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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2010 _____________________________ 

Aos vinte e seis dias do mês de Fevereiro, no Auditório Municipal, sito na Avenida José 

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

Alexandre Pereira de Sousa Lopes e por Isabel Maria Sobreiro Simões Ferreira, primeiro e 

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

Marinha Grande com a seguinte ordem de trabalhos: _________________________________ 

1. 1.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010;______________________________ 
2. PROPOSTA DA CÂMARA PARA CONSTITUIÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO NO ÂMBITO DESTA 

ASSEMBLEIA PARA ANÁLISE DO PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE EDIFICAÇÃO E 
URBANIZAÇÃO (RMEU); _________________________________________________________ 

3. ACTIVIDADE CAMARÁRIA E 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 e cinco 

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, Alexandra Dengucho, 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, Ana Patrícia Quintanilha 

Nobre por Pedro Bruno Soares Inácio Constâncio dos Santos, bem como a do deputado 

Frederico Manuel Gomes Barosa do PS substituído pela deputada Lígia Maria Moreira Pedrosa, 

e ainda a do deputado Joaquim Henriques Martins do PSD por Pedro Fonseca e da deputada 

do MCI, Graça Maria Simões Órfão por Cristiano João Rodrigues Chanoca. _________________ 

O Presidente da Mesa tomou a palavra e pediu a todos os deputados e público presente que 

guardassem um minuto de silêncio em memória das vítimas do sismo que ocorreu na Ilha da 

Madeira no passado dia 20 de Fevereiro. Informou os senhores deputados da correspondência 

recebida e que a mesma estaria disponível no gabinete de apoio à Assembleia Municipal. ____ 

O Presidente da Mesa pôs em apreciação as actas nº 6 de 04.11.2009, nº 7 de 27.11.2009 e nº 

8 de 28.12.2009 que foram previamente distribuídas por todos os deputados e como ninguém 

se pronunciou sobre o conteúdo das mesmas, submeteu-as à votação individualmente. ______ 

O Presidente da Assembleia submeteu à votação a acta nº 6, tendo a mesmo sido aprovada 
por maioria e 1 (uma) abstenção do deputado Pedro Fonseca. _________________________ 
O Presidente da Assembleia submeteu à votação a acta nº 7, tendo a mesmo sido aprovada 
por maioria e 2 (duas) abstenções dos deputados Pedro Fonseca e Isabel Ferreira. _________ 
O Presidente da Assembleia submeteu à votação a acta nº 8, tendo a mesmo sido aprovada 
por maioria e 3 (três) abstenções, dos deputados Pedro Fonseca, Isabel Ferreira e Aníbal 
Curto Ribeiro. _________________________________________________________________ 
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O Presidente da Mesa tomou a palavra e elogiou os resultados desportivos obtidos pelos 

atletas, a nível nacional, do Desportivo Náutico da Marinha Grande e do Judo Clube da 

Marinha Grande. _______________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa informou que a comissão para a revisão do Regimento da Assembleia 

Municipal da Marinha Grande realizou diversas reuniões para proceder às alterações ao actual 

regimento de forma a torná-lo mais adequado e ajustado aos dias de hoje. Procedeu-se à 

entrega da proposta de alteração ao referido Regimento, a título meramente informativo, e 

todas as bancadas com assento na Assembleia Municipal fizeram as suas intervenções sobre a 

proposta apresentada, tendo apelado à comissão que se esforçasse por obter um consenso 

quanto à nova redacção do documento que irá ser apreciado e votado numa próxima reunião 

da Assembleia Municipal. ________________________________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Susana Domingues (CDU) que informou ter estado presente com 

os demais deputados que representam a Assembleia Municipal da Marinha Grande, na 

Assembleia da Comunidade Intermunicipal do Pinhal Litoral (CIMPL), numa reunião onde foi 

eleita a mesa, aprovadas as Grandes Opções do Plano e Orçamento e nomeada uma comissão 

para revisão do regimento daquela entidade. ________________________________________ 

Interveio o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que se congratulou com a garantia da criação 

de uma Unidade de Saúde Familiar e a manutenção do serviço de atendimento 24 horas no 

Centro de Saúde da Marinha Grande o que traduz um salto qualitativo na prestação de 

cuidados médicos a toda a população do Concelho. 

