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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

INICIADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2010 E CONTINUADA NO DIA 17 DE MAIO 

DE 2010__________________________________________________________ 

Aos dezassete dias do mês de Maio, 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, teve lugar a segunda reunião da sessão ordinária da Assembleia 

Municipal da Marinha Grande com a continuação da seguinte ordem de trabalhos: _________ 

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. _______________________________ 
 

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 dois 

minutos, o Presidente da Mesa, Telmo Ferraz, deu inicio à segunda reunião da Sessão 

Ordinária iniciada em 30 de Abril de 2010, 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. _____________________________________________________________ 

Não esteve presente na reunião a deputada do PSD, Maria de Fátima Crespo Dias Pedrosa por 

motivos pessoais e profissionais, tendo justificado a sua ausência junto do Presidente da Mesa, 

na passada reunião de 30.04.2010. ________________________________________________ 

O Presidente da Mesa questionou os deputados se já estariam em condições de votar a acta 

nº 1 de 26.02.2010 ao que retorquiram fazê-lo na próxima sessão da Assembleia Municipal. __ 

CONTINUAÇÃO DA ORDEM DO DIA_________________________________________ 

PONTO 5 - APRECIAÇÃO DO INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
PATRIMONIAIS E RESPECTIVA AVALIAÇÃO RELATIVA AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2009; __________ 

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

acta para dela fazer parte integrante como anexo número III. ___________________________ 

Aberta a discussão, o deputado Luís Guerra Marques (CDU) usou da palavra e esclareceu que 

se trata de um inventário feito pela Câmara sobre os seus bens, pelo que não há nada para 

dizer. ________________________________________________________________________ 

Não havendo mais intervenções, a Assembleia Municipal tomou conhecimento. ___________ 
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PONTO 6 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO 
RELATIVOS AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2009; ____________________________________________ 
 
O Presidente da Mesa apresentou o ponto em discussão 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 o mesmo. ______________________________ 

No uso da palavra o Presidente da Câmara saudou os presentes e solicitou que o deputado 

Luís Guerra Marques o esclarecesse, agora na posse dos documentos, quanto à capacidade de 

endividamento da Câmara, que disse numa intervenção naquela Assembleia, ser de 14 milhões 

euros. ________________________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU) que disse a bancada da CDU vai 

votar este ponto favoravelmente, uma vez que o documento em causa espelha a boa gestão 

da Câmara CDU no mandato anterior. Disse ainda que, o PS acusou o mandato anterior da CDU 

de não fazer pouca poupança corrente, mas ao contrário registou-se uma poupança de 13 

milhões e 400 mil euros ao longo do mandato. Esta poupança permitiu baixar o passivo 

herdado da Câmara anterior e continuar com os investimentos em capital. Verificou-se ainda 

uma melhoria em vários rácios como o da autonomia financeira, a solvabilidade e o 

endividamento entre outros. Esclareceu que as despesas correntes aumentam quanto mais 

investimentos a Câmara fizer, pois aumentam as despesas de manutenção. _______________ 

Quanto à capacidade de endividamento disse ser de 14 milhões, mas é superior, pois permite 

endividar-se num total de 9 milhões, quer a curto quer a longo prazo. Referiu ainda que os 

empréstimos contraídos a longo prazo foram da responsabilidade da Câmara PS, no mandato 

da CDU eles baixaram. Na sua opinião, deve existir uma preocupação em gerir bem os 

dinheiros públicos, objectivo que deve perseguir-se sempre, independentemente dos 

investimentos que as Câmaras têm que fazer. Espera que daqui a 4 anos, possa dizer que esta 

Câmara também soube gerir bem os dinheiros públicos. Fez alusão ao anuário dos Municípios 

a nível nacional, onde a Câmara aparece bem posicionada no 11º lugar, espera por isso que o 

Sr. Presidente de Câmara saiba conduzir a Marinha Grande no caminho do desenvolvimento, 

porque apesar de tudo tem uma situação económica que lhe irá permitir fazer. Tanto mais que 

tem projectos para se candidatar, tem capacidade de endividamento para fazer alguns deles e 

com o dinheiro que há-de vir do QREN, espero que os possa executar todos. _______________ 

Interveio o deputado Curto Ribeiro (PS) que disse estar-se a discutir um documento que 

retrata o mandato da anterior Câmara, que a bancada do PS irá aprovar. Mas chamou a 

atenção para o ano de 2009 onde se regista uma baixa enorme no investimento, não se tendo 

registado obras de vulto. Houve uma série de obras prometidas, como as piscinas, o teatro, a 

variante e os centros educativos e nem sequer existem projectos destas obras, foi um ano 

perdido em termos de desenvolvimento para Concelho. _______________________________ 

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

que no anuário dos Municípios de 2008, a Marinha Grande ocupou o 20º lugar com menos 

passivo e no 35º lugar com maior liquidez. A Câmara da CDU deixou uma boa posição 

financeira à Câmara actual, espera que continue a manter estes lugares no ranking. _________  
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De seguida interveio, o deputado Filipe Andrade (CDU) que disse que relativamente à obra da 

variante nascente, foi o PS que chumbou o apoio do PIDDAC. Lembrou que o PS no inicio do 

mandato da CDU, acusava a Câmara de guardar o dinheiro, depois passou a dizer que não fazia 

obra e que deixou a Câmara em grandes dificuldades financeiras, e agora ouvimos o Sr. 

