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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2010 _________________________________ 

Aos vinte cinco dias do mês de Junho, 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 E VOTAÇÃO DOS PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA 
CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO; ______________________ 
2. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 13ª. MODIFICAÇÃO - 2ª. REVISÃO AOS DOCUMENTOS 
PREVISIONAIS DE 2010; _________________________________________________________ 
3. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 1ª. ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA 
MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE PARA 2010;  _____________________________________ 
4.  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DO PARQUE DE 
CAMPISMO DA PRAIA DA VIEIRA; _________________________________________________ 
5.  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DAS ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS;  _ 
6.  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJECTO DE REGULAMENTO DE INCENTIVO À NATALIDADE 
E APOIO À FAMÍLIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE;  ___________________________ 
7.   APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO NOVO REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL; ________ 
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 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 do deputado do PSD, Joaquim Henriques 

Martins pelo deputado Pedro Fonseca, bem como a do deputado do PS, Frederico Gomes 

Barosa, pelo deputado Nuno Gomes, a deputada do PS, Isabel Maria Ferreira pelo deputado 

Pedro Bruno Constâncio dos Santos, e ainda a da deputada do MCI, Graça Maria Simões Órfão 

por Cristiano João Rodrigues Chanoca. _____________________________________________ 

Não esteve presente na reunião, o deputado da CDU Artur Marques, por motivo de doença, 

tendo justificado a sua ausência junto do Presidente da Mesa. __________________________ 

O Presidente da Mesa informou os deputados da correspondência recebida e que a mesma 

estava disponível para consulta. Distribuiu os cartões de identificação pelos senhores 

deputados municipais e informou que irá solicitar à Câmara Municipal, bem como a outras 

entidades, a entrada gratuita nas suas instalações e nos eventos por elas promovidos. 
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ANTES DA ORDEM DO DIA_________________________________________________ 

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

Tomou a palavra o Presidente da Mesa que apresentou um voto de pesar pelo falecimento do 

grande escritor Português José Saramago cujo documento se anexa à presente acta para dela 

fazer parte integrante como anexo número III. _______________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Susana Domingues (CDU) que saudou os presentes e apresentou 

de seguida um voto de pesar pelo falecimento do escritor galardoado com o Nobel da 

Literatura, José Saramago, cujo documento se anexa à presente acta para dela fazer parte 

integrante como anexo número IV._________________________________________________ 

Interveio o deputado Luís Guerra Marques (CDU), que disse que o Presidente da Mesa deveria 

ter consultado a bancada da CDU, uma vez que o falecido tinha o mesmo posicionamento 

político, sendo por isso previsível que a sua bancada apresentasse uma moção. Teria sido 

melhor terem conseguido um entendimento para a apresentação de uma única moção. Ainda 

assim disse estar disposto para votar favoravelmente as duas moções. ___________________ 

O Presidente esclareceu que antes do início da sessão entregou a todas as bancadas uma cópia 

do voto de pesar que apresentou em nome daquela Assembleia, a exemplo do que se passou 

na Assembleia da Republica em que foi votado um voto de pesar em nome de todos. ________ 

O Presidente da Assembleia submeteu à votação o voto de pesar pelo falecimento de José 

Saramago apresentado por si, tendo o mesmo sido aprovado por maioria com 4 abstenções 

do PSD. ______________________________________________________________________ 

O Presidente da Assembleia submeteu à votação o voto de pesar pelo falecimento de José 

Saramago apresentado pela bancada da CDU, tendo o mesmo sido aprovado por maioria 

com 4 abstenções do PSD e um voto contra do MCI. __________________________________ 

O deputado Cristiano Chanoca (MCI) proferiu a seguinte declaração de voto: �Concordo que a 

CDU ou outro partido qualquer apresente um voto de pesar, mas entendo que este voto de 

pesar sobre o falecimento do escritor José Saramago devia ser apresentado em nome da 

Assembleia Municipal, por isso votei contra.�________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado José Rodrigues (BE) que manifestou a sua preocupação face à 

qualidade da água da Bacia Hidrográfica do Rio Lis e questionou a Câmara sobre o que 

pretende fazer perante as acções poluidoras que põem em causa a saúde pública e colocam 

em risco a actividade turística na Praia da Vieira. Anexa-se à presente acta para dela fazer 

parte integrante como anexo número V, o texto integral da sua intervenção. _______________ 

Usou a palavra a deputada Cristina Carapinha (CDU) que apresentou uma moção sobre as 

medidas do Governo relativamente aos cortes nas receitas municipais e consequente aumento 

da despesa para as autarquias, prejudicando claramente a economia local e os interesses da 

populações, cujo documento se anexa à presente acta para dela fazer parte integrante como 

anexo número VI._______________________________________________________________ 
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O deputado Cristiano Chanoca (MCI) apresentou uma recomendação à Câmara Municipal 

para que preste esclarecimentos relativamente ao interesse manifestado pela empresa 