ANTES DA ORDEM DO DIA_________________________________________________ 

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

Tomou a palavra o deputado José Rodrigues (BE) que apresentou uma moção sobre a 

Requalificação e modernização da infra-estrutura e pela introdução de um serviço ferroviário 

de qualidade da Linha Oeste, cujo documento se anexa à presente acta para dela fazer parte 

integrante como anexo número III._________________________________________________ 

Usou a palavra a deputada Cristina Carapinha (CDU) que saudou os presentes e relembrou 

que a manutenção do serviço de atendimento permanente no Centro de Saúde da Marinha 

Grande se deve à intervenção e lutas travadas pelo povo da Marinha Grande e ao trabalho 

desenvolvido pela comissão que foi criada para que tal serviço permanecesse aberto 24h, e 

não ao governo central. 

De seguida usou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que afirmou que a Linha do Oeste 

devia ser uma mais valia para a região Oeste, servindo as populações, o transporte de 

mercadorias, o turismo, a indústria e infelizmente tal não acontece, porque tem um traçado 

impensável. Em relação à moção apresentada disse não concordar com a duplicação da Linha, 

mas manifestou a sua concordância nomeadamente em relação à electrificação e rectificação 

do seu traçado.  
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O Presidente da Mesa tomou a palavra dizendo que a moção sobre a Requalificação da Linha 

do Oeste, traduz efectivamente uma necessidade há muito sentida no Concelho, mas não deve 

mencionar questões técnicas. ____________________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Luis Guerra Marques (CDU), que demonstrou estar de acordo com 

a moção apresentada pelo BE, embora também discorde da questão da duplicação da Linha do 

Oeste. _______________________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa procedeu à leitura em voz alta da alteração feita à moção apresentada 

pelo Bloco de Esquerda que ficou com a seguinte redacção no primeiro ponto: � A 

requalificação da infra-estrutura no sentido da melhoria de comboios de passageiros e de 

mercadorias.�__________________________________________________________________ 

O Presidente da Assembleia submeteu à votação a moção �Pela requalificação e 

modernização da infra-estrutura e pela introdução de um serviço ferroviário de qualidade na 

Linha do Oeste� tendo sido aprovada por unanimidade. _______________________________ 

ORDEM DO DIA__________________________________________________________ 

PONTO 1 -  1.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010; ___________________________ 

 
O Presidente da Mesa apresentou a proposta da Câmara aprovada na reunião de 18 de 

Fevereiro de 2010, cujo documento se anexa à presente acta para dela fazer parte integrante 

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

esclarecimentos sobre a mesma. __________________________________________________ 

No uso da palavra o Presidente da Câmara saudou os presentes e informou que a revisão 

decorre da necessidade de alterar classificações económicas das admissões efectuadas no 

âmbito do PEPAL - Programa de Estágios da Administração Local e da necessidade de criar 

outras classificações económicas em falta em duas unidades orgânicas. ___________________ 

Aberta a discussão, usou a palavra o deputado Luis Guerra Marques (CDU), que disse nada ter 

a opor a esta revisão depois das explicações dadas pelo Sr. Presidente da Câmara. __________ 

Tomou a palavra o deputado Francisco Duarte (CDU) que lamentou não ver contemplada 

nesta revisão a tão desejada verba para início das obras da Junta de Freguesia da Marinha 

Grande. ______________________________________________________________________ 

Usou da palavra o Presidente da Câmara que esclareceu não ser possível nesta revisão a 

inscrição da verba para as obras por dificuldades financeiras da parte da Câmara. ___________ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia submeteu à votação o ponto 
um � 1.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010;�, tendo o mesmo sido aprovado 
por unanimidade. _____________________________________________________________ 
 
A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar, em minuta, a presente 

deliberação. __________________________________________________________________ 
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PONTO 2 -  PROPOSTA DA CÂMARA PARA CONSTITUIÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO NO ÂMBITO 
DESTA ASSEMBLEIA PARA ANÁLISE DO PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE EDIFICAÇÃO E 
URBANIZAÇÃO (RMEU); ________________________________________________________________ 
 

