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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2010 __________________________________ 

Aos trinta dias do mês de Abril, 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. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO, BALANÇO E CONTAS DE 2009 DA TUMG - TRANSPORTES 
URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M; ____________________________________________ 

2. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO, BALANÇO E CONTAS DAS ENTIDADES PARTICIPADAS PELO 
MUNICÍPIO; ___________________________________________________________________ 

3. APRECIAÇÃO DO INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS E 
RESPECTIVA AVALIAÇÃO RELATIVA AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2009; _________________ 

4. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO 
RELATIVOS AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2009; _____________________________________ 

5. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJECTO DE REGULAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS; ________ 
6. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJECTO REGULAMENTO MUNICIPAL DE EDIFICAÇÃO E 

URBANIZAÇÃO; _______________________________________________________________ 
7. AFECTAÇÃO DE PARCELAS AO DOMÍNIO PÚBLICO - TERRENOS SITUADOS NA FREGUESIA DA 

MOITA; ______________________________________________________________________ 
8. 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 três 

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 PSD, Daniela Carla Teixeira 

Serrano pelo deputado Pedro Fonseca, bem como a do senhor Presidente da Junta de 

Freguesia da Moita, Álvaro Vicente Martins do PS substituído pelo membro da Junta de 

Freguesia da Moita, António André do PS, e ainda a da deputada do MCI, Graça Maria Simões 

Órfão por Cristiano João Rodrigues Chanoca.  

O Presidente da Mesa pôs à consideração dos deputados a decisão de se votar a acta nº 1 de 

26.02.2010 que, por motivos de força maior, só agora pode ser distribuída pelos deputados.  

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

o novo formato das actas, mais reduzido, mas chamou a atenção ser necessário mais tempo 

para se analisar o seu conteúdo, pelo que propôs que se votasse a acta na próxima 

Assembleia. ___________________________________________________________________ 
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Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que concordou com o que foi dito pelo 

deputado anterior e reiterou a necessidade de se preservar o que de mais importante se disser 

nas Assembleias Municipais e louvou o novo formato da acta. __________________________ 

Usou a palavra o deputado José Rodrigues (BE) que disse que a acta não traduz exactamente o 

que se disse em Assembleia e não deve resumir-se em demasia. _________________________ 

O Presidente da Mesa tomou a palavra e esclareceu que as actas devem traduzir o que de 

mais importante se passa nas Assembleias, não devendo ser transcrições maçadoras e 

repetitivas. Informou os senhores deputados que poderão sempre sugerir correcções e 

adendas aquando a sua votação. __________________________________________________ 

Informou ainda os deputados da correspondência recebida e que a mesma estava disponível 

para consulta. _________________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa usou da palavra para evocar o Senhor António Ferreira Coimbra, mais 

conhecido pelo �Tuta� que faleceu no passado dia 11 de Abril, uma pessoa que amou desde 

sempre o clube de futebol mais representativo da nossa terra, o Atlético Clube Marinhense e 

que este clube se votou ao silêncio. ________________________________________________ 

Sugeriu que a Autarquia aborde a sua família para avaliar o espólio que ele deixou e reforça na 

presente sessão da Assembleia Municipal, o reconhecimento do amor genuíno que sempre 

dedicou ao seu clube e à sua Terra. ________________________________________________ 

O deputado Fernando Alves (CDU) usou da palavra e esclareceu que o clube o homenageou 

no seu seio por diversas vezes, a última das quais, por ocasião dos 75 anos da Associação 

Futebol de Leiria, onde foi indicado como o sócio mais dedicado do Atlético Clube Marinhense. 

Interveio o deputado Luís Guerra Marques (CDU), que também conviveu de perto com o 

Senhor António Coimbra que disse tratar-se, desde sempre, de uma pessoa com extrema 

dedicação ao Atlético Clube Marinhense. Lembrou que na actual sede do clube existe uma 

placa com o seu nome, quando foi eleito o sócio do século. Agradeceu ao Presidente da Mesa, 

em nome dos deputados, a singela homenagem a um homem que marcou muito a vida dos 

Marinhenses. __________________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa tomou de novo a palavra e chamou atenção para o desperdício de 

papel que, continuadamente se regista em cada sessão da Assembleia Municipal. Procurou 

mais uma vez sensibilizar os deputados para a futura utilização de pen�s e cd�s como primeira 

opção para a entrega da documentação em detrimento do uso de papel, pois é necessário 

poupar. Informou que para a presente sessão foram efectuadas cerca de 21500 fotocópias e 

que esta situação não deve continuar, pediu que os senhores deputados reflectissem sobre 

esta situação, em particular a comissão para o novo regimento. _________________________ 

Interveio o deputado Luís Guerra Marques (CDU), que disse já ser frequente a entrega em 

cd�s, não se tratando de uma novidade. Mas disse também que deve ser entregue em papel 

aos deputados que tenham mais dificuldade em utilizar os computadores. ________________ 
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O deputado Frederico Barosa (PS) sugeriu que a documentação fosse enviada por correio 

electrónico ou que passasse a estar disponível para download na página da Câmara Municipal, 

pois assim poupava-se papel, tempo e o trabalho com as entregas por mão própria. _________ 