Decathlon nos terrenos do Atlético Clube Marinhense na Portela, cujo documento se anexa à 

presente acta para dela fazer parte integrante como anexo número VII. __________________ 

Usou a palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que apresentou uma moção relativa à 

extensão do Centro de Atendimento a Toxicodependentes (CAT) de Leiria na Marinha Grande, 

cujo documento se anexa à presente acta para dela fazer parte integrante como anexo número 

VIII. _________________________________________________________________________ 

Apresentou ainda o problema relativo à situação da Escola Profissional e Artística da Marinha 

Grande (EPAMG) e deu conhecimento da questão colocada pelo Grupo Parlamentar do PCP na 

Assembleia da República, que procurou sensibilizar os responsáveis políticos no sentido de 

evitar o encerramento da mesma. A escola foi fundada em 1991 e tem formado muitos 

técnicos profissionais, trata-se de uma instituição que dá vida ao centro da cidade e 

movimenta diariamente cerca de 600 pessoas, entre alunos, professores e funcionários. 

Disse ainda que a escola vive um atrofio financeiro grave provocado pelos atrasos nos 

financiamentos às escolas profissionais, há professores e funcionários com salários em atraso e 

dívidas a fornecedores. É urgente fazer alguma coisa para ajudar a resolver esta situação, caso 

contrário a Escola não funcionará no próximo ano lectivo � podendo mesmo até encerrar as 

suas portas. Solicitou que a Câmara se inteirasse desta situação no sentido de acompanhar os 

esforços que estão a ser feitos no sentido de assegurar a viabilidade da Escola. _____________ 

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

presentes e felicitou a intervenção do deputado Filipe Andrade pelo reconhecimento da 

importância do serviço prestado pelo CAT da Marinha Grande. Disse ainda desconhecer que 

tenha faltado tratamento médico a algum utente provocado pela redução do pessoal afecto 

àquele equipamento. Sugeriu que a moção apresentada pela CDU seja transformada em 

recomendação à Câmara no sentido desta indagar da veracidade da questão levantada junto 

do Instituto da Droga e da Toxicodependência. _______________________________________ 

Interveio o deputado Luís Guerra Marques (CDU), que disse estar preocupado com notícias 

veiculadas recentemente sobre o centro de saúde da Marinha Grande. Lembrou que foi graças 

às acções levadas a cabo por uma comissão de cidadãos, que se salvou o SAP - serviço de 

atendimento permanente da Marinha Grande. Disse ainda já ter conversado com o Sr. 

Presidente da Câmara que se mostrou favorável à defesa do SAP. Presentemente e segundo o 

que leu nos jornais, os serviços prestados no centro de saúde da Moita estão em risco e por 

isso desafiou a população da Moita a integrar a comissão de munícipes que tem um 

representante na ACES do Pinhal Litoral na procura de uma solução para o centro de saúde da 

Moita, porque talvez seja mais fácil resolver os problemas em conjunto do que 

individualmente. _______________________________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que em nome da bancada da CDU aceitou a 

proposta do deputado João Paulo Pedrosa para converter a moção numa recomendação à 

Câmara. Mas lembrou que foi graças à intervenção de várias entidades que o CAT se instalou 

na Marinha Grande e reafirmou que a equipa foi reduzida em 50% no presente momento. ___ 
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Tomou a palavra o deputado Saul Fragata (CDU) que disse concordar com as moções 

apresentadas pela sua bancada e aproveitou ainda para lamentar o voto contra do MCI 

relativamente ao voto de pesar pelo falecimento do escritor galardoado com o Prémio Nobel, 

José Saramago. ________________________________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Pedro André (PSD) que mostrou o seu desagrado ao Presidente da 

Mesa relativamente aos comentários feitos pelos senhores deputados às votações destes. 

Informou que de um modo geral está de acordo com as moções apresentadas pela CDU. _____ 

O Presidente da Mesa esclareceu que só impedirá algum deputado de usar da palavra quando 

esta se mostrar ostensiva e ofensiva contra alguém. Lamentou ainda o facto de não ter sido 

votado um único voto de pesar pelo falecimento de José Saramago em nome de toda a 

Assembleia Municipal, como era sua intenção. _______________________________________ 

O Presidente da Mesa solicitou que os senhores deputados conferenciassem no sentido de 

tomarem alguma decisão em relação aos textos das moções já apresentadas pela CDU. ______ 

O Presidente da Mesa pôs em apreciação a acta nº 1 de 26.02.2010, e como ninguém se 

pronunciou sobre o conteúdo da mesma, submeteu-a à votação, tendo a mesma sido 

aprovada por maioria com três abstenções. _________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU), que disse ser defensor do modelo de 

actas que está a ser seguido, mas chamou a atenção para que não se resuma em demasia, pois 

fica a sensação de algum vazio. ___________________________________________________ 