Presidente dizer que não há dinheiro para nada, nem para apoiar as colectividades, mas este 

relatório nega claramente essa situação. ____________________________________________   

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que disse ter solicitado ao Sr. Presidente da 

Câmara que explicasse as dificuldades que encontrou quanto ao pagamento das facturas que 

estavam por pagar. Solicitou ainda à CDU que enumerasse quais as obras de vulto que realizou 

no seu mandato. _______________________________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Artur Marques (CDU) que disse que o PS acha que daqui a três 

anos, a Marinha Grande vai ter de certeza absoluta todos os equipamentos a que tem direito e 

que são necessários, porque se o não fizer estaremos aqui, a bancada da CDU a cobrar aquilo 

que disse. Lembrou que não houve tempo, nem financiamentos para se executarem as obras 

de vulto no mandato da CDU, assim como também não vai haver neste. Disse ainda que, o 

povo está de �tanga�, não vai haver obra se não houver financiamentos externos, pois não há 

meios financeiros próprios, vão ser anos difíceis. No mandato anterior, fez-se o que foi possível 

fazer-se e admitiu que esta Câmara irá com certeza também desenvolver o mesmo esforço, 

enquanto não houver recursos. ___________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD) que disse que houve eleições, a Câmara 

mudou e foi essa a vontade legítima dos eleitores. Disse ainda que, o relatório reflecte alguma 

capacidade para colocar as contas em ordem e de poupança, mas as obras não se fizeram 

tendo sido registada uma descida de 40% na sua execução. Lembrou mais uma vez, que não 

está a ser registado o inventário da água extraída, ou seja a água da Câmara que é �uma 

galinha dos ovos de oiro� não está a ser alvo de controlo algum, ninguém sabe o que se está a 

perder. Frisou novamente que é urgente a reorganização dos serviços. ___________________ 

Seguidamente o Presidente da Câmara esclareceu que a situação financeira é difícil e que não 

existe grande disponibilidade financeira. Disse ainda que não se reduziram os apoios a 

nenhuma associação, mas provavelmente irá ter que o começar a fazer. __________________ 

Tomou a palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU) que disse que o deputado Curto 

Ribeiro acusou a Câmara anterior de ter prometido obras e não ter cumprido. Esclareceu que 

havia capacidade para fazer obra, mas as obras que estão anunciadas e aprovadas para a 

Marinha Grande, devem aproveitar os fundos comunitários e a Câmara deve limitar-se a 

comparticipar. A Câmara deve usar os meios financeiros para comparticipar na parte que lhe 

diz respeito, não é para fazer obras sem serem financiadas, não é essa a metodologia a seguir 

e gastar sem mais nem menos o dinheiro, como o PS fez no outro mandato. Disse ainda que a 

Câmara anterior deixou preparados uma série de projectos aprovados e financiados tais como 

o Teatro, o Património Stephens, Sport Operário Marinhense e a Cisco. Esclareceu ainda que a 

CDU não defende os centros educativos, defende as escolas de proximidade. ______________ 

Usou a palavra o deputado Saul Fragata (CDU) que disse que o relatório e contas de 2009 

demonstra claramente 6 milhões de investimento que traduz alguma obra, mas obviamente 
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que não fizemos obras eleitoralistas. Relativamente à carta educativa, há hoje visões 

diferentes sobre a educação e o ensino. Lembrou que foram 12 anos de câmaras PS e estamos 

na retaguarda das câmaras todas do distrito com o trânsito todo dentro da cidade e sem 

variantes. Apelou a um maior realismo nas intervenções dos senhores deputados do PS. _____ 

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

seis �APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO 

RELATIVOS AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2009�, tendo o mesmo sido aprovado por maioria, 

com 21 votos a favor e 2 abstenções. ______________________________________________ 

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

deliberação. __________________________________________________________________ 

PONTO 7 - AFECTAÇÃO DE PARCELAS AO DOMÍNIO PÚBLICO - TERRENOS SITUADOS NA FREGUESIA DA 
MOITA; ______________________________________________________________________________ 

 
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 deu a palavra ao Presidente da 

Câmara para prestar os esclarecimentos sobre o mesmo. ______________________________ 

No uso da palavra o Presidente da Câmara disse tratar-se da passagem para o domínio público 

municipal de dois terrenos que foram doados para a beneficiação do largo da capela da Moita.  