ANTES DA ORDEM DO DIA_________________________________________________ 

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

Tomou a palavra o deputado Saul Fragata (CDU) que apresentou uma saudação ao primeiro 

de Maio, Dia do Trabalhador, cujo documento se anexa à presente acta para dela fazer parte 

integrante como anexo número III. ________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Cristiano Chanoca (MCI) que apresentou uma recomendação à 

Câmara Municipal para que encete contactos com o Instituto dos Registos e Notariado no 

sentido da eventual transferência para o espaço previsto para o Mercado Municipal dos 

serviços do Registo Civil e Predial, cujo documento se anexa à presente acta para dela fazer 

parte integrante como anexo número IV. ____________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado José Rodrigues (BE) que apresentou uma saudação ao primeiro 

de Maio, Dia do Trabalhador, cujo documento se anexa à presente acta para dela fazer parte 

integrante como anexo número V. _________________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Artur Marques (CDU) que mostrou o seu desagrado ao Presidente 

da Mesa relativamente ao facto de no seu discurso na sessão solene do 25 de Abril, ter 

referido que o povo da Marinha Grande perdeu tempo de mais nas lutas de rua e pouco tempo 

em trabalho de gabinete. Na sua opinião, a Marinha Grande tem uma grande capacidade 

reivindicativa e haverá poucos marinhenses que não tenham já saído à rua, ou por 

solidariedade ou na defesa dos seus interesses ou pela defesa da liberdade neste país. Referiu 

ainda que nestes últimos dez anos, não se têm registado lutas de rua, mas nem por isso houve 

um grande desenvolvimento na nossa terra. Mas, recentemente o povo saiu à rua na defesa 

do serviço de saúde de atendimento permanente e conseguiu mantê-lo aberto, ao contrário 

do que aconteceu em muitos SAP deste país, que foram encerrados. Lamentou que o Governo 

autoritário esteja a oferecer muitas dificuldades ao alargamento da zona de industrial da 

Marinha Grande, porque a CDU tem ainda tem muita expressão eleitoral no Concelho e por 

isso não interessa apoiar o desenvolvimento na Marinha Grande. ________________________ 

De seguida usou a palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que cumprimentou os 

presentes e se associou à saudação do 1º de Maio, embora o seu partido não comungue de 

todos os considerandos enunciados anteriormente. Disse ainda tratar-se de uma data muito 

significativa na História da Humanidade e para os trabalhadores em todo o mundo. Devem 

valorizar-se as lutas dos trabalhadores conquistadas em tempo de democracia, 

designadamente a partir do 25 de Abril. ____________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que informou que foram feitas pela CDU na 

Assembleia da República, seis propostas de atribuição de verbas no quadro do PIDDAC - 

Programa da investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central e todas 

foram recusadas com o voto contra do Partido Socialista: a ponte das Tercenas, a 

requalificação viária para a EN 242, a construção do esporão na Praia da Vieira, a circular 
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externa à Marinha Grande, a requalificação da Linha do Oeste e o alargamento da zona 

industrial da Marinha Grande. ____________________________________________________ 

De seguida usou a palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que esclareceu que foram 

efectivamente feitas centenas de propostas pela CDU e pelo BE, mas que foram de imediato 

recusadas pelos outros partidos, pois não havia orçamento para assegurar tanta proposta, pelo 

que não chegaram sequer à votação em plenário, pelo que não teve qualquer intervenção 

nessa questão. _________________________________________________________________ 

Interveio o deputado Luís Guerra Marques (CDU), que disse haver duas questões 

fundamentais para o Concelho, a urgência nas obras na ponte das Tercenas que está na 

eminência de ruir e a questão do alargamento da zona industrial da Marinha Grande que tem 

que ser revista porque é muito necessária ao nosso desenvolvimento. ____________________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que disse ser inaceitável a situação relativa à 

segurança na Ponte das Tercenas. Apelou à atenção da Câmara no sentido de exigir junto do 

Governo a resolução deste assunto porque se trata de uma questão de segurança dos 

cidadãos. Relativamente à zona industrial da Marinha Grande referiu ser fundamental para o 

desenvolvimento económico do Concelho a resolução a curto prazo deste assunto. _________ 

De seguida usou da palavra, o deputado Fernando Alves (CDU), que lamentou a intervenção 

do também deputado nacional, João Paulo Pedrosa, que no seu entendimento não defendeu 

na Assembleia da Republica os interesses do distrito e do nosso Concelho. ________________ 

Retorquiu o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que disse exercer as suas funções em 

consciência e esclareceu que a assinatura do contrato final para as obras na Ponte das 

Tercenas, teve lugar no mandato anterior com o Presidente Alberto Cascalho, contou com a 

sua intervenção, e sempre que pode, não descura fazer as diligências necessárias junto do 

Governo em conjunto com a Câmara Municipal. ______________________________________ 

