos sobre a mesma. __________________________________________________ 

No uso da palavra o Presidente da Câmara desejou a todos um ano de 2010 com saúde e com 

trabalho. Lamentou o atraso na entrega da documentação a alguns dos deputados e explicou 

que a Câmara esteve dois dias sem sistema informático o que sucedera já no passado, pelo 

que irá envidar esforços para resolver este problema, bem como o atraso na entrega dos 

documentos aos senhores deputados. Informou que não esteve presente na Homenagem ao 

Marinhense João Rosa Azambuja por estar presente com o Presidente da Junta de Vieira de 

Leiria no Congresso da ANMP, no entanto fez-se representar. Em relação ao ponto em 

discussão, informou que em 31.12.2008, a Câmara tinha facturas por pagar no valor de 

setecentos e vinte sete mil euros e tinha uma disponibilidade no mesmo dia de dois milhões e 

seiscentos mil euros. Em 28.12.2009, a Câmara tem por pagar facturas no valor de dois 

milhões e quatrocentos e noventa mil euros faltando ainda pagar algumas de Novembro e as 

de Dezembro e apresenta uma disponibilidade de um milhão e oitocentos mil euros. Em 

relação ao Plano, referiu apenas algumas das rubricas mais relevantes, como o aumento de 

cerca de 5% para apoio aos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande e Vieira de Leiria, o 

apoio às equipas de intervenção permanente, o projecto no âmbito da Modernização 

Administrativa para desmaterialização digital da documentação da Câmara e que está no 

seguimento do Leiria Digital. Informou ainda que em matéria de educação está previsto o 

apoio aos alunos do 1º ciclo para aquisição dos manuais escolares, o apoio às actividades de 

enriquecimento curricular, bem como aos agrupamentos de escolas e à acção social escolar. 
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No respeitante à terceira idade disse, estar previsto o apoio à actividade física, o apoio a 

pessoas portadoras de deficiência e pela primeira vez o apoio à natalidade e lançamento do 

projecto para a rede de berçários. _________________________________________________ 

Em relação ao tratamento de águas residuais, informou que houve uma reunião com a 

empresa SIMLIS que solicitou um aumento de 12% no valor da prestação de serviços que 

presta ao Município. Em relação às candidaturas em curso, disse ainda que houve necessidade 

de reajustar as verbas tendo em conta as fases de execução dos projectos inscritos. Sublinhou 

também a inscrição de verba para a contratação de quarenta e cinco auxiliares de acção 

educativa a partir do próximo ano lectivo. Terminou assim a sua explanação sobre as rubricas 

do plano que achou mais importantes sobre o ponto em discussão.______________________ 

Aberta a discussão, tomou a palavra o deputado Francisco Duarte (CDU) que desejou a todos 

um Bom Ano de 2010. Disse que foi com alguma mágoa e frustração que constatou que não foi 

respeitado o que estava acordado para ser viabilizado o concurso para as obras de 

remodelação da Junta de Freguesia da Marinha Grande. Lembrou o Sr. Presidente da Câmara 

que ele também defendeu para a Freguesia umas instalações mais dignas. Disse ainda que sem 

a verba inscrita de duzentos mil euros no plano não se pode lançar o concurso. Deixou o apelo 

para que se reveja o orçamento para assim poder ter uma Junta com a dignidade que a 

Marinha Grande merece. ________________________________________________________ 

Usou da palavra o Presidente da Câmara que esclareceu que o concurso foi cancelado, mas tal 

facto não é imputável à Câmara, continua a defender a necessidade de obras na Junta, daí que 

a verba esteja inscrita e mostrou-se disponível para aumentar a verba para o próximo ano. 