O Presidente da Mesa pediu aos senhores deputados o máximo de cuidado quando fazem as 

suas intervenções junto do microfone para que se entendam melhor as gravações. Disse ainda 

que os senhores deputados podem apresentar sempre que necessário as anotações que 

achem relevantes no sentido de alterar o texto das actas aquando a sua votação. ___________ 

Usou a palavra o deputado Fernando Alves (CDU), que concorda que se sintetizem as actas, 

mas não se deve resumir muito para não perder o sentido das intervenções. _______________ 

Tomou a palavra a deputada Cristina Carapinha (CDU), que apresentou à Mesa, duas páginas 

A4 de correcções a efectuar nas suas intervenções constantes na acta nº 2. ________________ 

O Presidente da Assembleia submeteu à votação a recomendação sobre a redução do quadro 

de pessoal da extensão do Centro de Atendimento a Toxicodependentes (CAT) de Leiria na 

Marinha Grande, cujo documento foi transformado de moção para recomendação e já consta 

da presente acta como anexo número VIII, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. _ 

O Presidente da Assembleia submeteu à votação a moção apresentada pela CDU sobre as 

medidas do Governo relativamente aos cortes nas receitas municipais, já anexada à presente 

acta, tendo a mesma sido rejeitada por maioria de 15 votos contra do MCI, do PS e do PSD. _ 

Interveio o deputado Luís Guerra Marques (CDU), que fez a seguinte declaração de voto: �Eu 

votei favoravelmente a moção porque ela encerra uma série de temas que estão hoje 

presentes na economia portuguesa e no mundo, e que visam essencialmente reduzir os 

direitos de quem mais opera e de quem menos tem, em favor daqueles que mais têm. E quero 
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lamentar também aqui, que as outras bancadas não acompanhem este raciocínio e sigam 

exactamente as directivas do governo que vão no sentido de prejudicar cada vez mais a vida 

dos cidadãos que menos têm em Portugal.� _________________________________________ 

ORDEM DO DIA__________________________________________________________ 

PONTO 1 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO; ___________________ 
 
O Presidente da Mesa apresentou o ponto em discussão cujo documento se anexa à presente 

acta para dela fazer parte integrante como anexo número IX e deu a palavra aos senhores 

deputados uma vez que a Câmara não viu necessidade de apresentar o ponto. _____________ 

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

Leiria, que saudou os presentes e reiterou a importância que os protocolos de delegação de 

competências da Câmara têm nas Juntas de Freguesia do Concelho, pois só assim é possível 

ajudar a população e responder com alguma eficácia às solicitações de que são alvo 

quotidianamente. ______________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU), que disse que os protocolos são 

peças fundamentais para as Juntas de Freguesia funcionarem. Solicitou explicações à Câmara 

sobre o número reduzido das equipas de trabalho nas Juntas da Marinha Grande e Moita ao 

invés de um maior número na Junta de Vieira de Leiria. Sugeriu que o prazo para a entrega da 

lista das ruas a intervencionar seja alargado para depois da data indicada de 30 de Setembro, 

uma vez que a época das chuvas começa nessa altura e normalmente dá origem a muitos 

estragos nas ruas.  ______________________________________________________________ 

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

Marinha Grande, que lamentou que ao fim de tantos anos de exercício do poder local e do 

reconhecimento generalizado da importância das Juntas junto das populações, não haja 

atribuições de competências directas do orçamento de estado nas Juntas. Disse ainda que 

gostaria de ter negociado um melhor protocolo, nomeadamente no que diz respeito à 

afectação de mais recursos humanos, mas a Câmara também se debate com o mesmo 

problema, logo este é o protocolo possível de momento. Lamenta que o poder central tarde 

em reconhecer a força e o papel que as Juntas representam no poder local e só se lembrar das 

Juntas em campanhas eleitorais. __________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD) que disse estar de acordo com o aumento de 

competências a dar às Juntas, pois este é o poder que mais próximo está dos cidadãos, mas 

acha que os protocolos deviam ser mais ambiciosos. Referiu que a Junta da Marinha Grande 

disse ter o protocolo possível, mas não tem delegada a competência para a conservação das 

escolas do ensino básico a exemplo das outras juntas. Logo ainda há competências que podiam 

passar para as Juntas. ___________________________________________________________ 
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Interveio o deputado Curto Ribeiro (PS), que disse congratular-se com os protocolos que 

reflectem as negociações tidas com as Juntas e a Câmara. Se as Juntas reclamam mais 

competências e se a Câmara está disponível para as negociar, pois então que as aceitem. ____ 

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

Marinha Grande que esclareceu já ter tido delegada a competência da conservação das escolas 

do ensino básico, mas que neste protocolo isso não foi proposto à Junta. Mais acrescentou que 

reconhece que à data de hoje, e com as condições existentes no actual parque escolar, a Junta 

teria dificuldades em aceitar essa delegação, porque o pessoal e os recursos financeiros são 

escassos para que a Junta desempenhe bem o seu trabalho. ___________________________ 