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

acta para dela fazer parte integrante como anexo número V e solicitou aos senhores líderes de 

bancada que indicassem os seus representantes para integrar o grupo de trabalho que com os 

técnicos da Câmara e o executivo irão elaborar o projecto de regulamento municipal de 

edificação e urbanização. Foram assim indicados os seguintes deputados: _________________ 

- O deputado Frederico Barosa (PS), a deputada Cristina Carapinha (CDU), o deputado Pedro 

Fonseca (PSD), o deputado José Rodrigues (BE) e o deputado Cristiano Chanoca (MCI)._______ 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. ______________________________________ 

PONTO 3 � 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 VI. ___________________________ 

O Presidente da Câmara informou que a situação financeira do Município é razoável, as 

dividas a fornecedores são pagas no prazo de 30 a 60 dias, mas não têm capacidade para fazer 

investimentos próprios e as receitas estão em queda. Disse ainda que foram tomadas medidas 

concretas para a redução da despesa corrente afim de evitar problemas de tesouraria. Prestou 

ainda esclarecimentos sobre o orçamento para o corrente ano que se cifra em cerca de 22 

milhões de euros, dos quais 10,5 milhões de euros são para bens e serviços, 6,5 milhões de 

euros para despesas com pessoal, 1,1 milhão de euros para subsídios, 1,1 milhão para 

pagamentos de juros de capital, 2 milhões de euros para diversos e disponível para 

investimento 1 milhão de euros, caso não existissem quaisquer dívidas a fornecedores. As 

verbas existentes nos cofres da autarquia, cerca de 2 milhões, estavam comprometidas e não 

foram suficientes para efectuar todos os pagamentos a fornecedores até ao final do ano de 

2009, ficando ainda uma dívida de cerca de 1 milhão e 653 mil euros por pagar. As 

disponibilidades na conta à ordem à data de 15.02.2010 eram de 170 mil euros. Realçou a 

necessidade de uma óptima gestão para se poderem cumprir os compromissos assumidos 

lamentando o facto de não ter meios próprios para fazer investimentos. __________________ 

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

Câmaras nunca têm dinheiro, mas têm que arranjar capacidade de endividamento e na sua 

opinião esta Câmara dispõe de uma capacidade de endividamento que rondará os 14 milhões 

de euros e que neste momento deve ter cerca de 2 a 3 milhões de dívidas. Disse ainda que tem 

de haver consciência do nosso passado, saber analisar o presente e para projectar o futuro. __ 

Tomou a palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que enalteceu a preocupação do Sr. 

Presidente da Câmara quanto à necessidade de usar os parcos recursos da Câmara com rigor e 

eficiência e em prol do serviço público. Manifestou o seu agrado em relação ao relatório da 

actividade camarária que identifica claramente os problemas e as necessidades do Concelho, 

mas também avança com propostas de solução. ______________________________________ 
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Disse ainda ser importante avançar com os projectos das candidaturas das obras fundamentais 

para o Concelho. _______________________________________________________________ 

Cerca das 22.45h o deputado João Paulo Pedrosa ausentou-se por motivos familiares. ______ 

Tomou a palavra o deputado José Rodrigues (BE), que sugeriu à Câmara a elaboração de um 

orçamento participativo onde as opções e as prioridades no investimento municipal traduzam 

a vontade da população. Questionou a Câmara sobre o ponto de situação do processo da 

última fase do Polis e pretende saber se o financiamento já se perdeu. Pretendeu ainda 

esclarecimentos sobre a instalação do gabinete do munícipe, a abertura do concurso para 

contratação das auxiliares da acção educativa, a participação do município nas entidades Simlis 

e Valorlis, a implementação do cheque bebé e sobre os projectos do Quadro de Referência 

Estratégico Nacional (QREN 2007-2013) que o actual executivo pretende dar continuidade e 

concluir até Julho deste ano. _____________________________________________________ 

