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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

INICIADA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2010 E CONTINUADA NO DIA 13 DE JULHO 

DE 2010__________________________________________________________ 

Aos treze dias do mês de Julho, 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 E VOTAÇÃO DAS ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS; _   
6.  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO 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 

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

Ordinária iniciada em 25 de Junho 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. _____________________________________________________________ 

CONTINUAÇÃO DA ORDEM DO DIA________________________________________________ 

PONTO 5.  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DAS ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS; __   
 
O Presidente da Mesa apresentou o ponto em discussão cujo documento se anexa à presente 

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

Aberta a discussão, o deputado Cristiano Chanoca (MCI) saudou os presentes e teceu algumas 

considerações acerca do assunto em discussão e sobre o qual apresentou à mesa um 

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

IV. Esclareceu ainda, que depois de analisar, de forma mais aprofundada as tabelas de taxas, 

verificou que existiam alguma delas que precisavam de ser corrigidas, nomeadamente aquelas 

que se aplicam aos mercados. Propôs que o grupo de trabalho que acompanhou a fixação das 

taxas, volte a reunir de forma a reanalisar e a estudar as taxas que levantaram mais polémica.  

O Presidente da Mesa esclareceu os senhores deputados que o regulamento de taxas já foi 

aprovado naquela Assembleia e o que podem fazer agora é apresentar recomendações à 

Câmara Municipal, caso assim o entendam. _________________________________________ 

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

um requerimento à Assembleia no sentido de requerer a revogação das tabelas de taxas do 
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Município da Marinha Grande, porque os aumentos são brutais e injustos para a população 

marinhense e para a economia local. O requerimento aqui referido anexa-se à presente acta 

para dela fazer parte integrante como anexo número V.________________________________ 

O Presidente da Mesa chamou a atenção dos senhores deputados que o ponto que está em 

discussão é o ponto 5 �APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DAS ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO DE TAXAS 

MUNICIPAIS� e que se devem cingir à discussão do mesmo. Lembrou que não estão no período 

antes da ordem do dia. __________________________________________________________ 

A deputada Cristina Carapinha (CDU) interpelou a Mesa no sentido de saber se o 

requerimento da CDU era aceite. __________________________________________________ 

Ao que o Presidente da Mesa respondeu que decorre o período da ordem do dia, e que de 

acordo com o Regimento, não pode aceitar o requerimento. Sugeriu que a CDU transformasse 

o requerimento numa recomendação à Câmara, caso assim o entendesse. ________________ 

Interveio o deputado José Rodrigues (BE) que disse estar-se a discutir fora do âmbito do ponto 

que está em aprovação, e este é um facto recorrente que muitas vezes �arrasta� as reuniões 

para muitas horas. _____________________________________________________________ 

De seguida interveio, o deputado Filipe Andrade (CDU) que saudou os presentes e disse que a 

Assembleia pode discutir as propostas que entender desde que a maioria assim o entenda. A 

CDU pretende incluir a proposta de revogação das taxas se tal não for possível no ponto que 

está em discussão, ficará para quando se discutir a actividade camarária. Disse ainda que o BE 

se sente incomodado com a questão das taxas e por isso procura limitar a intervenção da CDU, 

e acusou ainda o MCI de ter uma posição �trapalhona� ao alegar que desconhecia os 

aumentos, quando fez parte da comissão. Quanto ao exercício da democracia disse que o seu 

partido não aceita lições de ninguém e lembrou que em campanha eleitoral nenhum dos 

partidos falou no aumento de taxas para a população marinhense que se sente �roubada� com 

alguns aumentos em 300 vezes mais. ______________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que disse que o ponto em discussão merece a 

aprovação do seu partido, pois trata-se de uma correcção à redacção do regulamento já 

anteriormente aprovado. Disse ainda que exercício de democracia era a CDU ter aprovado 

atempadamente as taxas antes das eleições, uma vez que já tinha o estudo feito e não ter 

deixado essa questão para a Câmara seguinte que teve muito pouco tempo para promover as 

reuniões de trabalho que tão elogiadas foram aqui, pelos seus intervenientes. Acrescentou que 

foi um acto de cobardia deixar esta questão por resolver e não ter sido solucionada no tempo 

certo. ________________________________________________________________________ 

Tomou a palavra, o deputado Cristiano Chanoca (MCI) que explicou que a análise mais 

detalhada das taxas não foi possível ser feita por não terem as taxas anteriores para comparar. 