Tomou a palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU) que agradeceu às pessoas que 

doaram os terrenos, o que mereceu a concordância do Presidente da Assembleia. __________ 

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

sete �AFECTAÇÃO DE PARCELAS AO DOMÍNIO PÚBLICO - TERRENOS SITUADOS NA FREGUESIA DA 

MOITA�, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. _____________________________ 

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

deliberação. __________________________________________________________________ 

Antes da apresentação do ponto seguinte, tomou a palavra o Presidente da Mesa que disse 

ter estado em representação da Assembleia, na Homenagem dos 50 anos de carreira do ilustre 

Marinhense Norberto Barroca, no passado sábado, dia 15 de Maio. Disse ainda que, embora 

não tivesse havido período antes da ordem do dia, autoriza os senhores deputados a fazerem 

as intervenções que quiserem sobre o referido acontecimento. _________________________ 

Usou a palavra o deputado Saul Fragata (CDU) que em nome da CDU, disse que o Norberto 

Barroca é uma ilustre figura Marinhense, que honra a Marinha Grande e merecedor da 

iniciativa que em boa hora a Câmara lhe prestou. Trata-se de um vulto da cultura Marinhense 

e todas as palavras são poucas e pequenas, para expressar a sua grandeza.  

Usou a palavra a deputada Isabel Ferreira (PS) que em nome do PS, louvou a iniciativa da 

Câmara, que agradou a todos os marinhenses, porque o Norberto Barroca é de facto, um 

homem de consenso e de consensos, um homem do povo, um grande vulto da cultura 

nacional que ama profundamente a sua terra. _______________________________________ 
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Tomou a palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que felicitou a Câmara pela iniciativa 

pois pensa que devem homenagear-se os marinhenses que tiveram oportunidade de se 

destacarem pelo seu trabalho e talento, para além das fronteiras do Concelho. Disse ainda que 

teve o prazer de contactar de perto com Norberto Barroca, enquanto Vereador da Cultura e 

pode testemunhar as suas capacidades, o seu empenhamento nas artes, nomeadamente no 

teatro. Destacou também o papel que ele teve na Marinha Grande, com o Sport Operário 

Marinhense e enquanto encenador, realçou o seu trabalho didáctico com as crianças. Deixou 

ainda uma recomendação à Câmara, no sentido de se editar uma fotobiografia do encenador 

com a colaboração do Dr. Vítor Hugo Beltrão que, em conversa tida com ele, se disponibilizou 

para compilar e trabalhar os elementos necessários para a elaboração do referido livro, um 

documento para as gerações vindouras. ____________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Artur Marques (CDU) que elogiou a iniciativa à volta de Norberto 

Barroca, um grande homem da cultura. Destacou dois grandes momentos vividos na Marinha 

Grande, que demonstram o grande nível artístico do seu trabalho, as peças de teatro �Reviver 

o 18 de Janeiro de 1934� e � A soprar se vai ao longe�. Sugeriu à Câmara que disponibilize para 

venda em formato digital, as filmagens respeitantes às representações mencionadas para que 

todos os Marinhenses tenham acesso. ______________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU) que deu os parabéns à Câmara pela 

iniciativa desta homenagem ao Norberto Barroca, grande figura da cultura Marinhense. E 

procedeu à leitura da seguinte moção �Homenagem e reconhecimento a Norberto Barroca�: _ 

�Os deputados municipais reunidos em Assembleia Municipal, no dia 17.05.2010, associaram-

se à homenagem promovida pelo município ao ilustre Marinhense Norberto Barroca. ________ 

Homem da cultura e das artes com um papel activo no desenvolvimento da cultura 

marinhense, o seu valor ultrapassa os limites do concelho passando para o país e para o 

mundo, sendo uma fonte de divulgação do nosso património histórico, que não deveremos 

esquecer. _____________________________________________________________________ 

A Assembleia Municipal reconhece o seu valor e a sua obra dando publicamente um voto de 

louvor e de homenagem a Norberto Barroca.�________________________________________ 

O Presidente da Assembleia submeteu à votação a moção �Homenagem e reconhecimento a 

Norberto Barroca�, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. ____________________ 

O Presidente deu ainda conhecimento das duas moções aprovadas na Comunidade 

Intermunicipal do Pinhal Litoral sobre �Apoio à abertura da base aérea de Monte Real à 

aviação civil� e � Um melhor serviço de distribuição de energia eléctrica às empresas e famílias 

da região.�, que ficam anexas à presente acta. _______________________________________ 

 

 
PONTO 8 - ACTIVIDADE CAMARÁRIA E INFORMAÇÃO FINANCEIRA. _____________________________ 
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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. ______________________________________________________________________ 

No uso da palavra o Presidente da Câmara informou que deram entrada nas obras particulares 

desde o início do mandato, 112 processos, tendo sido presentes em reunião de Câmara 295. 