Tomou a palavra o deputado José Rodrigues (BE) que disse casualmente ter acedido na 

internet a uma resposta identificada com o nº 1677/11/1/2010 do Ministério do Ambiente 

sobre a construção da Ponte das Tercenas, onde de inteirou da seguinte situação: �A ponte 

que terá sido alvo de uma candidatura ao abrigo do programa Mais Centro, tendo a mesma 

sido indeferida em Março deste ano. Na procura de outra solução foi marcada uma reunião 

com o �Por Centro que terá decorrido já em meados do presente mês. Soube ainda que o LNEC 

- Laboratório Nacional de Engenharia Civil garantiu que existem condições de segurança na 

ponte, sendo viável apenas a circulação de veículos ligeiros na faixa central da ponte de e 

forma alternada. A evolução da degradação da estrutura está a ser acompanhada pelo LNEC 

através de inspecções periódicas e o início da obra está dependente da aprovação de fundos 

comunitários.� Mostrou a sua indignação perante o que leu e informou que as condições de 

segurança não estão garantidas, pois pôde observar nestes dois últimos dias, a passagem de 

camiões com atrelados, carregados de madeira proveniente de cortes que estão a ser 

efectuados do lado do Pedrógão. __________________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que esclareceu que as propostas feitas pela 

CDU para o Concelho da Marinha Grande para o PIDDAC, foram só seis e obtiveram os votos 
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contra do PS e as abstenções do CDS-PP e do PSD, ao contrário do que tinha sido dito. Sobre a 

Ponte das Tercenas relembrou que quando foi feito o acordo com a Autarquia para que 

suportasse o pagamento de 50%, o PS criticou a decisão. _______________________________ 

Tomou a palavra o deputado Saul Fragata (CDU) que aproveitou para chamar a atenção que as 

obras da estrada Atlântida vão ser retomadas, agora nos troços referentes aos Concelhos de 

Pombal e Leiria, e que espera, que a Ponte das Tercenas não fique tal como está. ___________ 

Usou da palavra o deputado Joaquim Vidal (PS), Presidente da Junta de Freguesia de Vieira de 

Leiria, que informou que a Junta também está muito preocupada com a falta de notícias sobre 

a Ponte das Tercenas. ___________________________________________________________ 

ORDEM DO DIA__________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa informou que a Câmara Municipal solicitou a alteração da ordem de 

trabalhos estabelecida na convocatória, por uma questão de funcionamento dos serviços, ao 

que nenhum dos deputados de opôs. Da alteração resultou a seguinte ordem do dia:   

1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJECTO DE REGULAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS; _____________ 
2. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJECTO REGULAMENTO MUNICIPAL DE EDIFICAÇÃO E 
URBANIZAÇÃO; _______________________________________________________________________ 
3. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO, BALANÇO E CONTAS DE 2009 DA TUMG - TRANSPORTES URBANOS DA 
MARINHA GRANDE, E.M; ________________________________________________________________ 
4. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO, BALANÇO E CONTAS DAS ENTIDADES PARTICIPADAS PELO 
MUNICÍPIO; __________________________________________________________________________ 
5. APRECIAÇÃO DO INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS E 
RESPECTIVA AVALIAÇÃO RELATIVA AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2009; ________________________ 
6. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO 
RELATIVOS AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2009; ____________________________________________ 
7. AFECTAÇÃO DE PARCELAS AO DOMÍNIO PÚBLICO - TERRENOS SITUADOS NA FREGUESIA DA MOITA;  
8. ACTIVIDADE CAMARÁRIA E INFORMAÇÃO FINANCEIRA. ____________________________________ 

PONTO 1 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJECTO DE REGULAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS; ______ 
 
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 e deu a palavra ao Presidente da 

Câmara para prestar os esclarecimentos sobre o mesmo. ______________________________ 

No uso da palavra o Presidente da Câmara saudou os presentes e começou por esclarecer que 

relativamente à recomendação do MCI, a Câmara está atenta e está a lutar para que se 

concretize a mudança dos Serviços de Registo para o espaço previsto para o Mercado 

Municipal. Quanto aos pontos em discussão, o Presidente da Câmara deu a palavra aos 

técnicos que trabalharam na proposta do Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização 

que informaram tratar-se de um trabalho já iniciado no mandato do anterior executivo, mas 

que por imposições legais tinha que estar concluído e aprovado até ao final do corrente mês. 

Informou ainda que as taxas actualmente em vigor, não sofriam qualquer actualização desde 

há quinze anos e além disso era necessário adequar o regulamento municipal ao regime 

jurídico que rege todas as operações urbanísticas. É um regulamento que veio colmatar 

algumas lacunas que existiam em relação a outros municípios e adequar nova legislação à 

criação de novas taxas que não estavam previstas até aqui. A componente das taxas foi 



(Mandato 2009/2013)
   ACTA NÚMERO DOIS 30.04.2010 

 6 

conduzida no âmbito da AMLEI através de uma empresa que fez um levantamento exaustivo 

de todos os procedimentos associados a todas as operações urbanísticas e outras, em 

conjunto com os custos e os investimentos, que se reflectiram e contribuíram para o 

apuramento das taxas que procuram traduzir o custo da prestação do serviço. A maioria das 

taxas fica aquém do custo real que foi apurado. O regulamento teve em atenção a criação de 

incentivos e desincentivos a determinados actos, esteve sujeito a discussão pública durante 

trinta dias e teve uma comissão de acompanhamento da Assembleia Municipal. As sugestões e 

reclamações foram incorporadas neste projecto de regulamento. ________________________ 