Esclareceu os presentes que na última reunião da comissão, com todos os elementos que a 

compunham, se chegou a um plano de concordância e que a deputada da CDU afirmou que o 

documento estava tecnicamente correcto, politicamente é que não.  _____________________ 

Exerceu o direito de resposta a deputada Cristina Carapinha (CDU) que esclareceu ter dito que 

tecnicamente a parte jurídica das tabelas estava correcta, mas sempre expressou a sua 



(Mandato 2009/2013)
  ACTA NÚMERO CINCO 13.07.2010 

 3 

discordância com os valores das taxas. Quanto às tabelas das taxas em vigor, disse ainda que 

estas estavam disponíveis na internet. Informou que solicitou o RMEU com as taxas 

comparativas e que não lhe foi dado acesso às mesmas, disse ainda que não foi verdade ter 

votado favoravelmente nada em nome da CDU. ______________________________________ 

O Presidente da Mesa interrompeu a senhora deputada para pedir aos senhores deputados 

para discutirem o ponto da ordem do dia. ___________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD) que disse que o ponto em discussão tem a 

ver com meras alterações de português. Disse ainda que lida mal com a mentira e com a 

hipocrisia, pelo que lembrou a CDU, que enquanto foi Câmara teve o estudo da alteração das 

taxas pronto em final de 2008, e teve muito tempo para alterar as taxas da forma que queria e 

não o fez. Disse ainda que têm todo o direito de pôr cartazes na rua, mas que o que deve ser 

discutido de forma séria, é saber quais são as taxas que a CDU quer aplicar. Mais informou que 

como eleitos municipais, os deputados devem olhar para o Concelho como um todo, excepção 

feita aos senhores Presidentes de Junta que têm que defender as suas juntas se se acharem 

prejudicados em relação ao Concelho. Lamentou que o Presidente da Junta da Vieira não 

tivesse defendido os interesses da sua terra quando votou com o seu partido favoravelmente 

as taxas. Sugeriu por exemplo, que fossem corrigidas as taxas do mercado da Vieira, que só 

funciona uma vez por semana e onde os vendedores não podem pagar tanto, quanto aqueles 

que estão num mercado que está aberto toda a semana ou vários dias por semana. Disse ainda 

que na vida económica, um cliente regular tem que ter um tratamento especial face ao cliente 

ocasional e estas taxas ferem essa prática. __________________________________________ 

Exerceu o direito de resposta o deputado Joaquim Vidal (PS), Presidente da Junta de 

Freguesia de Vieira de Leiria, que esclareceu nunca ter dito que não tinha responsabilidade 

nenhuma, disse sim, que as taxas tinham sido aprovadas em Assembleia Municipal e que 

enquanto Presidente da Junta iria, junto da Câmara, mostrar a preocupação dos utilizadores 

do mercado da Vieira que só funciona uma manhã por semana. _________________________ 

Usou a palavra o deputado Saul Fragata (CDU) que disse que pensava que se iria discutir o 

ajustamento das taxas à realidade, pois os aumentos que se aprovaram, são muito exagerados 

para as dificuldades que se vivem presentemente, mas afinal trataram-se de meras alterações 

de texto. Disse ainda que a CDU não abdica de discutir os temas e apresentar as propostas que 

entender, pois trata-se de um direito democrático. Desmentiu o facto de se dizer que este 

aumento de taxas decorre de um imperativo da Lei e que se tem de aplicar os valores máximos 

e ainda, que se a CDU fosse maioria, aprovaria as taxas, uma vez que o estudo foi 

encomendado no tempo em que tinham a Câmara. ___________________________________ 

De seguida interveio, o deputado Filipe Andrade (CDU) que disse que os outros partidos têm 

dificuldade em discutir esta matéria porque sabem que há muita contestação por parte da 

população. A CDU não actualizou as taxas porque politicamente não o quis fazer. Disse ainda 