Interveio o deputado Joaquim Vidal (PS) que congratulou a Câmara pela apresentação da 

actividade camarária e informou o Sr. Presidente da Câmara que lhe vai endereçar um convite 

enquanto Presidente da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria para que numa jornada de 

trabalho analisem in loco alguns dos problemas da freguesia tais como: a falta de saneamento 

nos lugares de Boco, Passagem e Casal d�Anja, a rua da indústria, a ponte das Tercenas e o 

parque de campismo. ___________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Saul Fragata (CDU), que disse que o balanço da actividade da 

Câmara era muito pobre. Referiu ainda que a Câmara tem que se endividar, definir estratégias, 

pois deixou cair grandes projectos e as candidaturas do QREN que já estavam feitas. Lamentou 

o facto de não haver dinheiro para projectos como a variante nascente e a piscina municipal. _ 

Usou da palavra a deputada Cristina Carapinha (CDU), que pediu esclarecimentos à Câmara 

sobre os valores da receita, o aumento das despesas de capital e o acréscimo com despesas de 

pessoal e também sobre as entidades como a Simlis, a Valorlis e a Tumg que têm participação 

financeira da Câmara. ___________________________________________________________ 

Interveio o deputado Aníbal Curto Ribeiro (PS), que felicitou a Câmara pelos documentos 

apresentados que traduzem um olhar crítico sobre a sua própria actividade. Saudou a forma 

como apresentou a situação financeira de um modo claro e simples. Disse ainda que espera 

que a Câmara faça as melhores opções sobre os projectos a candidatar e relativamente a 

outros investimentos estratégicos. _________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Artur Marques (CDU), que lamentou o tom, sistemático e 

miserabilista do discurso que a Câmara tem preconizado. Mais disse que a Câmara não tem 

dinheiro para fazer investimentos, nem as obras do edifício da Junta de Freguesia da Marinha 

Grande, mas tomou medidas como a redução do IRS, a contratação de 45 auxiliares, a 

atribuição dos cheques bebé, a nomeação de um presidente da TUMG e o aumento da 

despesa com as quotas da Simlis. __________________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Pedro André (PSD), que disse estar a aguardar a informação sobre 

as contas da TUMG. Questionou ainda a Câmara sobre a existência de uma equipa de râguebi 

que treina nas Caldas da Rainha e que irá deixar a Marinha Grande alegadamente, porque a 
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Câmara não lhes dá condições. Quanto à situação financeira solicitou explicações 

relativamente à diminuição da receita de venda de bens e serviços em mais de 80%. Elogiou a 

apresentação do relatório, mas sugeriu que para as próximas assembleias fosse informado do 

ponto da situação em termos do que vai sendo resolvido e executado. Questionou ainda a 

Câmara sobre a perda de receita no licenciamento de obras particulares e a falta de pessoal 

nesta área. ____________________________________________________________________ 

Interveio o deputado Cristiano Chanoca (MCI), que lamentou as notícias algo contraditórias 

sobre as dificuldades financeiras da Câmara, espelhadas na comunicação social nestes últimos 

meses. Sugeriu que a Câmara recorra a empréstimos bancários para fazer face às candidaturas 

do QREN. Manifestou o seu desagrado sobre a nomeação de um presidente para o conselho 

de administração para a TUMG. ___________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que disse não ser possível ao Partido 

Socialista desmistificar a situação financeira, pois lançou uma cortina de fumo para disfarçar a 

sua incapacidade de gerir uma estratégia de desenvolvimento para a Marinha Grande. 

Repudiou a ideia de que os projectos do QREN candidatados pelo anterior executivo, não 

estivessem devidamente instruídos e já aprovados. Lembrou também que foi a anterior 

Câmara que recuperou a capacidade de endividamento do Município que permite o recurso ao 

crédito para fazer face aos projectos aprovados pelo QREN. Mostrou a sua discordância com as 

despesas referentes à TUMG e à Simlis, bem como ao desperdício da verba não arrecadada do 

do 1% do IRS. __________________________________________________________________ 

Interveio a deputada Susana Domingues (CDU), que congratulou a Câmara pela forma como 

apresentou o relatório da sua actividade, mas não concorda com o conteúdo e o teor do 

mesmo, porque não reúne informação e documentos suficientes que permitam à Assembleia 

exercer convenientemente a sua acção fiscalizadora. Solicitou informação relativamente às 

entidades participadas como a Valorlis e a Simlis, bem como da empresa municipal TUMG. 