Tomou a palavra a deputada Cristina Carapinha (CDU) que informou que os valores das taxas 

municipais apresentadas pelo estudo da empresa Intersismet tiveram como base de cálculo as 

demonstrações financeiras apresentadas em Dezembro de 2007 e que a Câmara lhes aplicou 

uma taxa de inflação de 10%, quando deveria ter-se baseado na Portaria nº 772/2009, de 21 

de Junho que �manda o Governo� aplicar no seu anexo para valores de 2007, um coeficiente 

de actualização de 1,03, que corresponde a 3%. Disse ainda a título de exemplo que as taxas 

aplicadas nos cemitérios beneficiam e protegem claramente as classes sociais mais 

favorecidas, atente-se para o facto de as taxas praticadas pelo Município da Marinha Grande 

para a aquisição de uma sepultura perpétua serem de 300,00 � e passarem agora para 

1.000,00 �, um brutal aumento. ___________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Cristiano Chanoca (MCI) que pertenceu à comissão de 

acompanhamento do Regulamento e elogiou o trabalho realizado pelos técnicos da Câmara e 

disse ainda que o documento está bem elaborado e irá merecer o voto favorável do MCI 

embora possa haver aqui ou ali um valor mais inflacionado. ____________________________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que disse que as taxas têm que reflectir para 

os Municípios uma relação de custo beneficio e para os utentes uma relação de utilizador 

pagador, este é um princípio do qual não se pode abdicar. Disse ainda ser evidente que as 

taxas tiveram em conta os custos dos procedimentos, do acto em sim e que a Câmara teve o 

cuidado de aplicar em muitas das taxas, um valor até inferior ao custo do acto. E para os casos 

de debilidade social do Munícipe, a Câmara pode ter esse factor em atenção, pois essas 

situações estão previstas. O documento apresentado está adequado, tenta recuperar em parte 

estes quinze anos em que não houve vontade pública de actualizar as taxas e desincentivar a 

utilização descuidada de alguns bens da Câmara.  _____________________________________ 

Usou a palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU), que disse admitir que em 15 anos é 

inevitável que as taxas estão desajustadas, mas há taxas que sofreram aumentos de 10 a 20 

vezes mais do que as existentes, e a Câmara deveria ter tido em atenção a situação económica 

que se vive presentemente, onde há cada vez mais desemprego no nosso Concelho. A lei diz 

que as taxas não podem ser superiores ao custo das mesmas, mas nada impede que sejam 

inferiores. A previsão do pagamento em prestações das taxas é o reconhecimento por parte da 

Câmara das dificuldades económicas que podem ter os munícipes, mas não reconhece essas 

dificuldades, quando aumenta as taxas desta forma, principalmente, porque vivemos 

actualmente mergulhados num ambiente de grande crise económica. ____________________ 

Tomou a palavra o deputado Frederico Barosa (PS) que, como elemento da comissão de 

acompanhamento do projecto de regulamento, esclareceu que a empresa Intersismet chegou 
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aos valores custo, através de um conjunto de fichas exaustivas sobre cada etapa para cada um 

dos procedimentos que sustentam cada uma das taxas das tabelas apresentadas. __________ 

Seguidamente usou a palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que disse ser positivo a 

aplicação de determinados valores em algumas das taxas, tais como a de jazigos e sepulturas 

perpétuas. Deu ainda exemplos com os quais discorda, como o valor da licença para as 

queimadas que diz ser muito elevado para um Concelho com as nossas características e 

estranha ainda que as taxas para a realização de leilões com ou sem fins lucrativos tenham o 

mesmo valor. Disse ainda que o preocupa um conjunto de taxas directamente relacionadas 

com as micro e pequenas empresas e com a economia local, que tenha sido introduzido um 

valor para a apreciação do pedido para as roulottes, esplanadas, quiosques o que vem 

dificultar a vida a estes pequenos empresários, bem como o valor para a apreciação do pedido 

para mensagens publicitárias. Em relação aos mercados e feiras, referiu que o aumento das 

taxas cria dificuldades a estas pessoas que trabalham por conta própria. Lamenta que o 

executivo venha agora aplicar aumentos nas taxas que em alguns casos ultrapassam os 1500% 

e apelou que se trabalhe para desenvolver a economia local e não se criem dificuldades aos 

pequenos empresários e à população em geral. ______________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD) que lamentou o facto de mais uma vez os 

documentos serem submetidos à votação da Assembleia Municipal em cima dos prazos, não 

dando tempo para se analisarem melhor e eventualmente se fazerem sugestões. Solicitou os 

documentos do estudo da Intersismet para perceber como foram calculadas algumas taxas 

pois tem muitas dúvidas quanto a alguns preços que constam nas tabelas, deu como exemplo 

o valor da apreciação de pedidos. Segundo a análise que fez do mapa de arrecadação de 

receita referente às taxas no primeiro trimestre deste ano, comparativamente ao período 

homólogo em 2009, a receita aumentou exponencialmente, logo este aumento de taxas não 

se aplica por dificuldades financeiras da Câmara. Referiu ainda que aumentaram as despesas 

com pessoal e as despesas correntes e considera este aumento das taxas um desincentivo à 

actividade económica. __________________________________________________________ 

O deputado Curto Ribeiro (PS), usou da palavra e esclareceu que as despesas de pessoal 

aumentaram no primeiro trimestre devido às actualizações e disse ainda que na tabela de 

taxas para actividades no centro histórico da Marinha Grande estão previstas cláusulas de 

isenções e deduções para incentivar a instalação dessas actividades. _____________________ 