que o problema não está na alteração às taxas, mas sim a alteração que foi feita. Esclareceu 

que o estudo económico às taxas decorre da Lei e foi feito em conjunto com várias autarquias, 

mas o seu aumento, é uma opção politica. Lamentou o facto de ter sido só o seu partido a 

fazer o estudo comparativo em relação às taxas e a chegar à conclusão da irracionalidade do 
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aumento brutal das taxas, que configura um �roubo� aos Marinhenses e vem agravar e 

dificultar o nosso desenvolvimento económico. ______________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU) que saudou os presentes e disse que 

o ponto em discussão só propõe alterações de português. Manifestou mais uma vez a sua 

discordância pelo aumento das taxas que devido à situação económica que se vive, vem ferir 

os interesses económicos dos pequenos comerciantes. Disse ainda que a Lei não impõe que se 

pratique as taxas que estão no estudo, mas sim, valores não superiores aos do estudo, o seu 

partido não aprovou as taxas há 4 anos porque a situação económica do país era grave, e 

continuou a piorar até hoje. Mostrou-se disponível para se reverem as taxas, com consciência, 

para valores de acordo com a inflação dos últimos quatro anos de forma a não prejudicarem as 

pessoas. ______________________________________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Fernando Alves (CDU) que disse que transparecia a ideia de que 

havia senhores deputados na assembleia que já estavam arrependidos do voto que tiveram 

aquando a aprovação das taxas. Propôs à Câmara que se retirasse o ponto, porque afinal se 

tratavam de modificações ao texto das taxas e não às quantias das taxas. Disse que o melhor 

era acabar com �a porcaria� do documento e rasgá-lo (o que fez de imediato) e trazer à 

assembleia outras taxas para nova aprovação. _______________________________________ 

Na sequência do acto irreflectido do deputado Fernando Alves (CDU), gerou-se no auditório 

alguma confusão e o Presidente da Mesa retratou-se perante a assembleia por ter deixado 

que as intervenções dos senhores deputados se tivessem desviado várias vezes do ponto em 

discussão. Chamou a atenção dos senhores deputados para manterem o silêncio e o respeito 

pela assembleia e por todos os presentes. Lamentou a atitude do deputado da CDU, que em 

nada o dignifica, ao rasgar um documento em plena Assembleia. Explicou que só a Câmara 

Municipal é que tem competência para retirar ou não o ponto da ordem do dia. ____________ 

Interveio o deputado Fernando Alves (CDU) que pediu desculpas pela sua atitude ao 

Presidente da Mesa e a toda Assembleia. ___________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD) que disse que a Assembleia não pode alterar 

os documentos que vêm à votação. Disse ainda que o seu partido não está arrependido de 

nada, que se trata de um documento de gestão da Câmara que ganhou e que se trata de um 

regulamento de taxas e licenças com sete páginas e sugeriu novamente que a Câmara proceda 

a algumas correcções de valores que são escandalosos. Disse ainda que a CDU revelou 

incoerência ao querer que se aumente agora as taxas de acordo com a inflação, mas não o fez 

enquanto foi Câmara. ___________________________________________________________ 

Exerceu o direito de resposta o deputado Luís Guerra Marques (CDU) que disse que a CDU 

politicamente não quis aumentar as taxas no período em que foi Câmara. _________________ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia submeteu à votação o ponto 
cinco, �APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DAS ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS�, tendo o mesmo sido aprovado com 9 votos a favor, 8 votos contra e 5 
abstenções. ___________________________________________________________________ 
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O deputado Cristiano Chanoca (MCI) proferiu a seguinte declaração de voto: �Votei a favor 

em consonância com o voto anterior e sugiro que a Câmara, caso assim o entenda, e uma vez 

que está disponível para estudar algumas taxas, promova uma nova reunião da comissão para 

analisar o problema. O voto que aqui é expresso é em representação do MCI.� _____________ 

O deputado Luís Guerra Marques (CDU) apresentou uma declaração de voto, em que justifica 

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

anexo número VI. ______________________________________________________________ 

O deputado Filipe Andrade (CDU) apresentou uma declaração de voto, em que justifica o voto 