Lembrou ainda que não viu no relatório da Câmara, qualquer medida para colmatar a escassez 

de meios humanos no licenciamento de obras particulares que na sua opinião, é um sector 

vital para o Município. Manifestou o desejo que na próxima Assembleia ordinária, o relatório 

da actividade camarária seja mais factual e menos considerações e adjectivos. _____________ 

Tomou a palavra o Presidente da Câmara que informou os senhores deputados de que na 

próxima Assembleia irá trazer um relatório relativo às entidades participadas pelo Município. 

Quanto aos meios humanos existentes no licenciamento de obras particulares, esclareceu que 

estão ao serviço desde Janeiro apenas 4 técnicos, pois saíram dois estagiários. Informou que 

está a ser estudada toda a reorganização dos serviços da Câmara. Esclareceu relativamente às 

remunerações do conselho de administração da TUMG que, estas são atribuídas de acordo 

com a Lei e constam em acta da reunião de Câmara. Informou que neste momento a Câmara 

Municipal está sob uma inspecção da IGF � Inspecção-geral de Finanças. __________________ 

Lembrou que sabe muito bem as condições degradantes do edifício da Junta de Freguesia da 

Marinha Grande e pretende honrar o seu compromisso relativamente à inscrição da verba em 

orçamento para que se realizem as obras necessárias. Mas disse ser igualmente importante, 

informar as pessoas que o edifício da Câmara não apresenta melhores condições e nestes 

últimos dias choveu dentro de vários gabinetes. Mais informou que a Câmara tem vindo a 
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visitar semanalmente as várias associações do Concelho, tendo já reunido com o Atlético Clube 

Marinhense e não lhe foi colocada nenhuma questão sobre a equipa de râguebi. ___________ 

Esclareceu ainda que a receita da água não estava ainda lançada nos bens e serviços, que 

estão a desenvolver todos os esforços para não perder o financiamento do Polis, que está a ser 

implementado o gabinete do Munícipe com balcão único, com excepção para o atendimento 

das obras particulares que será para outra fase, que o concurso para as auxiliares de acção 

educativa será para o ano lectivo 2010-2011, que está a ser feito o regulamento para a 

implementação do cheque bebé que vai ajudar não só as famílias, como também o comércio 

local. ________________________________________________________________________ 

Informou que não existe nenhum projecto do QREN acabado e que pretendem levar a cabo 

todas as candidaturas com a excepção da variante nascente que não tem projecto definido 

nem o processo de expropriações concluído e estes investimento irá ser substituído por uma 

estrada paralela à estrada dos Guilhermes, uma ligação da zona industrial da Marinha Grande 

à estrada de Picassinos-Maceira e a beneficiação da rua da indústria. Pretendem continuar a 

lutar pelo alargamento da Zona Industrial da Marinha Grande. __________________________ 

Referiu que a capacidade de endividamento baixou e neste momento é de 5,5 milhões de 

euros, pois em 2009 houve menos 1,5 milhões de euros de impostos e lembrou que, existe 

ainda uma dívida ao IHRU � Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, de 1,1 milhões de 

euros para pagar o Bairro do Camarnal. _____________________________________________ 

Quanto às obras do QREN custariam à volta de 7 milhões, mas aqui não estão contabilizados os 

centros educativos que foram todos chumbados, nem a piscina municipal, nem o mercado 

municipal, nem a aquisição da Dâmaso e o seu desmantelamento, nem a aquisição da J. 