Desde a última assembleia de Fevereiro, registaram entrada 46 processos e 113 foram 

presentes em reunião de Câmara. Esclareceu que em relação ao IMT - Imposto Municipal 

sobre Transmissão Onerosa de Imóveis em 2009 arrecadaram-se em dois meses, 232 mil e 500 

euros e em período homólogo de 2010, foram arrecadados 559 mil euros. Ainda em relação à 

receita, houve um acréscimo que foi obtido pelos loteamentos e obras e pelos serviços de 

coimas e processos de contra-ordenações. __________________________________________ 

Quanto às despesas com pessoal, os encargos com a segurança social e a caixa geral de 

aposentações relativos a Dezembro de 2009, só foram pagos em Janeiro de 2010. As 

dificuldades de tesouraria encontradas em Novembro 2009 não permitiram os pagamentos 

das facturas de Novembro e Dezembro, estas foram pagas só em Janeiro e Fevereiro de 2010. 

Relativamente aos subsídios a diminuição traduz uma alteração na política contabilística da 

classificação dos contratos existentes entre a Câmara e a TUMG.  ________________________ 

Esclareceu ainda que houve candidaturas a fundos comunitários no anterior mandato, mas os 

projectos não existem, só está aprovado o do Teatro Stephens, mas disse estar a trabalhar 

para aproveitar ao máximo as candidaturas aos fundos comunitários, pois a comparticipação 

do estado foi aumentada para 80%. Tem que ser feito um esforço para ultimar os projectos, 

mesmo aqueles que têm parceiros, como o do SOM - Sport Operário Marinhense, para que se 

possam cumprir os prazos acordados com a CCDRC � Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro, ou seja, todos os projectos candidatáveis têm que estar 

na plataforma até ao dia 7 de Julho 2010. ___________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU) que folgou em saber que a 

comparticipação do estado foi aumentada para 80%. Quanto à questão do SOM, pensa que 

deve ser encontrada uma solução de consenso entre a Câmara e as instituições, porque a obra 

deve ser feita. Verificou que houve neste período um aumento da receita corrente o que é 

muito positivo. Chamou a atenção para que a entrada do estacionamento do espaço comercial 

Atrium deva poder fazer-se no sentido Marinha � São Pedro de Moel de forma a ajudar os 

comerciantes. Solicitou explicações relativamente aos critérios de nomeação do conselho de 

administração da TUMG e quanto à vigilância do mercado municipal, pois disseram-lhe que 

tinha sido retirada, o que a ser verdade, não lhe parece bem, pois os vendedores deixam lá 

alguns haveres. ________________________________________________________________ 

Pediu também explicações sobre a situação da empresa Dâmaso, sobre as obras do parque de 

campismo da Praia da Vieira, sobre a rua da indústria e sobre o eventual encerramento da 

escola básica do Pêro Neto. Solicitou ainda informações sobre o valor da obra da rua do 

repouso e qual o valor da comparticipação da empresa Gallo Vidro para essa rua. ___________ 

Usou a palavra o deputado Cristiano Chanoca (MCI) que saudou os presentes e solicitou 

esclarecimentos sobre a eventual falta de colaboração do gabinete de arquitectura que está a 
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elaborar o projecto de remodelação do SOM. Leu ainda em voz alta uma recomendação à 

Câmara Municipal sobre a gestão do quadro de pessoal, cujo documento se anexa à presente 

acta para dela fazer parte integrante como anexo número VII. ___________________________ 

Interveio o deputado Filipe Andrade (CDU) que esclareceu que sabe que não há projectos, 

mas sim uma série de candidaturas aprovadas e que só agora se pode avançar com os 

projectos. Solicitou informações sobre a situação do acordo feito no mandato anterior com a 

Barbosa e Almeida relativamente à Ivima contra a vontade do PS. Aproveitou a ocasião para 

saudar a greve realizada pelos trabalhadores da Barbosa e Almeida que paralisou toda a 

produção pela reivindicação do aumento de salários. Pediu esclarecimentos sobre a falta de 

transporte que estava previamente marcado com a Câmara, para levar os alunos da Marinha 

Grande às Olimpíadas Nacionais de Física. Perguntou ainda se há intenção de encerrar a escola 

do Pêro Neto e quais as escolas de proximidade que a Autarquia pretende encerrar. Por último 

disse querer saber o que pretende a Câmara fazer aos cerca de doze trabalhadores que ainda 

estão à espera de serem requalificados. ____________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que solicitou que a Câmara esclarecesse de uma 

vez por todas qual o valor da sua capacidade de endividamento, quais os termos do acordo da 