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

número VII. ___________________________________________________________________ 

O deputado José Rodrigues (BE) apresentou uma declaração de voto, em que justifica o voto 

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

número VIII. ___________________________________________________________________ 

A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade dos presentes aprovar, em minuta, a 

presente deliberação. ___________________________________________________________ 

PONTO 6.  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJECTO DE REGULAMENTO DE INCENTIVO À NATALIDADE 
E APOIO À FAMÍLIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE; ___________________________________ 
 
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 ao Presidente da 

Câmara que delegou os esclarecimentos sobre o mesmo na Vereadora da Acção Social. ______ 

No uso da palavra a Vereadora Cidália Ferreira, disse que este projecto de regulamento de 

incentivo à natalidade é apenas uma das medidas de apoio às famílias do Concelho e também 

uma forma de incentivar o comércio local. Disse que se pretende ajudar as famílias nos 

primeiros 18 meses após o nascimento da criança com um apoio financeiro que poderá ser 

gasto nos mais variados artigos, quer de higiene quer de mobiliário, conforme se pode ler na 

listagem anexa ao regulamento. As compras desses artigos terão obrigatoriamente que ser 

feitas no comércio local. _________________________________________________________ 

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

eleitoral o PS oferecia 1000 euros por cada nascimento e afinal aparece aqui com um limite 

máximo de 700 euros. Referiu que o limite mínimo de 3 anos de residência no Concelho é 

grande pelo que propõe a sua revisão, dado que o nosso concelho é predominantemente 

industrial e esse prazo parece-lhe excessivo. Disse ainda que devia ser revisto o facto de as 

pessoas que não apresentam declaração de IRS não estarem contempladas e ainda a questão 

de as compras só poderem ser realizadas dentro do Concelho da Marinha Grande. Parecem-

lhe ser questões de alguma forma discriminatórias. ___________________________________ 

Tomou a palavra, o deputado Cristiano Chanoca (MCI) que recomendou à Câmara que 

acrescentasse uma nova alínea ao artigo 4º no sentido de estabelecer um patamar máximo 

para a atribuição deste subsidio à natalidade, ou seja, famílias cujo rendimento do agregado 

familiar seja superior a quatro salários mínimos nacionais, não iria beneficiar deste apoio. A 
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aplicação deste princípio permitiria disponibilizar mais verba para as famílias mais carenciadas. 

Chamou a atenção que há crianças, cujos progenitores vivem no Concelho, mas que poderão 

ser registadas onde nascem, o que vai impossibilitar a atribuição do subsídio. ______________ 

Usou a palavra o deputado Artur Marques (CDU) que saudou os presentes e disse que o PS 

quando ganhou as eleições anunciou nas televisões que todas as crianças que nascessem no 

Concelho teriam um subsídio de 1000 euros. Disse ainda que a Câmara lança esta medida para 

apoiar também o comércio local, mas na sua opinião, tem dúvidas da sua eficácia, uma vez que 

a maioria das pessoas procura fazer compras nas médias e grandes superfícies, onde se 

praticam preços mais baixos. Concordou que se estabeleça um patamar máximo para a 

atribuição do subsídio. __________________________________________________________ 

Interveio o deputado José Rodrigues (BE) que recomendou à Câmara que contemplasse as 

crianças institucionalizadas, que definisse na ausência de progenitores vivos quem poderá 

requerer o apoio, e relativamente ao comércio local deve especificar-se se as médias e grandes 

superfícies estão abrangidas nesse conceito. _________________________________________ 

Usou a palavra a deputada Daniela Serrano (PSD) que saudou os presentes e felicitou a 