Ferreira Custódio e o seu desmantelamento que está orçado em 300 mil euros e não é 

financiado. Todos os projectos do QREN têm que estar prontos até 07.07.2010 Julho e pagos 

até 31.12.2012 e todos contam para o endividamento, excepto os centros educativos. _______ 

Informou ainda que está a ser ultimado o projecto de regulamento de taxas municipais e o 

projecto de regulamento municipal de edificação e urbanização que foi para inquérito público, 

e virão aqui na próxima Assembleia. Foi ainda entregue o plano de prevenção da corrupção 

que não estava feito e deveria ter sido entregue no Tribunal de Contas até 01.01.2010. Já 

estão também a ser preparadas as propostas de regulamentos para a atribuição e utilização de 

habitação social e de apoio à actividade desportiva e cultural que virão aqui durante o primeiro 

semestre deste ano. ____________________________________________________________ 

Disse ainda que a Câmara accionou os mecanismos legais que lhe permitiram arrecadar cerca 

de 50 mil euros de receita de água de munícipes devedores. Na zona desportiva e nas suas 

imediações, o pessoal da Câmara procedeu a uma limpeza geral e estão a ser iniciados os 

trabalhos para o estacionamento dos camiões junto da zona industrial. Informou que a Câmara 

notificou algumas pessoas para que retirassem os seus haveres dos terrenos camarários. ____   

Usou a palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU) que disse ser normal não estar tudo 

feito numa Câmara, caso contrário não seria necessário haver executivo camarário. Mostrou a 

sua preocupação em relação às negociações para o alargamento da zona industrial da Marinha 
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Grande que se arrastam de governo para governo há muito tempo e que não permite que 

novas empresas se instalem no Concelho. Naturalmente que os projectos não existem, mas 

têm que ser feitos até Julho 2010 e a Câmara deve fazê-los. Quanto ao projecto da Resinagem 

concorda que se encetem todos os esforços para baixar o seu valor. Mais disse que a Câmara 

não se deve substituir às responsabilidades do Governo na contratação de auxiliares de acção 

educativa, pois assim desperdiça dinheiro necessário para outras coisas. Questionou ainda a 

Câmara sobre o facto de o Sr. Vice-presidente alegadamente não ter recebido quatro técnicos 

da EDP - Electricidade de Portugal, que terão vindo para uma reunião. ____________________ 

Tomou a palavra o Presidente da Câmara que informou estar a trabalhar no alargamento da 

zona industrial de Vieira de Leiria e no plano de pormenor da zona industrial da Marinha 

Pequena. _____________________________________________________________________ 

Usou a palavra o Vice-presidente da Câmara que esclareceu que a reunião com a EDP foi 

agendada entre técnicos da Câmara e da referida entidade para resolver as questões 

relacionada com a Barbosa e Almeida. ______________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Fernando Alves (CDU) que se elogiou a Câmara pela inovação do 

relatório da sua actividade. Pretendeu ainda saber se a Fábrica Angolana irá sofrer alguma 

intervenção e solicitou que os serviços interviessem na limpeza da rotunda no Camarnal. ____ 

Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD) que se congratulou com a iniciativa da 

Câmara na construção de um parque de estacionamento para camiões, infra-estrutura que o 

seu partido tem vindo a pedir nestes últimos anos. Quanto à Simlis, solicitou à Câmara um 

relatório das despesas de manutenção com toda a rede de saneamento do Concelho e onde é 

que havia intervenção do Município. Solicitou que a Câmara apresente os mapas da sua 

situação financeira com a variação homóloga e com notas de rodapé sempre que tal se 

justifique para melhor entendimento. Questionou a Câmara sobre o desaparecimento de duas 

tabelas de basquetebol do Parque Municipal de Exposições e solicitou esclarecimentos sobre 

os objectivos do conselho de administração da TUMG. Em relação às obras particulares 

solicitou à Câmara que no seu relatório informe sobre número de entradas de projectos e 

número de projectos despachados. Quanto à modernização administrativa, pretendeu saber 

se foi ou não feito um estudo que terá custado 250 mil euros, há uns anos atrás, sobre a 

informatização dos serviços. Disse ainda que no cruzamento da Moita foi colocada sinalização 

que dois dias depois foi tapada e assim permanece e qual a razão. Por fim, sugeriu à Câmara a 

instalação de wireless no edifício da Assembleia e a disponibilização de um data show. ______ 

De seguida o Presidente da Câmara esclareceu que como existe um projecto de parceria com 

a CIMPL para colocar wireless na zona industrial, irá aproveitar para colocar também no 

edifício da Assembleia Municipal. _________________________________________________ 