Disse ainda não ter nenhuma informação na Câmara acerca do custo da obra. _____________ 

Retorquiu o deputado Francisco Duarte (CDU) dizendo que a estimativa da obra foi feita pelos 

serviços da Câmara por isso deveria lá estar. Disse ainda que a verba para este ano deveria 

manter-se, mas o plano tinha que prever os duzentos mil euros para 2011, pois só assim 

poderão inscrever a verba no plano da Junta e lançar o concurso no próximo ano. __________ 

Tomou a palavra o deputado Saul Fragata (CDU), que disse estar surpreendido com a verba de 

cerca de trezentos mil euros para gastar no atrium (edifício das instalações do mercado), uma 

vez que o PS sempre apostou fortemente naquele espaço e até chegou a dizer que resolvia o 

problema com cinquenta mil euros. Na sua opinião, o PS tentou sempre desacreditar as 

opções da CDU, por não ter ido para o atrium, e ao invés fez a opção pelo �mercado das 

barracas�. Disse ainda que, agora o PS não quer o mercado no atrium dando assim razão à CDU 

que nunca quis o mercado naquele local, mas questionou o investimento que se pretende 

gastar naquele espaço para adaptação aos serviços camarários, o que na sua opinião, vai tirar 

ainda mais movimento do Centro Tradicional e contribuirá ainda mais para o definhamento do 

comércio. _____________________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Augusto Lopes (PS) que felicitou a Câmara pelo plano de 

actividades e orçamento apresentado, que enalteceu, tendo em conta o pouco tempo 

disponível para a sua elaboração. Disse ainda que, era bom ver espelhadas nos documentos, 

uma série de rubricas e actividades que traduziam o programa eleitoral apresentado pelo PS, 

destacando a oferta dos manuais escolares para todas as crianças do primeiro ciclo, o 
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programa de apoio à natalidade, as obras de reconversão do espaço do atrium para resolução 

definitiva do problema do mercado que estava para ali previsto, a construção do canil e a 

expansão da zona industrial da Marinha Grande, só para dar alguns exemplos. Terminou 

dizendo que se congratula por o executivo ter feito um esforço para não defraudar as pessoas 

e cumprir as promessas eleitorais. _________________________________________________ 

De seguida interveio o deputado Luís Guerra Marques (CDU) que tendo tido pouco tempo 

para analisar o orçamento, achou que o documento tinha algumas virtudes, mas também 

fragilidades. Disse concordar com os subsídios da natalidade, berçários e oferta dos manuais 

escolares, mas não pode concordar com a baixa do imposto sobre o rendimento das pessoas 

singulares (IRS). Referiu que tais medidas positivas eram possíveis, porque a Câmara tinha uma 

capacidade de endividamento e de disponibilidades como há muito tempo não existia no 

Município, facto que não se verificou quando a CDU há quatro anos recebeu a Câmara do PS. 

Ressalvou que há algumas fragilidades no orçamento, como a previsão do aumento da receita 

corrente em 15%, questionou o que iria ser aumentado para se chegar a este aumento, uma 

vez que via impostos directos não seria possível arrecadar tal receita. Disse ainda que, como é 

habitual as Câmaras fazerem, o orçamento estava empolado nas receitas de capital com a 

venda de lotes na zona desportiva e com a venda do edifício do tribunal, não vê onde se irá 

arranjar compradores nesta altura de baixa no mercado imobiliário. Para terminar, lembrou 

que a Câmara corre o risco de ter uma despesa corrente superior à receita corrente e referiu 

que não há verbas inscritas no orçamento para a construção do novo mercado, nem para o 

alargamento dos transportes públicos urbanos, nem para a aquisição da Dâmaso e verbas 

manifestamente insuficientes para a Rua da Agroeira, para a integração dos ciganos, para as 

variantes e para a expansão da zona industrial da Marinha Grande. ______________________ 

Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que disse que cerca de 95% do que está 

plasmado no plano e no orçamento corresponde a um processo de transição normal de 

mandato. Disse ainda que a Câmara não tem mecanismos financeiros para investir com a 

situação que lhe foi deixada, ainda assim, procurou cumprir as promessas eleitorais 

consagrando no plano e orçamento um conjunto de medidas de apoio às famílias, 

nomeadamente através da rede de creches, a oferta dos manuais escolares para as crianças do 

primeiro ciclo e no apoio à natalidade que de acordo com a sua regulamentação poderão 

trazer mais-valias para o Concelho que se traduzirão no apoio ao comércio local. Para 

terminar, questionou a Câmara se sempre mantém, conforme previsto na Carta Educativa, a 

vontade de construir um centro educativo na Pedrulheira e gostaria de saber quais são os 

projectos de oito milhões de euros e se têm financiamento. ____________________________ 

Tomou a palavra a deputada Cristina Carapinha (CDU) que saudou todos os presentes e 

recomendou que a Câmara juntasse ao plano e orçamento um parecer de um revisor oficial de 

contas para dar mais fiabilidade e credibilidade, ou não, aos documentos previsionais. Referiu 

ainda que os orçamentos camarários não são passíveis de calcular poupanças, mas houve 

poupança corrente nos anos de 2008 e 2009 conforme se podia ler na informação financeira 

da Câmara. ___________________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Artur Marques (CDU) que referiu que o plano tem algumas 

medidas importantes que defende, nomeadamente as associadas às crianças, mas pareceu-lhe 
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que o executivo se está a substituir ao governo central na implementação dessas medidas. 

Questionou onde se irão buscar as receitas ou onde se irão criar fundos para levar a cabo essas 

medidas, que apoia integralmente, mas que na sua opinião não deviam ser os Municípios a 

implementar. Mostrou-se também preocupado com o pedido de aumento na prestação de 

serviços da SIMLIS e falou da �fortuna� que o atrium custou à Marinha Grande, não vendo 

solução para esse espaço. Por outro lado, referiu que a alternativa encontrada para o mercado 

em 24 horas, mesmo sendo de barracas, foi um êxito da CDU. __________________________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD), que começou por dizer que a Lei permite 

que o plano e o orçamento possam ser apresentados e votados no próximo ano, aliás situação 

que irá acontecer com o actual governo. Disse que o prazo para a entrega dos documentos não 

foi cumprido de acordo com o Regimento, assim como não foi feita a reunião preparatória com 

todas as bancadas, e se foi, perguntou quando é que foi realizada. Em relação ao ponto em 

discussão, mostrou a sua satisfação na solução encontrada para o atrium, a mesma 

preconizada pelo seu partido, para resolver um problema criado pelo PS e não resolvido pela 

CDU. Relativamente à Carta Educativa, relembrou que esta foi aprovada em Assembleia 

Municipal e que qualquer proposta de alteração deve ser presente em Assembleia. _________ 

O Presidente da Mesa esclareceu que a Lei efectivamente permite a votação e aprovação dos 

documentos previsionais no próximo ano, compreendeu a crítica de alguns deputados 

relativamente ao atraso na entrega da documentação, mas referiu que também é de enaltecer 

o esforço de todo o executivo em apresentar este instrumento de trabalho mais cedo. ______ 

De seguida usou a palavra o deputado Fernando Alves (CDU) que saudou os presentes e disse 

que este orçamento tem coisas boas e coisas menos boas e que em relação à entrega dos 

documentos desde há vinte anos a esta parte que se regista este problema, disse ser preciso 

fazer um esforço para ver se a partir de agora as coisas mudam. Em relação às coisas menos 

boas do orçamento, registou com desagrado a mudança dos serviços da Câmara para o atrium, 

porque vai tirar movimento ao Centro Tradicional e em relação à contratação das auxiliares de 

acção educativa, disse ser atribuição do Governo e que este devia ser pressionado no sentido 

de cumprir as suas obrigações e acrescentou que assim, a autarquia está a ajudar o governo a 

encobrir as suas deficiências._____________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado José Rodrigues (BE), que disse que tendo em conta, as diferentes 

rubricas apresentadas no orçamento e visto que estas representam cerca de oitenta por cento 

da receita, pretende saber quais são as prioridades da Câmara com os cerca de vinte por cento 