Tomou a palavra o Vice-presidente da Câmara que disse ter estado nas negociações dos 

protocolos com as Juntas e congratulou-se com o sentido de responsabilidade assumido pelos 

senhores Presidentes de Junta com as competências que lhes foram delegadas, que as 

aceitaram em função dos meios técnicos e humanos que lhes permitem desempenhar bem o 

seu papel junto das populações, muitas vezes de forma mais eficaz que a própria Câmara. As 

competências das Juntas são diferentes, por isso os meios humanos e financeiros são, por 

inerência também diferentes. Quanto ao prazo de 30 de Setembro para informar a Câmara das 

intervenções previstas nas Juntas, isso deve-se ao facto de, atempadamente, a Câmara 

preparar os seus documentos previsionais e também por questões de planeamento 

urbanístico. ___________________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD) que mostrou a sua preocupação no que diz 

respeito à Junta de Freguesia da Marinha Grande, pois ficou com a ideia que Junta não tem 

capacidade para gerir a sua área de actuação. Lamentou ainda o facto de o seu partido ter 

proposto na campanha eleitoral a criação de novas Juntas e ter sido o Presidente da Junta da 

Marinha Grande a manifestar-se contra, quando agora mostra não ter a capacidade de 

resposta desejável.  _____________________________________________________________ 

Exerceu o seu direito de resposta o deputado Francisco Duarte (CDU), Presidente da Junta de 

Freguesia da Marinha Grande que disse nunca se ter oposto à criação de novas freguesias, mas 

achar ser necessário discutir o assunto no sentido de avaliar se a sua criação valeria a pena 

dentro dos moldes previstos. Quanto à falta de capacidade de resposta disse que, ela existe, 

porque não pode admitir mais meios humanos, logo não vai assumir compromissos junto das 

populações se não vai conseguir cumprir com os escassos meios que dispõe. _______________ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia submeteu à votação o ponto 
um, �APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA 
CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO�, tendo o mesmo sido 
aprovado com 19 votos a favor e 4 abstenções do PSD. _______________________________ 
 
A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade dos deputados presentes aprovar, em 

minuta, a presente deliberação. __________________________________________________ 

 
PONTO 2 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 13ª. MODIFICAÇÃO - 2ª. REVISÃO AOS 
DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010; ____________________________________________ 
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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 X e deu a palavra ao Presidente da 

Câmara para prestar os esclarecimentos sobre o mesmo. ______________________________ 

Usou a palavra o Presidente da Câmara, que informou que esta revisão se prende com o facto 

de incluir o saldo de gerência de 2009 e porque há acções novas, era necessário ter os meios 

financeiros para as acções dentro do programa de contratualização e do RUCI � Redes Urbanas 

para a Competitividade e Inovação. ________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU) que mostrou a sua preocupação 

quanto à anulação de algumas das acções, como o apoio à realização de actividades 

desportivas, o apoio a outras actividades culturais, as transferências de capital a entidades 

promotoras da cultura, religiosas e do desporto. Estas anulações propostas pela Câmara irão 

naturalmente causar grandes dificuldades à acção desenvolvida pelas entidades que têm um 

papel relevante na sociedade Marinhense. Solicitou ainda explicações quanto ao reforço da 

verba para maquinaria, a verba para a reabilitação do estuário do Rio Lis e pretendeu saber 

mais informações sobre a Ponte das Tercenas. Questionou a Câmara sobre a anulação da 

rubrica referente às instalações no espaço atrium e qual a utilização que lhe pretende dar, e da 

rubrica das obras na ribeira e zona envolvente do estádio e como está a situação pendente do 

munícipe que falta expropriar. Perguntou ainda qual a razão para a redução do valor da rubrica 

referente à piscina. _____________________________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Pedro André (PSD), que disse que o documento se assemelha a um 

novo mini orçamento, questionou também o reforço da rubrica da maquinaria e se este se 

prende com a aquisição dos autocarros do biodiesel. Referiu que a carta educativa está a ser 

alterada e ainda não voltou à Assembleia e solicitou explicações relativamente à dotação para 

os centros educativos, tendo em conta que os valores inscritos lhe parecem muito elevados 

uma vez que se referem só à fase de projectos. ______________________________________ 

Interveio a deputada Cristina Carapinha (CDU) que disse achar que o PS faz tábua rasa da 

carta educativa e pretende saber se vão encerrar escolas ou não, e em caso afirmativo, 

quantas e quais é que vão ser encerradas. Questionou ainda se irá haver transporte para os 

alunos que se tiverem de deslocar para o centro da cidade. _____________________________ 

Usou da palavra o deputado José Rodrigues (BE), que solicitou esclarecimentos quanto à 

dotação inscrita em 2010 para o programa de apoio à natalidade e qual a razão para os valores 

dos anos seguintes serem diferentes. ______________________________________________ 

Interveio o deputado Curto Ribeiro (PS), que disse que esta alteração orçamental é o sinal 

positivo de que há projectos negociados e a negociar, e obras a realizar, e que a Marinha 