Aproveitou para informar que no Parque Municipal de Exposições, o pavilhão 1 e os restantes 

pavilhões estavam cheios de monos e lixo e neste momento estão a ser limpos. O projecto 

para a informatização dos serviços foi uma parceria �Leiria Digital� entre diversas Câmaras, 

mas a nossa é a que está mais atrasada na implementação do projecto. Informou que 

pretende instalar na antiga Ivima, duas creches e algumas associações ligadas à área social. __ 
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Quanto à Fábrica da Angolana é património classificado pelo IGESPAR � Instituto de Gestão 

Património Arquitectónico e Arqueológico e com um plano de salvaguarda num raio de 500m e 

relativamente à zona desportiva, esta irá ser vedada. _________________________________ 

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

ao período de intervenção do público, pelo que o Presidente da Mesa chamou a intervir os 

munícipes pela ordem de inscrição. ________________________________________________ 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO______________________________________________________________ 

A Sra. D. Deolinda Rosa Dionisia Santos, moradora na Rua do Repouso, nº 23, Casal Galego, 

2430-070 Marinha Grande fez a sua intervenção sobre a inclusão das crianças ciganas no Ano 

Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão Social. Pretende que a Câmara adopte uma política 

de inclusão e implemente um projecto adequado com um espaço físico destinado às famílias 

ciganas e com apoio psicossocial. Apelou ainda à elaboração de candidaturas a projectos no 

âmbito do Ano Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão Social. ________________________ 

A Sra D. Dina Isabel Gaspar dos Santos, moradora na Rua das Cavadinhas nº 29, 2º dir, Tojeira 

de Picassinos, 2430-119 Marinha Grande fez a sua intervenção sobre a Campanha Nacional de 

Esterilização de Cães e Gatos. Pretende que a Câmara, no canil municipal, esterilize 

obrigatoriamente todos os animais que são dados para adopção, celebre protocolos com as 

associações de defesa dos animais que actuam no Concelho para esterilizar os animais 

abandonados que estas recolhem e proporcione aos munícipes com recursos limitados a 

esterilização gratuita dos animais que possuem. Referiu ainda a necessidade de um protocolo 

de colaboração entre a Câmara e a APAMG � Associação Protectora dos Animais da Marinha 

Grande para uma melhor eficácia na implementação da esterilização que visa reduzir os 

animais errantes do Município. ___________________________________________________ 

Com a anuência do Sr. Presidente da Câmara tomou a palavra a Sra. Vereadora Cidália 

Ferreira, que lamentou a situação das famílias ciganas que não têm habitação, assim como 

infelizmente acontece a outras no Concelho da Marinha Grande. Informou que existe um 

projecto social comparticipado pelo Estado e pela Câmara com uma mediadora que trabalha 

com as famílias de etnia cigana. ___________________________________________________ 

Disse ainda que, dificilmente a Câmara tem a solução imediata para o problema da habitação, 

até porque há estudos que revelam que a maioria das vezes as famílias de etnia cigana não se 

entendem entre si e não se adaptam a viver em grupo (parque nómada), nem em 

apartamentos. Ainda assim a Câmara está atenta, e em conjunto com o Centro de Saúde e a 

Segurança Social não descura estas famílias e vai actuando no âmbito da escola, do apoio 

social e médico. ________________________________________________________________ 

Interveio de seguida o Vice-presidente Paulo Vicente que manifestou todo o interesse em 

agendar uma reunião com a veterinária municipal e a APAMG para se articular a Campanha de 

Esterilização. Mais informou que já está encontrado um local para a construção de um novo 

canil/gatil auto sustentado na Antiga ETAR da Garcia. Solicitou ainda à APAMG que faça uma 

campanha de sensibilização junto dos donos dos animais para que não os abandonem. ______ 
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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 quarenta e oito 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, Primeiro Secretário, Ricardo Alexandre 

Pereira de Sousa Lopes e pela Segunda Secretária, Isabel Maria Sobreiro Simões Ferreira. ____ 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

Telmo Lopes da Silva Ferraz 

 

A Primeira Secretária 

 

Isabel Maria Sobreiro Simões Ferreira  

 

O Segundo Secretário 

 

Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