sobrantes. ____________________________________________________________________ 

Pediu a palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU) que disse não poder votar 

favoravelmente o orçamento, porque expressa opções políticas com as quais discorda, ou seja, 

os centros educativos, a contratação dos auxiliares de acção educativa e a transferência dos 

serviços camarários para o atrium. Disse ainda pretender saber quais são as escolas que vão 

fechar para dar lugar aos centros educativos que juntam cerca de quatrocentos alunos entre 

os seis e os dezoito anos, o que na sua opinião são idades muito díspares para um mesmo 

espaço. Em relação ao atrium, mostrou-se em desacordo porque irá retirar gente do Centro 

Tradicional contrariando promessas feitas anteriormente por todas as bancadas. Por último 
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referiu que este orçamento não serve a população do seu Concelho, mas sim os interesses do 

poder central.__________________________________________________________________ 

Tomou a palavra o Presidente da Câmara que esclareceu que os centros educativos são só 

para as crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo e que neste momento os dois centros 

propostos encontram-se em fase de estudo. Disse ainda que o PS que ganhou as eleições 

nunca quis o mercado no atrium, mas sim, deslocar os serviços da Câmara mais concretamente 

os que funcionam nos actuais estaleiros municipais, dando assim melhores condições aos 

funcionários. Acrescentou ainda que não entende com esta medida estar a desertificar o 

Centro Tradicional da Marinha Grande. Sobre a carta educativa, informou que a proposta do 

executivo para o Concelho virá numa das próximas reuniões. ___________________________ 

Informou ainda que não pretende substituir-se ao governo, mas sim tentar obter do governo 

tudo aquilo a que a população da Marinha tem direito. A contratação das auxiliares de acção 

educativa vão libertar para outras tarefas, cerca de uma centena de pessoas que se encontra a 

trabalhar nas escolas em programas ocupacionais, sem qualquer formação para estarem com 

as nossas crianças. Esclareceu que foram feitas as reuniões preparatórias com todas as 

bancadas e disse que a rua da Agroeira tinha uma verba pequena, mas podia ser reforçada 

quando se avançasse com a obra para a qual deve haver primeiro um projecto. Informou que 

para fazer 800m da circular nascente � norte, eram precisos dois milhões de euros e mais um 

milhão e meio para as expropriações, como se trata de muito dinheiro, a Câmara quer ir 

discutir com o governo e com as estradas de Portugal esta obra, senão para a terminar a custas 

da autarquia, não vão poder fazer mais nada. Em relação aos berçários e às creches, disse ter 

intenção em abrir um berçário na zona industrial a funcionar vinte e quatro horas, porque quer 

pôr a Câmara Municipal ao serviço de quem mais precisa. ______________________________ 

Para esclarecimentos adicionais sobre as questões da educação, usou da palavra a Vereadora 

Cidália Ferreira que disse que a carta educativa, aprovada em Assembleia Municipal, tem 

parecer favorável, mas que tem como recomendação um esforço para concentrar o parque 

escolar. Mais informou que temos dezanove edifícios do primeiro ciclo, catorze edifícios dos 

jardins-de-infância e só cinco destes tem os dois níveis em conjunto. Disse ainda que não será 

necessária alteração à carta educativa se a Câmara entender fazer um novo reordenamento, o 

que iria simplificar algumas tomadas de decisão em relação a este assunto. Informou que é 

intenção deste executivo e que isso estava expresso no orçamento, avançar com o Centro 

Educativo em Vieira de Leiria e um outro na Marinha Grande que abranja as crianças das zonas 

da Pedrulheira, Albergaria e Picassinos. _____________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Francisco Duarte (CDU) que solicitou ao Presidente da Câmara 

uma palavra final sobre a possível alteração ao orçamento da verba necessária para o 

lançamento do concurso para as obras da Junta de Freguesia da Marinha Grande para o ano 