Grande irá em breve ver o resultado. Disse ainda estar confiante que, embora com prazos 

muito curtos, os projectos e os orçamentos respeitantes às candidaturas a fundos estruturais, 

sejam entregues dentro do tempo. Quanto à integração do saldo de 2009 em cerca de 300 mil 

euros, quando as facturas a pagar no final do ano atingiram quase os 2 milhões de euros, disse, 

pensar que o saldo para este ano irá estar bastante comprometido. ______________________ 
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Usou da palavra o Presidente da Câmara que disse que ter sido assinado naquele dia, o 

protocolo na ARH � Centro, Administração de Recursos Hídricos do Centro, sobre a construção 

do estuarino, na margem Sul do Rio Lis na Praia da Vieira que já tinha sido foi candidatada em 

parceria com a ARH Centro. Disse ainda que a obra deverá ter início em Outubro e está orçada 

em cerca de um milhão de euros. __________________________________________________ 

Quanto à requalificação da ponte das Tercenas, disse que o projecto inicial tinha sido 

chumbado pela CCDRC e que vai reformular o projecto de acordo com as indicações sugeridas 

pela aquela entidade para que possa merecer aprovação. As zonas Norte e Sul da ponte têm 

que ser objecto de um projecto paisagístico que englobe também a ponte das Tercenas e a 

conclusão da estrada Atlântida no nosso Concelho. Disse ainda que a ponte tem muitos 

problemas, que viu as últimas fotografias que foram lá tiradas e aguarda agora o envio do 

relatório de Junho do LNEC para tomar medidas, acrescentou que se as indicações do relatório 

forem no sentido de encerrar a ponte, assim o fará. ___________________________________ 

Efectivamente em relação às instalações no espaço atrium, disse ter equacionado a mudança 

de alguns serviços da Câmara para o local com as necessárias adaptações, mas como 

entretanto conseguiu negociar o espaço contíguo à Câmara, achou melhor desistir dessa 

mudança. Informou estar em negociações com o poder central para um possível aluguer das 

instalações no espaço do atrium. __________________________________________________ 

Em relação à conclusão do POLIS, realizou uma reunião com os proprietários dos terrenos 

onde foi apresentada uma proposta que não foi aceite e perante este facto, o gabinete jurídico 

da Câmara está a estudar o caso para que se possa resolver o problema de vez. ____________ 

O valor inscrito de 300 mil euros é para o projecto da piscina, mas não para aquela mega 

piscina que em tempos se quis fazer. Quanto ao reforço da verba nas viaturas, deveu-se à 

candidatura ao RUCI para aquisição de 4 viaturas com 55 lugares para transporte escolar e que 

depois permitirá dar resposta às muitas solicitações das associações que aos fins de semana, 

querem fazer as suas viagens. Esclareceu que os valores dos projectos para os centros 

educativos estão abaixo cerca de 25% em relação a montantes de praticados com outras 

Câmaras. Os centros educativos que propõe, são projectos de qualidade, um para a Benta que 

inclui um pavilhão e será construído numa área de 9000m2 e outro para Vieira de Leiria. 

Informou que gostaria de construir 5 centros educativos, mas tal não é possível por falta de 

capacidade económica, por isso só irá avançar com dois. _______________________________ 

Relativamente à verba de apoio à natalidade, trata-se de uma previsão para os próximos anos 

e a verba deste ano contempla apenas 6 meses, pois só agora estamos a submeter a 

aprovação o regulamento. Lamentou ter baixado o valor inicial que tinha sido previsto de 1000 

euros para cada nascimento, mas lembrou que esta medida de incentivo à natalidade foi 

infelizmente, a primeira medida a ser retirada em alguns países da Europa, nesta época de 

crise para todos. _______________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU) que disse ainda não ter ouvido 

explicações sobre a redução no apoio às associações. Chamou a atenção que a Câmara 

anterior tinha candidaturas aprovadas no valor de 20 milhões de euros, agora é só fazer alguns 

projectos e executar outros. Quanto ao POLIS, disse que afinal a solução para aquele problema 
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não era fácil e sugeriu que a Câmara avançasse para a expropriação. Relativamente à mega 

piscina, pensa que se tratava de um projecto de âmbito regional, mas não vê inconveniente 

em que se repense uma mais pequena. _____________________________________________ 

Quanto aos centros educativos, disse que a carta educativa foi aprovada pela Assembleia 

Municipal e não foi alterada, pelo que questionou a Câmara se as alterações vêm ou não a 

aprovar à Assembleia, uma vez que se falam em centros educativos que não estavam 

previstos. Questionou ainda se os centros de educativos são ou não apoiados quase em 100% 

pelo governo.  _________________________________________________________________ 

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

Marinha Grande que esclareceu não ter dito que as salas de aula não tinham condições, mas 

sim que a Junta não reunia as condições para ter uma capacidade de resposta de qualidade 

para as salas de aula. ___________________________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Pedro André (PSD), que questionou a Câmara sobre quais as 

escolas que vai encerrar e quantos alunos tem cada uma para construir o centro educativo da 