Barbosa e Almeida em relação à Ivima e ainda que apresentasse uma resenha sobre o estado 

das candidaturas e dos projectos. _________________________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Cristina Carapinha (CDU) que informou que está a ser realizada 

pelas escolas do país uma exposição sobre biomédica, divulgada através de um camião que 

estava previsto instalar-se na Escola Nery Capucho, mas isso não foi possível porque a Câmara 

informou não existirem condições para tal. Pretendeu saber quais as razões da Câmara para 

indeferir a localização do camião e qual a alternativa oferecida, tendo em conta que a 

exposição está agendada para os dias 24 e 25 de Maio. Questionou ainda a Câmara sobre a 

razão das dificuldades com os transportes dos alunos, situação nunca verificada em mandatos 

anteriores. ____________________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado José Rodrigues (BE) que questionou se a Câmara já tinha pensado 

quais as obras que iria retirar do seu programa eleitoral, uma vez que a Marinha Grande vai 

sofrer com as restrições impostas pelo Governo no que diz respeito aos limites de 

endividamento e à redução da despesa. Questionou ainda sobre o prazo para término da obra 

da Ivima, sobre a situação da empresa Dâmaso e para quando a inauguração do canil/gatil. 

Voltou a chamar a atenção para o facto de na ponte das Tercenas continuarem a circular 

camiões. _____________________________________________________________________ 

De seguida usou a palavra o deputado Saul Fragata (CDU) que solicitou mais esclarecimentos 

sobre a intervenção que está a ser feita na estrada Vieira � Praia, sobre a requalificação das 

margens do Lis e as obras urgentes na ponte das Tercenas, pois tratam-se de acções muito 

importantes de atracção ao turismo na nossa região. Lembrou ainda que estamos quase a ter 

prontos 60 km de excelência com a estrada Atlântica e aquela ponte ali continua vergonhosa e 

perigosa, a Câmara tem que reivindicar a solução rápida para aquela ponte. Por último 

solicitou esclarecimento sobre as ampliações das zonas industriais do Concelho. ____________ 
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De seguida interveio o deputado Pedro Fonseca (PSD) que pediu à Câmara especial atenção 

para as lombas junto à escola Calazans que parecem valas. Disse ainda que o piso da estrada 

N242 está em péssimas condições e que o trânsito de pesados continua dentro da cidade. 

Acrescentou que a limpeza dos espaços públicos e dos arruamentos nas zonas de acesso às 

áreas comerciais estão muito maus e que a máquina que limpa os arruamentos retira a areia 

das bermas para a estrada e faz o seu trabalho durante o dia e não de noite. Louvou a iniciativa 

�Limpar Portugal� que envolveu muitos voluntários, mas alertou para o facto de agora a mata 

já estar a ficar cheia de lixo e de tarjas publicitárias. Relativamente à TUMG pretende saber se 

esta vai reformular os trajectos das linhas existentes. Chamou a atenção para a sinalização 

vertical danificada, mais especificamente pediu que se verificasse a que existia na rua 1 na 

Embra. _______________________________________________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Cristina Carapinha (CDU) que informou que está sediado na 

Escola Calazans Duarte o projecto �Escolhas�que tem uma componente de apoio aos alunos e 

às famílias e que tem vários parceiros entre ao quais a Câmara, que assumiu no mandato 

anterior, contribuir com 10 000 euros para ajuda ao pagamento de uma técnica de acção 

social. Solicitou à Câmara esclarecimentos quanto à continuidade do apoio assumido no 

mandato anterior. ______________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Francisco Duarte (CDU), Presidente de Junta de Freguesia da 

Marinha Grande que se mostrou muito preocupado com a ausência de saneamento na 

Marinha Grande, principalmente nos lugares limítrofes. Lamentou o facto de se tratar de um 

problema grave para a população e de se arrastar há muito tempo. Sugeriu que se sentassem 

todos à mesa para estudar esta questão a fundo e encontrar as medidas necessárias à sua 

resolução no mais curto espaço de tempo possível. ___________________________________ 

Tomou a palavra o Presidente da Câmara que respondeu às questões levantadas pelos 

senhores deputados. Relativamente aos centros educativos a Câmara tem intenção de 

construir 3 novos centros educativos, um deles em Vieira de Leiria e recuperar a escola João 

Beare e a escola da Várzea. Confirmou que existiram problemas com o gabinete de 

arquitectura que tinha o projecto do SOM, mas que neste momento, se está a tentar que 

alguns arquitectos e engenheiros da Marinha Grande colaborem na execução dos projectos 

necessários a tempo de se candidatarem. Esclareceu que projectos onde há parcerias a 