Seguidamente usou a palavra o deputado Saul Fragata (CDU), que disse saber que a 

actualização da tabela de taxas é uma necessidade e um imperativo da Lei para todos os 

municípios, mas que nem todos fazem as mesmas opções. As Câmaras Municipais de maioria 

socialista aceitam que o Governo lhes imponha competências nas áreas mais impopulares 

como a da saúde e da educação e sem as dotar de meios financeiros, o que depois as leva a 

procurar mecanismos, como este das taxas, para equilibrarem as suas contas. Lamentou que, 

nesta actual crise económica, quando os micros empresários estão tão mal quanto os 

reformados e os trabalhadores por conta de outrem, o Município venha com estes aumentos 

de taxas injustas agravar ainda mais a sua situação. O mesmo Município que baixou o IRS em 

1% que só vem beneficiar os mais favorecidos, vem taxar desta maneira prejudicando os mais 

necessitados. __________________________________________________________________ 
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Tomou a palavra a deputada Cristina Carapinha (CDU) que informou que o Regime Jurídico de 

Urbanização e Edificação Urbana - RMEU, que se iniciou com o Decreto-Lei n.º 555 de 

Dezembro de 1999 aprovou um novo enquadramento Jurídico, e que o mesmo foi 

amplamente contestado � e dando razão às opiniões expressas na altura pelo Partido 

Comunista Português (PCP) � pois não dava as respostas adequadas aos processos 

administrativos de licenciamento municipal, às exigências de responder de forma eficiente aos 

agentes económicos e muito menos, não garantia de forma ajustada a necessidade imperativa 

de compatibilizar e subordinar as pretensões particulares ao interesse colectivo. Mais tarde, o 

DL nº 555 é suspenso, gerando-se por exclusiva responsabilidade governamental, a situação 

absolutamente insólita de terem passado a existir construções simultâneas sujeitas a regimes 

jurídicos diferentes até à aprovação do Decreto-Lei n.º 177/2001. A Lei n.º 60/2007 e o 

Decreto-lei n.º 26/2010, vieram neste seguimento e instituem o novo Regime Jurídico de 

Urbanização Urbana. Chamou a atenção para o facto do RMEU não se limitar a uma mera 

adaptação da Lei ao Município, mas de tentar de alguma forma suprir algumas das lacunas do 

Plano Director Municipal (PDM). Disse ainda que apesar de as taxas não serem actualizadas há 

mais de quinze anos, esta actualização era brutal. ____________________________________ 

Informou ainda a deputada que as taxas praticadas na Junta de Freguesia da Moita, eram bem 

diferentes das restantes praticadas no Concelho, uma vez que a Freguesia da Moita não fazia 

parte do PDM, o que levava a discrepâncias enormes dentro do Concelho e a título de exemplo 

citou: que o valor a pagar por uma fotocópia tirada na Junta de Freguesia da Moita era de 0,05 

� (cinco cêntimos) enquanto o valor a pagar pela mesma fotocópia no Município da Marinha 

Grande era de 0,86� (oitenta e seis cêntimos); referiu ainda que as taxas aplicadas nos 

cemitérios pelo Município da Marinha Grande para a aquisição de uma sepultura perpétua na 

Marinha Grande passar para 1.000,00 �(mil euros), enquanto na Freguesia da Moita a taxa a 

aplicar será de 300,00 � (trezentos euros). __________________________________________ 

Interveio o deputado Artur Marques (CDU) que disse ser absurdo o aumento das taxas, pois 

os munícipes não têm culpa de estas não terem sido aumentadas durante quinze anos. Apelou 

a que se olhasse para os mais necessitados, para os muitos desempregados, pois o povo 

português está a sofrer muitas privações. Disse ainda não ser admissível trazer agora estes 

aumentos de taxas, numa altura em que a população vive com extremas dificuldades 

económicas. __________________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD), que o seu partido se vai abster nesta votação 

pois não quer desculpas para não se fazer obras porque as taxas não são aprovadas. 