2011._________________________________________________________________________ 

O Presidente da Câmara esclareceu que se for necessário colocar em plano mais alguma verba 

para os próximos anos, numa próxima revisão irá tratar do assunto, pois sempre foi sua 

intenção melhorar as condições da Junta e não seria agora que mudaria a sua posição. ______ 
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Usou da palavra o deputado Artur Marques (CDU) que referiu haver profundas diferenças 

políticas e ideológicas entre o seu partido e os outros, defende a sua posição e está contra este 

plano e orçamento, porque a Câmara está a procurar substituir-se ao poder central em 

questões fundamentais. Disse que a oposição deve democraticamente colocar as suas dúvidas 

e as suas questões. Em relação ao atrium, disse que os valores desembolsados pelo Município 

estavam avaliados em seis milhões de euros, e isso era indesmentível. Disse ainda ser claro 

que este executivo não tinha responsabilidade nesse negócio, que tinham ganho as eleições 

com um determinado projecto e que obviamente irão fazer um esforço para o concretizar. 

Acrescentou ser verdade que o projecto do mercado para o atrium tinha sido aprovado na 

Assembleia Municipal, mas com a maioria absoluta do PS, que mesmo com abaixo assinados, e 

a presença de muito público, se mostrou irredutível. __________________________________ 

O Presidente da Mesa esclareceu que naquela Assembleia Municipal não há limites para o 

debate político. ________________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Saul Fragata (CDU), que disse que a CDU em relação à carta 

educativa fez uma politica séria. Quanto ao orçamento disse haver uma série de obras 

lançadas em Vieira de Leiria que como é óbvio tinham que ter continuidade. Reiterou que o 

executivo se está a substituir ao governo nas medidas que quer desenvolver, porque as 

verdadeiras acções, as que melhoram as condições de vida, eram muito caras como é disso 

exemplo o saneamento, a melhoria da rede de águas e restaurar aquilo que é velho. ________ 

Usou a palavra o deputado Pedro André (PSD), que lembrou que o mercado no atrium foi 

aprovado pelo PS, sozinho, contra tudo e contra todos e que o seu partido solicitou uma 

inspecção ao IGAT para o apuramento de responsabilidades e quantificar os custos para o 

Município, mas tanto sabe a inspecção nunca foi feita. Referiu que o seu partido irá continuar 

a apresentar propostas e a fazer crítica construtiva. Na sua opinião, cada partido tem a sua 

visão das coisas e disse ainda que nesta fase de crise, as medidas a implementar devem ser 

para apoiar as empresas. ________________________________________________________ 

Pediu a palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que disse que as necessidades das 

pessoas não têm tutor, isto em relação ao facto de se ter falado em medidas que são do 

governo e outras da Câmara Municipal. A Marinha Grande foi pioneira em algumas medidas 

como a construção da primeira cantina escolar quando a CDU era Câmara e foi dos primeiros 

concelhos do distrito a ter piscina e a facultar a natação às crianças do Concelho, bem como a 

alimentação escolar para todas as crianças do pré-escolar e primeiro ciclo e isso é um dado 

adquirido que já ninguém quer perder. No domínio da educação e da acção social, disse que o 

PS propôs alguns projectos que foram apoiados pela CDU e que são ganhos para toda a 

população. Disse ainda que o executivo anterior também previu um centro educativo para a 

Pedrulheira e ele é muito necessário, mas não naquele espaço onde está a escola porque não 

cabe lá. Foi com agrado que viu estar previsto um para a Vieira de Leiria que também é muito 

necessário. Lembrou que existem apoios do governo para projectos desenvolvidos pelas 

autarquias, o Programa Pares é exemplo disso pois financiou em quinhentos mil euros a 

construção do recentemente inaugurado lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia.________ 

O Presidente da Câmara esclareceu que a Câmara, além de querer investir na Zona Industrial 

da Marinha Grande, pretende investir nas zonas industriais de Vieira de Leiria, na Garcia e na 
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Marinha Pequena. Disse ainda que a verba inscrita no orçamento para a estrada da Vieira - 