Câmara não se pode substituir em nada às competências dos parceiros. Quanto ao quadro de 

pessoal só se registaram alterações que decorreram da instalação do gabinete de apoio ao 

Presidente e Vereadores. ________________________________________________________ 

Quanto à empresa Barbosa e Almeida, referiu que não existia nenhum protocolo de cedência 

das instalações, mas que neste momento já está em elaboração. O que havia era só a intenção 

por parte da empresa de recuperar o edifício da Ivima com o contributo de 400 mil euros, o 

que é manifestamente insuficiente. Os serviços da Câmara estão a trabalhar no projecto de 

arquitectura para a recuperação do edifício. _________________________________________ 

Neste momento, a capacidade de endividamento é de 7 milhões e 200 mil euros, mas temos 

que pagar ao IHRU � Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana e ainda não sabemos se 

vai contar para o endividamento, mas resolvida esta questão, esperamos colocar as 23 casas 

que estão por atribuir, ao serviço da população da Marinha Grande. _____________________ 
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Informou que o programa Polis também chegou aos rios e estamos atentos para virmos a 

candidatar o Rio Lis e as suas margens bem como as obras necessárias a nascente. __________ 

Quanto à EN 242, disse ir reunir com o Instituto das Estradas de Portugal e lutar pela 

requalificação de algumas estradas do concelho. Quanto à rua do repouso, esta fase, custará à 

Câmara cerca de 500 mil euros, e existia uma garantia bancária por parte da empresa Gallo 

Vidro no valor de 108 mil euros até Setembro de 2008, mas a Câmara na altura não a accionou. 

Mas, disse já ter contactado com a empresa e há o compromisso desse valor ser reposto a 

favor da Câmara Municipal. ______________________________________________________ 

Usou a palavra o Vereador Paulo Vicente que esclareceu que relativamente às águas regista-

se um desperdício de 40% entre o que é extraído e o que é facturado, mas estas perdas 

devem-se não só às roturas, mas também ao facto de existirem edifícios municipais que não 

têm contador, ao estado de degradação das condutas e a um problema no software. Estas 

situações já estão a ser resolvidas. _________________________________________________ 

Disse ainda, ter havido um assalto ao mercado, a prestação de serviços da vigilância terminou 

mas já está a decorrer o novo concurso. Também foram dadas indicações aos serviços para 

que os vendedores não deixem géneros no mercado por razões de saúde pública. __________ 

Quanto à rua da indústria em Vieira de Leiria, a abertura de concurso foi feita o ano passado, 

concorreram à obra 18 empresas, e estamos na fase da audição dos interessados e já temos 2 

reclamações que irão ser analisadas pelos serviços. ___________________________________ 

Relativamente ao Parque de Campismo da Praia da Vieira disse, já se ter feito a limpeza, 

estarem a decorrer obras de beneficiação, estar-se a preparar um espaço específico para as 

auto caravanas e efectuar melhoramentos em algum equipamento. Quanto ao pessoal, é uma 

questão para a qual se está a tentar encontrar uma solução. ____________________________ 

O projecto do canil/gatil está feito, vai ser construído na antiga ETAR da Garcia, trata-se de um 

edifício auto sustentável e pensamos lançar a obra a concurso ainda este ano. _____________ 

Quanto à empresa Dâmaso, confirmou haver um interessado que suplanta a oferta efectuada 

em tempos pela Câmara, foi efectuada uma visita ao local onde se constatou que os edifícios 

têm poucas paredes de pé e estão pavilhões destruídos, mas as negociações estão a decorrer 

com o gestor judicial e a empresa interessada. _______________________________________ 

Esclareceu ainda que a estrada Vieira - Praia está a ser objecto de um projecto nos nossos 

serviços com uma ciclovia e passeios, mas de momento estão a extrair-se as raízes e a repor o 

piso para oferecer maior segurança. _______________________________________________ 

Disse ainda que existe uma candidatura entre a Câmara e a com a ARHCentro � Administração 

da Região Hidrográfica do Centro para as margens do Rio Lis, neste momento estamos a 

trabalhar no protocolo e a apontar que a obra se faça antes da época balnear de 2011. ______ 

Relativamente à ponte das Tercenas existe um acordo entre várias entidades, CCDRC, Governo 

Civil de Leiria, Câmara e o INAG � Instituto da Água que fez a candidatura, mas esta foi 

reprovada, porque não se enquadrava no eixo em que foi efectuada. Estão a ser envidados 
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todos os esforços com todas as entidades, para se reformular a candidatura de forma a ser 

aprovada. ____________________________________________________________________ 

As lombas junto à escola Calazans foram feitas pelo empreiteiro da obra da escola e os nossos 

serviços já chamaram atenção para que se resolva a situação. Quanto à sinalização horizontal e 

vertical, a equipa de pintura está nas praias e depois retomaram os trabalhos na cidade e nas 

freguesias. Estamos também atentos às deficiências da prestação de serviços da empresa de 

limpeza. ______________________________________________________________________ 

Esclareceu que quanto ao pessoal, os serviços de recursos humanos estão a dar continuidade à 

reposição dos funcionários nas carreiras, dando aos trabalhadores os seus direitos. _________ 