Benta. _______________________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que interpelou a Mesa no sentido de 

verificar que os partidos PSD e CDU estão a discutir a actividade camarária, quando o que está 

em discussão é o ponto 2 da ordem de trabalhos. ____________________________________ 

O Presidente da Mesa concordou com a opinião do senhor deputado do PS, mas esclareceu 

que também é verdade que o ponto em discussão deu origem a que fossem abordados 

assuntos cujas verbas inscritas sofreram reduções ou acréscimos. _______________________ 

Interveio o deputado Saul Fragata (CDU) que lembrou que no mandato anterior era 

recorrente o PS fazer a apreciação da actividade da Câmara em todos os pontos da ordem de 

trabalhos.  ____________________________________________________________________ 

Usou da palavra o Presidente da Câmara que disse não existir nos serviços da Câmara, nem 

noutras entidades, qualquer projecto regional para uma mega piscina municipal. Lembrou que 

todas as acções contempladas na carta educativa foram chumbadas pela DREC � Direcção 

Regional de Educação do Centro. Disse que não existem candidaturas aprovadas no montante 

de 20 milhões euros, mas sim cerca de metade desse valor, na contratualização são 5 milhões 

e 100 mil euros e na regeneração urbana também são 5 milhões. Quanto aos centros 

educativos disse que vão ser comparticipados em 80%, mas é preciso pagar os projectos e o 

valor que fica em falta. Quando chegar o relatório final da IGF � Inspecção-geral de finanças, 

disse que vai voltar a falar da capacidade de endividamento da Câmara para esclarecer de uma 

vez por todas, qual o seu valor. ___________________________________________________ 

Exerceu o seu direito de resposta o deputado Luis Guerra Marques (CDU), que disse ter lido o 

relatório da actividade da Câmara e que os limites do endividamento que nele constam devem 

estar bem considerados, uma vez que não foram postos em causa pelo revisor oficial de 

contas. _______________________________________________________________________ 
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Tomou a palavra a deputada Cristina Carapinha (CDU), que rectificou o que foi dito pelo Sr. 

Presidente da Câmara ao dizer que a carta educativa estava chumbada, efectivamente ela foi 

inicialmente chumbada, mas depois voltou à Assembleia e foi aprovada, embora com muitas 

dificuldades criadas pelo PS, caso contrário não podiam existir as candidaturas ao QREN, aqui 

referenciadas. _________________________________________________________________ 

Usou da palavra o Presidente da Câmara que reconheceu o lapso e disse que efectivamente a 

carta educativa foi aprovada por maioria na Assembleia e o que foi chumbado, infelizmente, 

foram todos os projectos remetidos à apreciação da DREC. _____________________________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD), que questionou a Câmara como é que é 

possível haver candidaturas se os projectos aqui mencionados pela autarquia, não constam da 

carta educativa que foi aprovada. _________________________________________________ 

Respondeu a esta questão a Vereadora Cidália Ferreira, que esclareceu que a carta educativa 

tinha uma série de recomendações no sentido de concentrar nas escolas maiores, o maior 

número possível de alunos. Logo não se está a falar em alterar a carta educativa, mas sim, em 

reafectar os alunos conforme a recomendação que foi dada. Explicou ainda que o centro 

educativo da Vieira irá reunir todas as salas do pré-escolar e 1º ciclo que existem naquela 

freguesia e o outro na Marinha Grande, será muito próximo do que inicialmente tinha sido 

proposto para a Pedrulheira e que foi chumbado, e que agora irá ser construído em terrenos 

camarários muito próximos daquele local. Para este novo centro da Benta irão os alunos da 

Pedrulheira, Albergaria e Picassinos, embora possa ainda ser equacionada a reafectação de 

outros. _______________________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Saul Fragata (CDU), que insistiu que fosse dada resposta à 

questão: �Quais as escolas que vão encerrar e qual o nº de alunos abrangido?� _____________ 

Usou da palavra o Presidente da Câmara que disse dar a resposta ao senhor deputado quando 

fosse discutida a actividade camarária. _____________________________________________ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia submeteu à votação o ponto 
dois �APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 13ª. MODIFICAÇÃO - 2ª. REVISÃO AOS DOCUMENTOS 
PREVISIONAIS DE 2010�, tendo o mesmo sido aprovado com 11 votos a favor e 12 
abstenções. ___________________________________________________________________ 
 
A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade dos deputados presentes aprovar, em 

minuta, a presente deliberação. __________________________________________________ 

PONTO 3 -  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 1ª. ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA 

MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE PARA 2010;  _____________________________________ 

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

acta para dela fazer parte integrante como anexo número XI e deu a palavra ao Presidente da 

Câmara para prestar os esclarecimentos sobre o mesmo. ______________________________ 

Usou da palavra o Presidente da Câmara que disse que na sequência dos pedidos de licença 

sem vencimento e de cessação de funções por parte da chefe de Divisão da acção social, 
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educação e desporto, e para que a divisão não fique sem chefia, houve necessidade de alterar 

o mapa de pessoal e nomear outra pessoa para esta divisão.  