Câmara por esta iniciativa de cariz social, embora estivesse à espera que a medida fosse mais 

ao encontro da realidade social da população, pois não contempla os maiores anseios das 

pessoas. Os valores agora previstos neste regulamento para apoio à natalidade estão aquém 

dos mil euros iniciais e as famílias também têm dificuldades nas idades do pré-escolar e 

escolar, pois há filas de espera para os infantários de baixo custo. Questionou a Câmara sobre 

o número de escolas que vão encerrar no Concelho no próximo ano. A taxa de natalidade tem 

vindo a baixar nos últimos anos no nosso país, mas a maioria das mulheres portuguesas não 

tem mais do que um filho, não por falta de vontade, mas porque não conseguem suportar as 

suas despesas. Quanto ao facto de se apoiar o comércio local, é uma boa iniciativa, mas tem 

dúvidas se as pessoas vão ter gosto em comprar num centro histórico degradado onde 

comércio tradicional foi sucessivamente votado ao esquecimento nestes últimos anos, quer 

pelo PS quer pela CDU. __________________________________________________________ 

Usou a palavra a deputada Cristina Carapinha (CDU) que questionou a Câmara se o ponto em 

discussão dizia respeito a um regulamento ou a um projecto de regulamento. Referiu que mais 

uma vez o critério base para atribuição do apoio é a declaração de imposto sobre o 

rendimento (IRS) que na sua opinião não é a forma mais correcta para atribuir subsídios. Esta 

medida de incentivo deve ser acompanhada de outras, pois são as famílias mais carenciadas 

que têm mais filhos e têm também outras necessidades de apoio social, como creches por 

exemplo. Chamou atenção para aquelas pessoas que, não tendo dinheiro para comprar os 

bens e por conseguinte apresentar as respectivas facturas para receberem o subsídio, possam 

ter uma outra alternativa. ________________________________________________________ 

Interveio o deputado João Paulo Pedrosa (CDU) que felicitou a Câmara por mais uma 

promessa eleitoral cumprida que teve sempre a oposição da CDU. Esclareceu que se trata de 

dar um importante apoio social e não de aplicar nenhuma taxa ou de retirar qualquer 

benefício às famílias. Trata-se de contribuir para que a vida das famílias que têm filhos seja 

melhor e não de dizer às pessoas para terem mais ou menos filhos, porque isso é uma opção 

das famílias. __________________________________________________________________ 
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Disse ainda que da reflexão feita até aqui pelos senhores deputados, e por se tratar de um 

regulamento, é natural que haja elementos e pormenores aqui apontados que não estejam 

previstos, mas há mecanismos legais onde podem ser contempladas essas omissões. 

Concordou com algumas questões levantadas, nomeadamente pelo deputado Luis Guerra 

Marques, mas não se deve estar agora a fazer propostas de alteração, porque isso irá protelar 

a entrada em vigor do regulamento e prejudicar as pessoas que podem beneficiar do apoio. No 

entanto, aconselhou a Câmara a fazer uma avaliação da aplicação do regulamento numa 

primeira fase, e depois proceder às alterações que considerar pertinentes e contemplar 

algumas das propostas aqui apresentadas. Disse não fazer sentido excluir actividades 

comerciais do regulamento, pois todo o comércio dá emprego e paga os seus impostos, mas 

sugeriu à Câmara que negoceie com a Associação Comercial da Marinha Grande eventuais 

descontos que possam levar ao incentivo de comprar de preferência no comércio local. ______ 

De seguida interveio, a deputada Susana Domingues (CDU) que saudou os presentes e 

congratulou-se com o documento apresentado uma vez que se trata de uma iniciativa de cariz 

social. No entanto, mostrou a sua apreensão, pois existem neste momento, muitas outras 

necessidades na população do Concelho ao nível social que carecem de uma resposta 

imediata. Deu como exemplo, a fome, o pagamento dos recursos básicos, como água, luz, 

alimentação, vestuário, livros escolares e o aumento do desemprego que cresce 

permanentemente. Assim, embora este incentivo de apoio à natalidade seja importante, não é 

na sua opinião, o mais urgente no momento presente. Referiu a necessidade de apoiar as 

Instituições Particulares de Solidariedade Social que prestam ajuda diária à população em 

termos de alimentação e cuidados básicos e que correm o risco de deixar de prestar estes 

serviços. Quanto ao regulamento chamou a atenção da Câmara sobre a necessidade de 

acautelar o nascimento de bebés na maternidade que não chegam a ser entregues à família de 

origem. Quanto ao artigo 3º, nº1, alínea d) sobre a não existência de dívidas para com o 