Praia será para retirar as raízes dos pinheiros. ________________________________________ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia submeteu à votação 
�DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2010: GRANDES 
OPÇÕES DO PLANO, ORÇAMENTO E MAPA DE PESSOAL;�, tendo o mesmo sido aprovado por 
maioria com 10 (dez) votos a favor e 14 (catorze) abstenções. _________________________ 
 
A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar, em minuta, a presente 

deliberação. __________________________________________________________________ 

O deputado Luís Guerra Marques (CDU) apresentou uma declaração de voto em que justifica 

a abstenção, a qual se junta à presente acta para dela fazer parte integrante como documento 

anexo número VI. ______________________________________________________________ 

A deputada Graça Órfão (MCI) apresentou uma declaração de voto em que justifica a 

abstenção, a qual se junta à presente acta para dela fazer parte integrante como documento 

anexo número VII. ______________________________________________________________ 

O deputado Pedro André (PSD) fez a seguinte declaração de voto: �Abstivemo-nos 

basicamente, porque achamos que a importância deste tema não se compactua com os 

atrasos verificados na entrega dos documentos, de qualquer forma achamos que quem 

ganhou deve governar, e como tal a nossa abstenção vai no sentido de viabilizar o orçamento.� 

PONTO 2 � ACTIVIDADE CAMARÁRIA � INFORMAÇÃO FINANCEIRA; _____________________________ 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto em discussão cujo documento se anexa à presente 

acta para dela fazer parte integrante como anexo número VIII. __________________________ 

Usou a palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU) que sobre este ponto disse que a 

Câmara ainda está há pouco tempo em funções, de qualquer forma pretendia saber o que ela 

pensa sobre a fábrica de vidros Dâmaso e sobre o novo mercado. ________________________ 

Interveio o deputado Fernando Alves (CDU) que questionou no sentido de saber como é que 

estava o assunto da ribeira das Bernardas e apelou à intervenção dos serviços da Câmara para 

fazerem alguma coisa nas instalações sanitárias junto ao cemitério que estão danificadas há 

muito tempo. _________________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Artur Marques (CDU) que disse andar a ouvir alguns rumores 

pela Marinha acerca da intenção da Câmara em boicotar ao Atlético Clube Marinhense a venda 

dos terrenos à empresa E.Leclerc e pretende saber se é verdade. ________________________ 

De seguida usou a palavra o deputado Pedro André (PSD), que questionou a Câmara sobre o 

que se passou na cantina da escola da Embra acerca da existência de �um regime militar� e 

pediu para serem apresentadas as contas da empresa de transportes urbanos da Marinha 

Grande (TUMG). 

Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que disse ter conhecimento que em 

mandatos anteriores o estádio Municipal fora várias vezes assaltado e ultimamente várias 

empresas da Marinha Grande que têm camiões articulados, cisternas, faziam do parque 
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longitudinal que é para carros, estacionamento desses veículos o que provoca uma barreira 

enorme e contínua que facilita quem queira assaltar e é um mau cartão-de-visita para quem 

chega à nossa cidade. Solicitou a intervenção da Câmara no sentido de se resolver este 

problema. ____________________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado José Rodrigues (BE), que questionou a Câmara sobre o ponto de 

situação do processo da última fase do Polis para que a Marinha Grande não perca o 

financiamento em relação à Ribeira das Bernardas e pretendeu saber também em que estado 

estava o problema do parque de estacionamento da IVIMA que foi dado para um determinado 

fim e acabou a ter uma providência cautelar. ________________________________________ 

Usou da palavra a deputada Daniela Serrano (PSD), que questionou a Câmara sobre as 

medidas que irá tomar para dar aos munícipes uma resposta célere relativa aos processos de 

licenciamento de obras e emissão de certidões, quando existem Câmaras no distrito que 

conseguem responder, no caso das certidões, numa semana. ___________________________ 

Interveio a deputada Susana Domingues (CDU), que quis saber quais as medidas que este 

novo executivo irá tomar acerca da responsabilização técnica dos erros do projecto do 

mercado no atrium. Disse ainda que a Rua dos Outeirinhos, recentemente requalificada e 

remodelada onde vivem centenas de pessoas, ficou com 3 lugares de estacionamento. 