Usou da palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU), que viu esclarecida a sua dúvida 

quanto às funções a exercer pela nova chefia que são as mesmas da anterior e não vê 

necessidade de discutir este ponto. ________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que disse não ter objecções a esta 

alteração, mas pensa ser uma oportunidade perdida para poder abrir concurso para colmatar a 

falta de uma cozinheira e de uma auxiliar para a cantina da Casa de Pessoal. _______________ 

Interveio o Presidente da Câmara que disse não perceber a observação do deputado Filipe 

Andrade, pois esta alteração ao mapa de pessoal decorre do pedido de uma licença sem 

vencimento. Quanto à cantina, a Câmara está desde a primeira hora a procurar uma solução 

para esse problema e disse ter esperanças que o mesmo seja resolvido muito em breve. _____ 

Retorquiu o deputado Filipe Andrade (CDU), que disse estar pouco esclarecido e perguntou se 

a Câmara vai resolver o assunto da Cantina por via do quadro de pessoal. _________________ 

Usou da palavra o Vice-presidente da Câmara que disse estarem novamente a discutir fora do 

âmbito do ponto. Quanto à cantina, é um problema de gestão de pessoal, que é da 

responsabilidade da Câmara e que está a ser equacionada a sua resolução dentro dos 

parâmetros legais. ______________________________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Pedro André (PSD), que disse o ponto que está a ser votado, sobre 

o mapa de pessoal, é unicamente a alteração da área de recrutamento para a chefia em causa 

que abrange agora também, a área da gestão. _______________________________________ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia submeteu à votação o ponto 
três � APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 1ª. ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA 
MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE PARA 2010 �, tendo o mesmo sido aprovado por 
unanimidade. _________________________________________________________________ 
 
A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade dos deputados presentes aprovar, em 

minuta, a presente deliberação. __________________________________________________ 

PONTO 4.  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DO 
PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DA VIEIRA; _______________________________________ 
 
O Presidente da Mesa apresentou o ponto em discussão cujo documento se anexa à presente 

acta para dela fazer parte integrante como anexo número XII e deu a palavra ao Presidente da 

Câmara para prestar os esclarecimentos sobre o mesmo. ______________________________ 

Usou da palavra o Presidente da Câmara que disse que de acordo com o que estava previsto, 

o parque de campismo da Praia da Vieira abriu no dia 9 de Junho 2010 oferendo melhores 

condições que nos últimos anos. Disse ainda assumir o compromisso de continuar a fazer 

melhoramentos para que o parque de campismo possa estar aberto durante o ano. Informou 

que foi feito o regulamento, e que o mesmo já foi afixado no parque nas línguas inglesa e 

francesa e que se está a procurar também traduzi-lo para alemão.  
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Usou a palavra o deputado Joaquim Vidal (PS), Presidente da Junta de Freguesia de Vieira de 

Leiria, que congratulou a Câmara e o empenho da Junta por todo o trabalho desenvolvido para 

que o parque de campismo apresente actualmente umas condições muito diferentes das que 

existiam anteriormente. Disse ainda não ser a situação ideal, mas que já é uma infra-estrutura 

que orgulha a freguesia. _________________________________________________________ 

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

regulamento era muito mau. Questionou a Câmara sobre as obras e alterações efectuadas no 

parque de campismo. Pediu esclarecimentos sobre se o valor das taxas se manteve em relação 

às anteriores, pois pensa que as que viu são justas, tendo em conta as condições do parque. 

Lembrou ainda que desde sempre que as Câmaras que foram poder, quiseram construir um 

parque de campismo de raiz, questionou se esta Câmara também tem essa intenção. Reforçou 

a ideia de que hoje em dia, a procura de parques de campismo tem vindo a aumentar, por falta 

de poder de compra das pessoas. _________________________________________________ 

Usou a palavra o Presidente da Câmara que esclareceu que foram criadas condições no 

parque para as auto caravanas e que também irão ser criadas condições idênticas para os auto 

caravanistas na Marinha Grande e no estuarino do rio Lis na Praia da Vieira. Disse ainda que 

esta Câmara defende a requalificação do parque de campismo existente e o seu alargamento 

para norte até à zona do rio. _____________________________________________________ 

Tomou a palavra o Vice-presidente da Câmara que reiterou as palavras do senhor Presidente e 

que disse que a ideia é melhorar as condições daquele parque, para que ele esteja aberto 11 

meses por ano, dando assim resposta às muitas solicitações. Disse ainda que num espírito de 

missão, foi criada uma equipa de funcionários da Câmara com um coordenador que tem 

acompanhado de perto todo o funcionamento do parque. _____________________________ 