Disse ainda que estão em curso procedimentos, relativamente ao saneamento, pois trata-se de 

um problema grave em pleno século XXI. Não há linhas de financiamento nem para a rede de 

saneamento nem para rede de águas, mas disponibilizou-se para reunir com o Presidente da 

Junta da Marinha Grande no sentido de estabelecerem as prioridades. ___________________ 

Usou da palavra a Vereadora Cidália Ferreira que esclareceu que teve conhecimento do 

pedido de transporte da escola para as Olimpíadas da Física, já depois do prazo. O assunto foi 

tratado pelo técnico da Câmara que informou a escola que teria de efectuar o pedido de 

transporte por escrito e depois confirmar a sua cedência e a escola não o fez. Disse que a 

Câmara não tem capacidade para responder a tantos pedidos de transporte para fora do 

Concelho e a maioria dos pedidos são nesse sentido. __________________________________ 

Quanto à exposição biomédica, o pedido para colocar o camião necessitava de uma alteração 

ao quadro eléctrico da escola, o que não iria oferecer as condições de segurança que se 

exigem, além de implicar cortes prolongados no fornecimento de energia à própria escola 

assim, a exposição �Champimóvel� irá para o parque municipal de exposições. _____________ 

Disse ainda não ter nenhuma informação que haja um compromisso assumido no anterior 

mandato relativo ao projecto �Escolhas� e no projecto não existe nenhuma verba assumida 

pela Câmara. Não tem conhecimento de qualquer deliberação camarária sobre este assunto. _ 

Tomou a palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU) que disse o estado de degradação da 

Fábrica da Angolana oferece perigo e deve procurar resolver-se. Questionou a Câmara no 

sentido de saber se estão a efectuar diligências com os proprietários de alguns dos prédios 

degradados e abandonados do Centro Histórico. Congratulou-se com os arranjos feitos na rua 

Hélder Luciano Roldão. Referiu ainda que os marinhenses são afortunados, a paisagem entre o 

percurso do canto do ribeiro até ao farol de São Pedro de Moel é das mais bonitas que temos 

no Mundo, pelo que faz um apelo à preservação da sua beleza e da sua vegetação. Disse ainda 

que os deputados da CDU não vão assumir nenhuma postura de crispação em relação à 

Câmara ao contrário do que outros partidos fizeram anteriormente naquela assembleia. Irão 

pautar a sua actuação por questões meramente políticas.   

De seguida interveio o deputado Pedro André (PSD) que lamentou mais uma vez o facto de ter 

alertado a Câmara no anterior mandato, para o problema do saneamento na Marinha Grande 

e a postura adoptada então, não veio em nada beneficiar o Concelho. ____________________ 
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Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU) que disse que a CDU nunca teve interesse 

em privatizar a água, que é um bem público e deve estar ao serviço das populações e que a 

Simlis não quer o saneamento se não tiver a água. Questionou sobre quais as escolas que irão 

encerrar para dar lugar aos centros educativos. ______________________________________ 

Usou da palavra o deputado Francisco Duarte (CDU), Presidente de Junta de Freguesia da 

Marinha Grande que disse que o saneamento foi sempre um assunto que preocupou a 

bancada da CDU, mas a resolução que preconizam para o problema não é a mesma que a do 

PSD, por isso sugere que se discuta o assunto com urgência. ____________________________ 

Tomou a palavra o Presidente da Câmara que esclareceu que a Fábrica Angolana estava para 

ser intervencionada, quando a Câmara foi informada que a fábrica era património classificado. 

Já comunicámos que o edifício está em perigo de ruir para a via pública. Para garantir alguma 

segurança colocou-se uns artefactos de cimento, mas as pessoas insistem em retirá-los para 

estacionar as viaturas. __________________________________________________________ 

Quanto ao Centro Histórico, a Câmara está a avançar com as suas obras e só depois irá falar 

com os proprietários, cumpre-nos dar o exemplo, primeiro. Relativamente aos centros 

educativos vamos avançar com os projectos, pois estamos convictos que se trata de uma 

melhoria para as nossas crianças. __________________________________________________ 

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 Dionísia Santos, moradora na Rua do Repouso, nº 23, Casal Galego, 

2430-070 Marinha Grande fez a sua intervenção sobre os direitos humanos e a violação desses 

direitos. Pretende que a Câmara adopte uma política de inclusão relativamente às famílias 

ciganas. Formulou o desejo que a intervenção do público deva ser no início da Assembleia. ___ 