Qualquer morador que não tenha garagem, tem que parar o carro na rua, ou tem que o deixar 

em cima do passeio que tem cerca de metro e meio de largura. Disse ainda que têm que ser 

apuradas responsabilidades dos técnicos e pretende saber o que é que a Câmara irá fazer 

perante este problema. Lembrou ainda que estando o ano de 2010 referenciado como o ano 

de combate contra a exclusão social, disse haver um grande leque de apoios comunitários e 

públicos para esta área, nomeadamente para as autarquias, e quer saber se esta se pretende 

candidatar a algum projecto, pois não viu nada no orçamento. Pretende ainda saber quais os 

critérios que irão orientar essas candidaturas, caso se venham a efectivar. ________________ 

O Presidente da Câmara prestou os seguintes esclarecimentos perante as questões colocadas 

pelos senhores deputados. Relativamente ao projecto E. Leclerc do Atlético Clube Marinhense 

(ACM) disse estar aprovado, só faltar a aprovação das bombas de gasolina. Explicou que o 

assunto já foi levado a Reunião de Câmara por duas vezes, uma das vezes foi retirado por 

decisão sua. Esclareceu que numa determinada altura a empresa concordou em comparticipar 

nas despesas com as ruas confinantes com o local do projecto, que entretanto foi contratada 

uma empresa para fazer os cálculos dos custos das obras de intervenção nas quatro ruas na 

envolvente do local do projecto, que apresentou uma estimativa de cerca de um milhão de 

euros, praticamente o dobro do que estava inicialmente previsto. Perante este facto, e porque 

é seu dever zelar pelos dinheiros públicos, chamou os promotores para tentar que estes 

aumentassem o valor da sua comparticipação que tinha anteriormente sido acordada em 

cerca de meio milhão de euros, ou seja metade do valor necessário para executar as obras na 

envolvente. Não se chegou a acordo no sentido de aumentar a comparticipação, o processo irá 

novamente a reunião de Câmara.  Disse nunca ter havido intenção da Câmara, e muito menos 

do PS, em prejudicar o ACM que tal como outras colectividades, desenvolve um trabalho 

meritório com as camadas jovens da cidade. Em relação ao novo mercado, expressou a 

intenção da Câmara em procurar um novo local para o novo mercado, pois as tendas não 
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servem os interesses da população. Em relação à Dâmaso informou que tem uma reunião na 

próxima semana com os interessados, efectivamente a Câmara anterior fez uma proposta, mas 

após a reunião terá que se analisar melhor a situação, tendo em conta a defesa do nosso 

Concelho. Disse ainda ir tentar resolver a questão das casas de banho junto ao cemitério e da 

zona envolvente e quanto à Ribeira das Bernardas, existe um problema com três moradores, o 

assunto está em Tribunal e ainda está tudo a ser avaliado. Em relação às contas da TUMG, 

informou que virão à Assembleia no devido tempo.  __________________________________ 

Com a anuência do Presidente da Câmara, usou da palavra o Vice-presidente, Paulo Vicente 

que esclareceu que a Câmara concorda com a proibição do estacionamento a camiões no 

parqueamento do estádio mas para isso a Câmara tem que encontrar um local alternativo para 

que os camiões possam estacionar. Quanto à questão da IVIMA, esclareceu que as alterações 

foram aprovadas e estão em curso, quando o problema foi colocado a este executivo foi 

verificar o que se estava passar. Informou que na verdade aquando as expropriações para 

nascente da Avenida Arala Pinto, tinha sido dada como contrapartida aos expropriados a 

criação de lugares de estacionamento e agora, é a própria Câmara que deixa apenas quatro 

lugares de estacionamento em vez dos anteriores vinte e um lugares. Perante esta situação, 