Esclareceu que já teve oportunidade de ver o estudo da empresa Intersismet e que o trabalho 

está muito bem feito e reflecte o funcionamento da Câmara, o que é necessário agora é 

procurar flexibilizar e simplificar os procedimentos dos actos administrativos dentro do que a 

Legislação permite. _____________________________________________________________ 

Seguidamente usou a palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que disse que a Câmara se 

está a escudar atrás do estudo da Intersismet, ou seja a beneficiar os mais ricos e a prejudicar 

os mais pobres. Mas não são os estudos que definem as políticas, o PS deve ficar sozinho a 

defender e aprovar este estudo, que traduz a sua política. ______________________________ 
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Tomou a palavra o deputado Augusto Lopes (PS), que disse que o estudo da empresa 

Intersismet, merece toda a credibilidade e que se trata de um instrumento técnico. A questão 

política pode ser analisada no presente regulamento, nos incentivos e desincentivos que está 

justificada em algumas das taxas. Os valores das taxas são semelhantes às de outras Câmaras 

do distrito de Leiria, não é a Marinha Grande que vai ficar com as taxas mais elevadas. Quanto 

às pessoas e famílias com graves dificuldades económicas, o regulamento salvaguarda essas 

situações prevendo o pagamento por prestações e até isenções das taxas. ________________ 

Usou a palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU), que disse que o estudo traduz a 

necessidade de aumentar a produtividade da Câmara. _________________________________ 

Tomou a palavra o deputado José Rodrigues (BE), que disse ir abster-se na votação, mas 

chamou a atenção para que se esteja atento às notas explicativas do regulamento e dos 

anexos, e não se olhe só para as tabelas que traduzem os valores da taxas. ________________ 

Usou da palavra o Presidente da Câmara que esclareceu que o gabinete do Munícipe estará a 

funcionar dentro de dois meses, ainda que precariamente, e que este serviço vai permitir 

agilizar e simplificar alguns dos procedimentos que poderão reflectir-se numa possível revisão 

às taxas. Trata-se de um imperativo legal, a empresa foi contratada por todos os Municípios 

que estão na AMLEI e estamos dentro da média das taxas aplicadas nas outras Câmaras. 

Esclareceu que relativamente ao aumento das receitas nas taxas, esta traduz a arrecadação de 

receita proveniente do serviço de contra-ordenações do gabinete de apoio jurídico.  

_____________________________________________________________________________ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia submeteu à votação o ponto 
um �APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJECTO DE REGULAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS�, tendo o 
mesmo sido aprovado com 11 votos a favor (10 votos PS e 1 voto MCI) 8 votos contra da CDU 
e 5 abstenções (4 PSD e 1 BE). ____________________________________________________ 
 
O deputado Luís Guerra Marques (CDU) apresentou uma declaração de voto, em que justifica 

o voto contra, cujo documento se anexa à presente acta para dela fazer parte integrante como 

anexo número VII.______________________________________________________________ 

A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar, em minuta, a presente 

deliberação. __________________________________________________________________ 

PONTO 2 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJECTO 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 VIII e disse que de alguma forma 

este segundo ponto da ordem de trabalhos foi também já discutido nas intervenções relativas 

ao ponto um, no entanto colocou-o à discussão da Assembleia. _________________________ 

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

mantém a mesma opinião que expressou na discussão do ponto anterior. E aproveitou para 

criticar as declarações de voto do PSD expressas em Reunião de Câmara referentes aos pontos 

um e dois aqui presentes. ________________________________________________________ 
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Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD), que disse que em relação a este segundo 

ponto, este RMEU permite a simplificação de procedimentos em nada tem a ver com o ponto 

anterior que se refere a procedimentos existentes e cristalizados na Câmara Municipal. ______ 

Usou da palavra o deputado José Rodrigues (BE), que disse que integrou o grupo de trabalho 

do RMEU, participou em todas as reuniões e elogiou o empenho e os esclarecimentos 

prestados pelos técnicos da Câmara, disse ainda que vai votar favoravelmente este ponto. ___ 

Interveio a deputada Cristina Carapinha (CDU) que disse também ter integrado o grupo de 

trabalho do RMEU e voltou a chamar a atenção, não para os aspectos jurídicos e técnicos, mas 

sim para a forma como as taxas foram calculadas, onde a coluna da inflação apresenta uma 

taxa de 10%, quando deveria ser de 3%. Lamentou que esta sugestão para actualizar a taxa de 

inflação não tivesse sido atendida. Lamentou ainda o facto de não ter tido acesso aos 

elementos relativos às taxas ainda em vigor para as comparar com as agora propostas. O 

estudo da Intersismet não foi aqui atendido para o RMEU, como o foi para as taxas, ou seja os 

cálculos não foram efectuados da mesma forma, foram alvo de aplicação de uma taxa de 

inflação que não era o custo real. __________________________________________________ 

No sentido de obter mais esclarecimentos, em reunião da comissão, pediu mais uma reunião 

com as técnicas da Câmara onde solicitou fotocópias do estudo. Não foi possível atender ao 

pedido de imediato pelo que fez um requerimento ao Presidente da Assembleia que foi 

atendido, embora não lhe tivesse dado tempo para analisar melhor os cálculos do referido 

estudo. _____________________________________________ 

Tomou a palavra, o deputado Cristiano Chanoca (MCI), que como elemento da comissão, 

esclareceu que a reunião referida não foi marcada pela comissão, mas sim a pedido da 

deputada. Disse ainda, ter ficado perfeitamente esclarecido sobre o regulamento. __________ 

O deputado Frederico Barosa (PS), usou da palavra e disse ter sido atendido no presente 

regulamento uma sugestão da comissão, da qual também fez parte, respeitante aos artigos 