Município à data da candidatura ao incentivo, levantou dúvidas sobre a possibilidade de estas 

se poderem contrair durante o decorrer do processo, ou eventualmente durante o período de 

vigência do apoio. O regulamento não prevê a aplicação de qualquer sanção para esta 

situação. Apresentou ainda algumas dúvidas relativamente ao prazo de vigência do incentivo, 

ao limite anual de cada uma das tranches, à obrigatoriedade de devolução do incentivo por 

prestação de falsas declarações. Sugeriu que se façam algumas correcções ao conteúdo do 

regulamento para que este possa ser perceptível ao comum dos cidadãos e que depois seja 

novamente remetido à Assembleia Municipal. Referiu que não é contra a medida, mas não a 

entende como prioritária no momento presente. Disse ainda não estar em condições de 

aprovar um regulamento que na sua opinião não é esclarecedor, que tem uma série de 

imprecisões, omissões e lacunas e que este facto não deve ficar à mercê da discricionariedade 

do executivo a sua aplicabilidade. _________________________________________________ 

O Presidente da Mesa chamou a atenção para o facto de o regulamento, na eventualidade de 

não ser aprovado, poder vir a penalizar uma série de famílias. Sugeriu aos senhores deputados 

que todas as recomendações pertinentes que quiserem fazer à Câmara, naturalmente que esta 

não deixará de as considerar. _____________________________________________________ 

Tomou a palavra, o deputado Filipe Andrade (CDU) que disse não estar contra apoios sociais, 

mas também não ser favorável a uma politica de caridade demagógica. Acusou a Câmara PS de 
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falta de coerência porque, ao mesmo tempo que apresenta medidas de cariz social, retira 

benefícios, através do aumento brutal das taxas e licenças o que prejudica toda a população e 

obviamente o comércio local. Disse ainda que a promessa não foi cumprida, já não são 1000 

euros e perante as dificuldades e incompreensões que se apresentam no regulamento, este 

apoio não vai abranger muita gente, pois só existem 45000 euros em orçamento pelo que 

muitos não terão sequer capacidade de se candidatarem, e por isso disse, não ter condições 

para se comprometer com uma medida demagógica. __________________________________ 

Usou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que disse que a Câmara apresentou um 

regulamento à Assembleia para ser submetida a votação, pelo que os deputados podem, 

naturalmente, tecer as suas considerações, mas não têm competência para fazer alterações. 

Disse ainda que a Câmara pode vir alterar o regulamento atendendo às sugestões dos 

senhores deputados. Discordou da possibilidade da votação deste regulamento poder vir a ser 

adiada uma vez que vai prejudicar as famílias que estão em condições de beneficiar deste 

incentivo à natalidade. __________________________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Saul Fragata (CDU) que disse que o sentido de voto da sua 

bancada era a abstenção, não por estarem em desacordo com o princípio da medida social 

apresentada, mas sim com a forma e disposições do regulamento. Voltou a lembrar que o 

valor prometido em campanha eleitoral não foi cumprido, foi reduzido para um valor entre os 

750,00 e 500,00 euros.  __________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD) que disse irem votar favoravelmente, embora 

em bom rigor, a promessa eleitoral não estivesse a ser cumprida, pois tratam-se de valores 

muito diferentes dos 1000 euros iniciais. Disse ainda que os valores no futuro deverão ser 

alterados, pois os montantes previstos não vão poder ajudar muitas famílias. Lembrou que a 

Assembleia não tem competência para alterar o regulamento, pelo que não vale a pena 

apresentar propostas, essas devem ser feitas pelos vereadores que a CDU e o PSD têm na 

Câmara. Chamou ainda a atenção para o facto de se estar a votar um projecto de regulamento 

e não um regulamento e se essa questão não irá levantar algum problema jurídico. _________ 

Usou a palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU) que disse que gostaria que o 

regulamento voltasse à Assembleia contemplando as sugestões apresentadas e tendo em 

conta os nascimentos registados já a partir de amanhã. Referiu ainda que tem receio que 

incentivos deste género promovam a vinda de filhos não desejados em seios familiares de 

muito baixo rendimento. ________________________________________________________ 

No uso da palavra a Vereadora Cidália Ferreira, esclareceu que o regulamento prevê que se 

possam fazer alterações, pelo que a Assembleia pode fazer à Câmara, as recomendações que 

entender. Disse que foi necessário baixar o valor do apoio devido à situação financeira 

encontrada na Câmara. Informou que está salvaguardada a questão das pessoas que não 

tenham declaração de rendimentos, quando estas solicitarem às Finanças o documento. 