Interveio o deputado Luís Guerra Marques (CDU), que disse que apesar de termos uma zona 

costeira maravilhosa, em termos de condições climatéricas não oferecemos grandes condições 

para estadias ao longo do ano, pelo que aconselhou o Senhor Vice-presidente a não criar 

grandes expectativas quanto à procura do parque em época baixa. Congratulou-se com o facto 

de se avançar com o melhoramento daquele parque em detrimento da construção de um 

novo. ________________________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Saul Fragata (CDU), que relembrou que está na Assembleia já há 

30 anos e que a construção do novo parque de campismo da Praia da Vieira tem sido uma saga 

ao longo dos anos com as diferentes Câmaras. Teve várias localizações, a norte do rio Lis, a sul 

da rotunda e anos mais tarde a nascente da rotunda, chegou a estar inscrito em plano com 

uma verba de 200 mil euros para um suposto arranque, mas também com a ridícula verba de 5 

euros. Lembrou que a Câmara anterior já tinha manifestado um esforço em dar melhores 

condições ao parque e disse ainda que provavelmente a Praia nunca virá a ter um novo parque 

de campismo, mas concordou que com o actual parque e com o seu alargamento, irá ter um 

parque digno. _________________________________________________________________ 
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Seguidamente o Presidente da Câmara esclareceu que sempre defenderam a requalificação 

do parque existente que na sua opinião não irá ficar inferior ao parque da praia do Pedrógão. 

Reconheceu que as obras de melhoramentos já vinham sendo feitas, mas pela primeira vez o 

parque recebeu a visita da ASAE  - Autoridade de Segurança Alimentar e Económica e não foi 

encerrado. Informou que o parque de merendas junto à Ponte vai sofrer intervenções 

profundas dentro do projecto de requalificação da Ponte das Tercenas. ___________________ 

Usou a palavra o deputado Saul Fragata (CDU), que relembrou que aquele parque nos anos 90 

esteve para ser encerrado pela Direcção Geral de Turismo e funcionou precariamente durante 

muitos anos.  __________________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que levantou dúvidas quanto ao lado 

funcional e legal do artigo 8º do regulamento que está em discussão. Achou que a obrigação 

de deixar o original de um documento de identificação aquando o check-in no parque, é 

exagerada, pois a pessoa pode ter consigo somente um único documento de identificação e 

como é óbvio não pode andar sem ele. Na sua opinião deveria ser aceite uma fotocópia. _____ 

Usou a palavra o Vice-presidente da Câmara que disse que essa questão foi analisada pelos 

serviços jurídicos da Câmara, e que está dentro da legalidade. Esclareceu ainda que a alínea 

em causa prevê um documento de identificação que ficará em depósito na recepção, não 

tipifica o documento. ___________________________________________________________ 

Interveio o deputado Luís Guerra Marques (CDU), que disse que a exigência de apresentação 

de um documento de identificação com fotografia é comum para fazer o check-in em qualquer 

estabelecimento de hotelaria, mas este é sempre devolvido. Sugeriu que a Câmara reveja esta 

situação que não lhe parece nada funcional. _________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Pedro André (PSD), que disse que este procedimento previsto no 

regulamento é comum aos parques de campismo. Quem faz campismo não estranha esta 

exigência. _____________________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que não colocou em causa a competência 

de quem elaborou o regulamento, mas o que questiona é o lado prático da sua aplicação e deu 

um exemplo: se tiver um amigo que tenha consigo um único documento de identificação, o 

cartão do cidadão, deixa esse documento no parque e fica sem identificação? Disse que 

deveria bastar a fotocópia. _______________________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que deu o seu testemunho pessoal como 

campista. Disse ter sido o primeiro Marinhense a frequentar o parque de campismo do Fundão 

este ano e deixou o seu cartão de campista na recepção e este só lhe foi devolvido à saída. Isto 

é assim em todo lado. É obvio que se a pessoa só traz consigo um único documento de 

identificação, não o pode deixar, mas essa questão é pontual e resolvida na recepção. _______ 

O Presidente da Mesa disse que o artigo em causa pode �pecar por excesso�, mas nestas 

questões é melhor assim do que por defeito, e o bom senso pode sempre aplicar-se para 

resolver questões pontuais. ______________________________________________________ 
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Interveio o deputado Cristiano Chanoca (MCI) que disse o que está em discussão é o 

regulamento do parque e a discussão já andou a divagar pelos mais diversos assuntos. Disse 

ainda que as pessoas que praticam campismo, têm normalmente cartões de campistas e estão 

familiarizados com os procedimentos previstos neste regulamento. ______________________ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia submeteu à votação o ponto 
quatro �APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DO PARQUE 
DE CAMPISMO DA PRAIA DA VIEIRA�, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. ____ 
 
A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade dos deputados presentes aprovar, em 

minuta, a presente deliberação. __________________________________________________ 

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

deputados deu por encerrada a reunião, pelas vinte e três horas e cinquenta e cinco 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 13 de Julho 

2010, pelas 20.30h._____________________________________________________________ 

 

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. 