24º e 25º sobre os escalões de incidência das taxas que se traduzem num apoio às pequenas e 

médias empresas.______________________________________________________________   

Interveio o deputado Pedro Fonseca (PSD), que disse, como elemento da comissão, que o 

regulamento é um instrumento de trabalho importante, mas apelou à necessidade urgente de 

se elaborar uma revisão ao Plano Director Municipal. _________________________________ 

Seguidamente usou a palavra o deputado Saul Fragata (CDU), que disse lamentar não ter sido 

atendido de imediato o pedido da deputada da CDU que fazia parte da comissão, que 

necessitava de mais dados para analisar e estudar esta questão. _________________________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD), que disse que o que pensa sobre as taxas 

aplica-se também neste ponto, que o que está aqui em causa, são os valores das taxas se são 

desmesuradas ou não. __________________________________________________________ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia submeteu à votação o ponto 

dois �APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJECTO REGULAMENTO MUNICIPAL DE EDIFICAÇÃO E 
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URBANIZAÇÃO (RMEU), tendo o mesmo sido aprovado com 12 votos a favor (10 votos PS, 1 

voto MCI e 1 voto BE) 8 votos contra da CDU e 4 abstenções do PSD. ____________________ 

O deputado Luís Guerra Marques (CDU) apresentou a mesma declaração de voto proferida no 

ponto anterior, cujo documento já se encontra anexo à presente acta com o número VII. _____ 

A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar, em minuta, a presente 

deliberação. __________________________________________________________________ 

PONTOS 3 e 4 - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO, BALANÇO E CONTAS DE 2009 DA TUMG - TRANSPORTES 
URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M e APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO, BALANÇO E CONTAS DAS 
ENTIDADES PARTICIPADAS PELO MUNÍCIPIO________________________________________________ 

 
O Presidente da Mesa apresentou os pontos em discussão em simultâneo com a anuência da 

Assembleia e cujos documentos se anexam à presente acta para dela fazer parte integrante 

como anexos número IX e X. ______________________________________________________ 

Usou da palavra o Presidente da Câmara que disse que a TUMG, EM - empresa municipal de 

transportes urbanos da Marinha Grande foi fundada em 7 de Agosto de 1998, tendo como 

objectivos, a prestação do serviço público de transporte colectivo de passageiros, a gestão de 

máquinas e viaturas que para esse fim lhe fossem destinadas pelo Município e a gestão do 

estacionamento na área do município da Marinha Grande. Iniciou a sua actividade em 2001 e 

desde então teve um percurso algo indefinido, por vezes com opções completamente 

contraditórias por parte do seu único accionista, a Câmara Municipal o que produziu, na 

prática, enormes constrangimentos com diversas implicações negativas tanto nos seus 

resultados, como na assumpção dos principais objectivos para os quais foi constituída. Mais 

informou que só em Julho de 2009 começaram a funcionar os transportes públicos, a gestão 

do estacionamento está totalmente por criar e o transporte urbano de alunos, é feito através 

de subcontratação, porque a TUMG não tem meios próprios necessários e suficientes para 

fazer face a este serviço e dessa forma reduzir substantivamente os custos. _______________ 

A TUMG passou por um período conturbado, foi extinta em 2007 por deliberação camarária, 

decisão revogada depois em Setembro de 2009 quando também se tomaram medidas 

adequadas à sua retomada de funcionamento. Foram três anos de indecisões, adiamentos e 

contradições. __________________________________________________________________ 

Em 21 de Janeiro de 2010 foi nomeado o actual Conselho de Administração, com a expressa 

orientação de tornar sustentável a empresa, aumentar as linhas de transporte urbano a todo o 

Concelho da Marinha Grande durante todo o mandato e com isso reduzir-se o fluxo de trânsito 

no centro da cidade, reduzir custos e maximizar proveitos, evitando assim, a subcontratação, 

criando uma nova autonomia de meios, com investimento em equipamentos próprios. 

Encontra-se em fase de conclusão o concurso público para garantir o transporte urbano até 

finais de 2010. Os resultados líquidos de 2009, espelham o diferencial de receitas previstas no 

estudo de mobilidade efectuado versus receitas reais obtidas. Há uma diminuição de 9% no 

número de passageiros em relação ao estudo de mobilidade e também um desvio negativo de 

63% no que diz respeito às receitas. A tabela de preços implementada está francamente 

deflacionada, pelo que se prevê a sua revisão para o ano de 2011. _______________________ 
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Usou da palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU), que sobre a intervenção do 

Presidente da Câmara esclareceu que o vereador Artur de Oliveira enquanto presidente do 

conselho de administração TUMG no anterior mandato não votou na deliberação de Câmara, 

ou se votou, não o podia fazer. Disse ainda concordar com a necessidade da TUMG começar a 

dar lucro ou pelo menos não apresentar prejuízos. Quanto à quebra de 9% registada no estudo 

de mobilidade de passageiros não a achou muito grave, tendo em conta se tratar do primeiro 

ano de actividade, assim como não achou relevante a descida das receitas em 63% porque 

foram provocadas pelo atraso na implementação dos transportes e da prestação do serviço, 

ter sido grátis nos primeiros dois meses. A TUMG tinha uma série de viaturas para transportes 

de mercadorias mas sem alvará para funcionarem, pelo que tiveram que regressar à Câmara. 