Relativamente à sugestão do MCI para colocar um patamar máximo, na opinião do executivo 

essa condição iria criar discriminação social. Disse ainda estar expresso no regulamento a 

vontade de incentivar as pessoas a comprarem no comércio local. Esta medida de apoio à 

natalidade não é avulsa, será acompanhada de outras de cariz social, nomeadamente da 

construção da creche social. ______________________________________________________ 
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Informou que este ano lectivo 2010/2011 não vai encerrar nenhuma escola e que vão ser 

oferecidos os manuais escolares a todas as crianças do 1º ciclo do Concelho. Esclareceu que a 

gestão da verba atribuída é da responsabilidade das famílias durante os dezoito meses, tendo 

em conta a listagem de bens anexa ao regulamento. A verba será dividida por duas tranches, a 

primeira no ano do nascimento e a outra no ano seguinte, para assim salvaguardar as 

dificuldades que algumas famílias possam ter em gerir o dinheiro. O valor que foi inscrito em 

orçamento corresponde ao cálculo feito para a atribuição dos apoios a partir de Julho do 

corrente ano. __________________________________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU) que questionou a Sra. Vereadora sobre 

o facto de entender que prometer 1000 euros e depois dar outro valor, não é demagogia?! E 

referiu ainda que a capacidade de endividamento da Câmara que falou, é a que está expressa 

no relatório da Câmara. _________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Filipe Andrade (CDU) que solicitou que a Sra. Vereadora o 

esclarecesse se a criação de empregos estáveis não é uma medida com maior alcance social do 

que medidas de caridade? Considera que aumentar taxas ao mesmo tempo que se anuncia 

apoio ao comércio local, não é demagogia? _________________________________________ 

No uso da palavra a Vereadora Cidália Ferreira, respondeu que as questões levantadas não se 

encontravam no âmbito do ponto da ordem de trabalhos que estava em discussão. _________ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia submeteu à votação o ponto 
seis �APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJECTO DE REGULAMENTO DE INCENTIVO À 
NATALIDADE E APOIO À FAMÍLIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE, tendo o mesmo 
sido aprovado por maioria dos presentes, com 14 votos a favor e 8 abstenções. ___________ 
 

O deputado Luís Guerra Marques (CDU) apresentou uma declaração de voto, em que justifica 

a sua abstenção, cujo documento se anexa à presente acta para dela fazer parte integrante 

como anexo número X. _________________________________________________________ 

A deputada Cristina Carapinha (CDU) apresentou uma declaração de voto, em que justifica a 

sua abstenção, cujo documento se anexa à presente acta para dela fazer parte integrante 

como anexo número XI. _________________________________________________________ 

A deputada Susana Domingues (CDU) apresentou uma declaração de voto, em que justifica a 

sua abstenção, cujo documento se anexa à presente acta para dela fazer parte integrante 

como anexo número XII. _________________________________________________________ 

O deputado Artur Marques (CDU) apresentou uma declaração de voto, em que justifica a sua 

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

anexo número XIII. _____________________________________________________________ 

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

 
PONTO 7.   APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO NOVO REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL; __________ 
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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 XIV e deu a palavra à porta-voz da 

Comissão da revisão do regimento da Assembleia Municipal da Marinha Grande para prestar 

os esclarecimentos necessários. ___________________________________________________ 

No uso da palavra como porta-voz dos membros da comissão para a revisão do regimento a 

deputada Susana Domingues (CDU) disse que a comissão constituída por si, pelo deputado 

