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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2010 ________________________________ 

Aos vinte dias do mês de Agosto, no Auditório Municipal, sito na Avenida José Henriques 

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

Quintanilha Nobre e por Gabriel Paulo Ramos de Sousa Roldão, primeira e segundo secretários 

respectivamente, reuniu em sessão extraordinária, a Assembleia Municipal da Marinha Grande 

com a seguinte ordem de trabalhos: _______________________________________________ 

1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA COM ATRIBUIÇÃO 
DE CARÁCTER DE URGÊNCIA PARA A EXPROPRIAÇÃO DE UM PRÉDIO URBANO COM 
VISTA À EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS 
� TROÇO 1 � MONTANTE DE CASAL DE MALTA. __________________________________ 

 
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 quarenta e oito 

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

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

dela fica a fazer parte integrante. __________________________________________________ 

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

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

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

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

Nuno Gomes, bem como a do deputado do PS, João Paulo Pedrosa por Bruno Constâncio dos 

Santos, a do deputado do PS Augusto Lopes, por Carla Santana, a do deputado Ricardo Lopes 

por Gabriel Roldão e a do deputado da CDU, Filipe Andrade pelo deputado José Manuel Silva. 

O Presidente da Mesa tomou a palavra saudando todos os presentes e lembrou que se trata 

de uma sessão extraordinária logo não há lugar ao período antes da ordem do dia, nem ao 

período de intervenção do público. ________________________________________________ 

PONTO 1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA COM 
ATRIBUIÇÃO DE CARÁCTER DE URGÊNCIA PARA A EXPROPRIAÇÃO DE UM PRÉDIO URBANO 
COM VISTA À EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA RIBEIRA DAS 
BERNARDAS � TROÇO 1 � MONTANTE DE CASAL DE MALTA. ___________________________ 

 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto único da ordem do dia e de seguida deu a palavra 

ao Presidente da Câmara para prestar os esclarecimentos sobre o mesmo e cujo documento se 

anexa à presente acta para dela fazer parte integrante como anexo número III. _____________ 

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

efectuadas todas as diligências para negociar os terrenos que estavam a impedir a prossecução 

da obra de requalificação da Ribeira das Bernardas. Mas como não foi possível chegar a um 

acordo entre as partes, a Câmara enveredou pelo o único caminho possível para tentar 

terminar a obra dentro do prazo previsto e não perder o dinheiro daquela obra. ___________ 
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Tomou a palavra o deputado Luis Guerra Marques (CDU) que cumprimentou os presentes e 

lembrou que esta questão se arrasta há vários anos e atravessou vários executivos camarários 

que, encetaram por diversas vezes, negociações na tentativa de reaver os terrenos camarários 

que tinham sido ocupados indevidamente. Lamentou que não se tivesse encontrado uma 

solução para o problema pela via do diálogo. Referiu que a avaliação dos terrenos tinha sido 

feita por um avaliador de Leiria, e que na sua opinião esse trabalho poderia ter sido feito por 

um avaliador da Marinha Grande, já que seria uma forma de contribuir para a dinamização do 

Concelho. Considerou o valor da avaliação um pouco elevado, mas perante o cenário 

apresentado, não há outro caminho a seguir senão o da expropriação, uma vez que não seria 

bom para a Marinha Grande, nem para a Câmara, perder os 600 mil euros do Polis, por causa 

desta questão. Questionou a Câmara sobre a veracidade de notícias vindas a público num 

jornal local em que a Câmara supostamente pretendia construir a piscina municipal fora da 

zona desportiva. _______________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Pedro André (PSD), que saudou os presentes e disse que por 

princípio não são a favor das expropriações, o diálogo deve ser sempre esgotado, mas fazendo 

fé nos esclarecimentos prestados pela Câmara e uma vez que não foi possível chegar a acordo, 

é preciso avançar, porque não se pode perder o financiamento do Polis. Aproveitou para 

recordar que os terrenos em causa não são da Câmara, têm proprietários desde 2001, foram 

registados efectivamente por usucapião, mas isso significa que as pessoas que lá estavam 

beneficiaram da inércia das sucessivas Câmaras durante pelo menos 20 anos. ______________ 

Interveio o deputado Curto Ribeiro (PS), que esclareceu que as diversas Câmaras sempre 

tentaram encontrar uma solução pela via do diálogo com os ocupantes dos terrenos, pois 

estes eram do Município. Lamentavelmente não foi possível resolver de outra forma este 

problema e foi encontrada esta solução com a qual concordam. _________________________ 

Tomou a palavra a deputada Graça Órfão (MCI), que disse que como não foi possível conciliar 

vontades de ambas as partes, a solução encontrada foi a expropriação que apresenta mais 

vantagens do que desvantagens para o Município, como tal irão votar favoravelmente. ______ 

No uso da palavra o Presidente da Câmara esclareceu que o perito de avaliação é o mesmo 

que tem trabalhado com a Câmara nos últimos anos e dos vários contactados foi o único que 

tinha disponibilidade para efectuar o serviço. Disse que a obra do Polis tem que estar 

concluída em Outubro. Relativamente à localização da piscina municipal, esclareceu que 

internamente ainda está em discussão esse assunto, logo nunca poderia ser o autor das 

notícias vindas a público. As pessoas que tinham a posse dos terrenos que estão em zona 

desportiva, solicitaram à Câmara inicialmente 150 mil euros e terminaram a pedir 200 mil 

euros, as contra propostas apresentadas pela Câmara ao longo das negociações nunca foram 

aceites, pelo que se avançou com esta solução que no seu entendimento é a mais vantajosa 

para o Município. ______________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Luis Guerra Marques (CDU) que disse que por vezes o diálogo 

não é possível com algumas pessoas, a culpa não é da Câmara que ao longo dos últimos anos 

também tentou resolver o problema por essas via. Esclareceu que não tem nada contra o 

perito que fez a avaliação, só quis sugerir que se procurasse alguém do Concelho. __________ 
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Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia submeteu à votação o Ponto 1 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA COM ATRIBUIÇÃO DE 

CARÁCTER DE URGÊNCIA PARA A EXPROPRIAÇÃO DE UM PRÉDIO URBANO COM VISTA À 

EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO 1 � 

MONTANTE DE CASAL DE MALTA, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade dos 

presentes. ____________________________________________________________________ 

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

deliberação. __________________________________________________________________ 

E não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente da Mesa deu por terminada a sessão pelas 

vinte e uma 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 Segundo Secretário, Gabriel Paulo Ramos de 

Sousa Roldão. _________________________________________________________________ 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

Telmo Lopes da Silva Ferraz 

 

A Primeira Secretária 

 

Ana Patrícia Quintanilha Nobre 

 

O Segundo Secretário 

 

Gabriel Paulo Ramos de Sousa Roldão 

 

 

 

 

 

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