Referiu que os transportes começaram com 2 linhas, a azul e a verde, e que seria bom avançar 

com as outras 2 linhas que estavam previstas e que fazem falta à população que vive mais na 

periferia. Elogiou a campanha publicitária que foi feita no lançamento dos transportes 

municipais e sugeriu que se fizesse novamente para o lançamento das novas linhas. 

Questionou se há alguma previsão de custos e proveitos para o ano em curso e quais os custos 

mensais com a nova administração e qual o custo do fiscal único. Por último desejou que a 

TUMG melhore o seu serviço aos Marinhenses. ______________________________________ 

Usou a palavra o deputado Pedro André (PSD), que disse estar preocupado com a perda de 

contínua de passageiros e com a consequente intenção de aumentar o preço dos bilhetes. 

Referiu que aguarda com expectativa as medidas da nova administração para tornar a TUMG 

viável. Congratulou a Câmara pelo facto de, pela primeira vez, as contas das entidades 

participadas e da TUMG serem presentes em Assembleia Municipal. _____________________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que disse não estar muito preocupado com o 

prejuízo da TUMG, desde que controlado, uma vez que se trata de um serviço de carácter 

social e está no início da sua actividade. Espera que a nova administração funcione, que 

actualize o estudo de mobilidade, que estude bem os novos circuitos e que os implemente, 

que controle os custos, as adjudicações e as perdas de eficácia da empresa e consiga aumentar 

o número de passageiros e sirva bem as populações. Disse ainda que honra deve ser feita ao 

anterior executivo que colocou a TUMG a funcionar. __________________________________ 

Usou a palavra o deputado José Rodrigues (BE), que sugeriu que se inclua na ordem de 

trabalhos de uma próxima sessão, o funcionamento da TUMG. __________________________ 

Tomou a palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que disse ter sido a CDU que deu início ao 

funcionamento da TUMG em Junho, mas o PS ainda assim, quis adiar a data para o final do 

Verão. Disse ainda, que não há resultados positivos da empresa, desconhece que noutros 

concelhos dêem lucro, mas tratando-se de uma questão social, é um investimento que se deve 

manter. Recomendou que não se deve aumentar o preço dos bilhetes para 2011, pois não é 

boa politica para uma empresa que está no inicio, e deve habituar-se as pessoas a utilizar os 

transportes públicos, mesmo com custos para a Câmara pois trata-se de uma questão de 

aumento da qualidade de vida. Questionou ainda a Câmara sobre a data para pôr a funcionar 

as 4 linhas. ____________________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU), que disse até poder concordar com o 

facto de a TUMG ter um administrador remunerado, desde que se vejam os resultados, não 
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deve é ser justificada a sua contratação com o argumento de se estar a poupar pelo facto de 

ter um vereador a menos, porque a Câmara contratou um adjunto e um chefe de gabinete fora 

do quadro da autarquia. _________________________________________________________ 

Interveio o deputado Cristiano Chanoca (MCI) que chamou a atenção que o que está em 

discussão é o relatório de contas de 2009 da TUMG e não a actividade e o futuro para 2010. __ 

Usou a palavra o deputado Pedro André (PSD), que disse estar preocupado o grande aumento 

com as despesas de pessoal da TUMG e com a diminuição dos proveitos além do indicador que 

já referiu sobre a diminuição do número de passageiros. Sugeriu que se faça o ordenamento 

do trânsito e a gestão dos estacionamentos. _________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU), que disse que em relação às contas 

das entidades participadas foram votados e aprovados nas respectivas assembleias-gerais, não 

vê necessidade de serem apreciadas em Assembleia Municipal. _________________________ 

Interveio a deputada Susana Domingues (CDU), que esclareceu que segundo o Regimento a 

Assembleia Municipal deve acompanhar a actividade da Câmara Municipal em todas as 

empresas em que o Município tenha comparticipação. Disse ainda que compete à Assembleia 

Municipal fiscalizar a acção da Câmara nas empresas e outras instituições onde tenha 

participação. __________________________________________________________________ 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. ______________________________________ 

De seguida, o Presidente da Câmara interveio chamando a atenção para o programa 

comemorativo da Semana da Cidade entre os dias 7 e 15 de Maio. _______________________ 

O Presidente da Mesa para dar cumprimento ao Regimento e com a anuência de todos os 

deputados deu por encerrada a reunião, pelas zero horas e vinte 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. _____________________ 

Mais informou que a Sessão prosseguiria em segunda reunião, no próximo dia 17 de Maio 

2010, pelas 20.30h._____________________________________________________________ 

A deputada Maria de Fátima Pedrosa (PSD) informou o Presidente da Mesa da sua 

indisponibilidade em estar presente na próxima reunião, por motivos pessoais e profissionais.  

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

Telmo Lopes da Silva Ferraz 

 

 



(Mandato 2009/2013)
   ACTA NÚMERO DOIS 30.04.2010 

 14 

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. 