O Sr. César Gaspar Marrazes, morador na Rua Miguel Torga nº 47 A, Várzea, 2430-521 

Marinha Grande fez a sua intervenção sobre a necessidade urgente de obras na Rua Miguel 

Torga. Disse haver muito trânsito naquela rua, porque serve de alternativa à avenida José 

Gregório. É uma estrada que já tem 40 anos e nunca sofreu intervenções. Não tem passeios, os 

peões circulam na estrada e na terra. A estrada está sempre esburacada e cheias de pedras, o 

que já provocou alguns acidentes. Pretende saber quando é que a Câmara quer fazer aquelas 

obras, agora que a empresa Eleclerc já não vem para a Marinha Grande. __________________ 

O Sr. Artur Pereira de Oliveira, morador na Rua Prof. Calazans Duarte nº 1, 2430- Marinha 

Grande fez a sua intervenção sobre esclarecimentos quanto à empresa de TUMG. Saudou os 

presentes e disse que na outra reunião tinha sido alvo de acusações relativas ao seu trabalho 

na TUMG pelo que prestou alguns esclarecimentos. Na base de todas as polémicas esteve um 

alvará de transportes detido pela empresa que não permitia fazer transportes de mercadorias 

mas que nunca deixaram de ser feitos. Quando tomou posse na TUMG não pode continuar a 

aceitar ilegalidades. Promoveu com o anterior Presidente Barros Duarte várias reuniões entre 

juristas para encontrar uma solução. Estes assuntos foram discutidos em várias reuniões de 
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Câmara e nunca se pensou em desistir da implementação dos transportes urbanos, mas a 

solução encontrada em reunião de Câmara acabou por levar à extinção da TUMG por ausência 

de medidas para resolver as irregularidades existentes e mais disse que não votou esta 

deliberação, ao contrário do que foi dito aqui pelo actual Presidente da Câmara. ___________ 

Entretanto acabou por se encontrar outra via para resolver o problema devolvendo as viaturas 

à Câmara pelo valor residual com grandes prejuízos para a TUMG. Lembrou ainda que existiam 

responsabilidades fiscais que seriam imputáveis aos Presidentes de Câmara e responsáveis 

pela TUMG. Terminou o seu mandato com a consciência de dever cumprido ao solucionar as 

ilegalidades e deixou a TUMG preparada para dar os primeiros passos em período 

experimental com o estudo de mobilidade pronto. ____________________________________ 

Alertou para a falta de adesão à TUMG se se decidir aumentar os preços, pois vive-se uma 

situação económica difícil. Os problemas não se resolvem só a aumentar os preços disse ser 

preciso saber tomar as melhores decisões para não comprometer o futuro. Disse ainda que 

desempenhou as suas funções com responsabilidade, transparência, empenho e lealdade e 

não será nunca responsável pelas ilegalidades da TUMG. Terminou retoricamente dizendo se 

haverá alguém que honre e respeite os outros, sem receber o mesmo em troca? ___________ 

O Presidente da Mesa pediu desculpa a todos os presentes pela longa intervenção de 12 

minutos anterior e disse que não há cargo, nem função, nem idade que nos permita ser 

excepção perante os outros e o que está estipulado na lei, todos devemos respeitar as 

instituições. __________________________________________________________________ 

Tomou a palavra o Presidente da Câmara que esclareceu o Sr. Artur de Oliveira dizendo que só 

fez uma única referência à sua pessoa e mantém-na, caso tenha havido algum equívoco na sua 

declaração, obviamente pedirá desculpas pelo sucedido. _______________________________ 

Relativamente à intervenção do Sr. César Marrazes, disse que o projecto da rua está feito foi 

pago pela Câmara e está a ser ultimado. De momento, e de acordo com a informação que a 

Câmara dispõe não haverá Eleclrec, mas a intervenção na rua Miguel Torga é para ser feita, 

porque de facto a rua tem muito movimento. Disse ainda que espera incluir a obra nas 

candidaturas que estão a preparar para que tudo seja mais célere. _______________________ 

Quanto à intervenção da D. Deolinda Rosa disse concordar que o problema da etnia cigana é 

grave, mas também é grave a situação de centenas de pessoas da Marinha Grande que não 

têm casa. Infelizmente não há capacidade para resolver todas as situações. Chamou a atenção 

para a ocupação indevida dos caminhos públicos. ____________________________________ 

Concluída a ordem de trabalhos, e não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente da Mesa 

deu por terminada esta segunda reunião e com ela a Sessão Ordinária iniciada a 30 de Abril de 

2010, pelas zero horas e doze 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 segundo secretário, Ricardo Alexandre 

Pereira de Sousa Lopes. _________________________________________________________ 
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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. 