disse não se ver grandes alternativas, no entanto a Câmara irá reunir com os promotores da 

obra para ver se encontra uma solução. A mesma questão foi colocada na Avenida 1º de Maio 

para poente dos cerca de 70 lugares de estacionamento, ficarão apenas 12, mas já foi 

estudada uma alternativa e estão a tentar manter o número de lugares de estacionamento 

mas em espinha.  ______________________________________________________________ 

Quanto à questão da remodelação da Rua dos Outeirinhos, já se deslocou ao local e a obra 

está em fase de acabamento, e neste momento não é possível inverter sentidos de trânsito, 

nem qualquer outra coisa, segundo informação dos técnicos os moradores terão sido ouvidos 

aquando a aprovação daquele projecto. Disse não estar em defesa dos técnicos, mas o que se 

passou pensa terem sido tomadas determinadas opções políticas e depois os técnicos é que 

tiveram que colmatar essas opções. ________________________________________________ 

O Presidente da Câmara disse que quanto às emissões de certidões e licenças de obras 

particulares, só irão conseguir dar resposta quando tiverem o sistema informático a funcionar 

em pleno, o que estava previsto no projecto Leiria Digital e aquilo que vai ser possível com a 

candidatura ao projecto SAMA (sistema de apoio à modernização administrativa). Disse ainda 

que a Câmara estava muito atrasada em relação às outras Câmaras que fazem parte quer da 

AMLEI quer da CIMPL e responsabilizou-se perante os outros Presidentes de Câmara em pôr 

rapidamente tudo a funcionar para não se perder o investimento de oito milhões de euros. 

Acrescentou que após a implementação do projecto, as respostas passarão a ser mais rápidas 

e de acordo com as pretensões do Munícipes. _______________________________________ 

Interveio a deputada Susana Domingues (CDU), que mostrou o seu desagrado em relação à 

resposta do Vereador Paulo Vicente sobre as obras da Rua dos Outeirinhos. Disse que uma 

opção política assenta sempre num conjunto de soluções técnicas que são apresentadas, se a 

decisão política contrariou os pareceres técnicos, então quem elaborou o parecer técnico há-

de estar salvaguardado. O que se exige é que o executivo averigúe e exija responsabilidades a 

quem deve. Aceitou a resposta do Vereador, porque está a sessenta dias no cargo, mas 
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enquanto cidadã disse ter o direito a uma resposta concisa e objectiva. Disse ainda que se a 

decisão não foi devidamente tomada, pode dizer o senhor Vereador se existe agora uma 

solução política e justa para o problema que está criado. _______________________________ 

O Vice-presidente disse ser possível alterar a situação, mas a obra está praticamente acabada, 

os custos para o Município seriam certamente elevados e cabe-lhe zelar pela boa execução do 

dinheiro público. _______________________________________________________________ 

Por se tratar de uma sessão ordinária, e de acordo com o artigo 25º do Regimento haveria 

lugar ao período de intervenção do público, pelo que o Presidente da Mesa verificando a 

presença de público no auditório, informou de que poderiam intervir, bastando para o efeito, 

proceder à sua inscrição, contudo não se verificaram quaisquer pedidos de intervenção. _____ 

Concluída a ordem de trabalhos desta sessão, e não havendo mais assuntos a tratar, o 

Presidente da Mesa deu por terminada a sessão pelas zero horas e dois minutos, da qual se 

lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo membros da Mesa: Presidente da Assembleia 

Municipal, Telmo Lopes da Silva Ferraz, Primeira Secretária Ana Patrícia Quintanilha Nobre e 

pelo Segundo Secretário Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes. ______________________ 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

Telmo Lopes da Silva Ferraz 

 

A Primeira Secretária 

 

Ana Patrícia Quintanilha Nobre 

 

O Segundo Secretário 

 

Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes 

 

 

 

 

 

O conteúdo da presente sessão fica registado em suporte digital e gravação áudio. 