Curto Ribeiro (PS), pela deputada Daniela Serrano (PSD), pela deputada Graça Órfão (MCI) e 

pelo deputado José Rodrigues (BE) reuniu por diversas vezes e da discussão resultaram 

algumas alterações pontuais ao regimento. O primeiro artigo que sofreu alterações, foi o 13º 

no ponto nº 3, que por questões ambienteis e de poupança de papel, prevê a entrega da 

documentação aos senhores deputados em suporte digital e só em suporte de papel quando 

expressamente solicitado pelos senhores deputados. Quanto ao art.º 16º, referente ao 

momento de intervenção público, houve a preocupação de alterar este artigo para evitar que 

o público seja sujeito a esperar até ao término da sessão e por vezes até obrigado a voltar 

numa segunda reunião para poder ser ouvido. Relativamente a este artigo o deputado Curto 

Ribeiro sugeriu que se mantivesse a mesma redacção, prevendo apenas a possibilidade para o 

caso de continuação da sessão numa segunda reunião, o público fosse obrigatoriamente 

ouvido antes do final da primeira reunião da sessão. Esta ideia não pareceu ser exequível aos 

restantes membros, ficando então a redacção final a estabelecer o período de intervenção do 

público, logo após o período antes da ordem do dia e antes do início do período da ordem do 

dia. O art.º 19º, nº 3º passa a prever que seja feita a leitura dos pontos que constam na ordem 

de trabalhos da sessão pelo Sr. Presidente da Mesa. No art.º 23º, nº 4 foi estabelecido um 

tempo limite para a resposta a cada uma das intervenções do público. Quanto ao conteúdo do 

art.º 24º, relativo à regra do uso da palavra para a discussão dos pontos na ordem do dia, não 

houve consenso entre os membros, embora concordassem todos na necessidade de reduzir o 

tempo de intervenção previsto para a discussão da ordem do dia. Todos os elementos da 

comissão concordaram em balizar o tempo de intervenção dos senhores deputados. Mas nem 

todos se mostraram favoráveis, a que essa redução de tempo fosse aplicada em termos de 

grupo/bancada partidária. A CDU discordou da proposta, pois pretendia baixar no tempo 

concedido mas por deputado. Foram então apresentadas propostas no sentido de definir os 

tempos de intervenção. O PSD defendeu a existência de duas rondas, sendo a primeira de 

cinco minutos por cada deputado e uma segunda ronda de tempo limitado por 

bancada/grupo. Os restantes elementos da comissão acharam a proposta confusa e de difícil 

controlo, tendo sido rejeitada. O BE apresentou a fixação de tempo limite de sessenta e dois 

minutos por cada ponto da ordem do dia distribuídos nos seguintes termos: bancadas com 1 a 

3 elementos � 7 minutos de intervenção; bancadas com 4 a 7 elementos � 12 minutos de 

intervenção e bancadas com 8 ou mais elementos � 18 minutos de intervenção. Entretanto a 

CDU, e com o intuito de se tentar chegar a um consenso, embora discordando do principio do 

tempo de intervenção por grupo/bancada partidária, pois defende a intervenção por cada 

deputado, apresentou com base nos princípios da proporcionalidade, da definição de um 

tempo mínimo por bancada e de um tempo máximo para cada ponto da ordem do dia, a 

seguinte proposta: MCI e BE � 2,5 minutos; PSD � 10 minutos; CDU � 20 minutos e PS � 25 

minutos. Não podendo ultrapassar os sessenta e dois minutos por cada ponto da ordem do 

dia. __________________________________________________________________________ 
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Foram ainda discutidas outras propostas até se chegar à versão que foi entregue aos senhores 

deputados e que foi aprovada na comissão por maioria, com o voto contra da CDU: bancadas 

com 1 a 3 elementos � 7 minutos de intervenção; bancadas com 4 a 7 elementos � 12 minutos 

de intervenção e bancadas com 8 ou mais elementos � 18 minutos de intervenção. Cada 

deputado não pode usar da palavra mais do que duas vezes. Sofreu ainda algumas alterações o 

artigo 25º que se reporta ao uso da palavra pelos membros da Câmara Municipal. __________ 

Usou a palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU) que disse estar profundamente em 

desacordo com o artigo 24º. Disse ainda que está na assembleia há mais de vinte anos e nunca 

foi limitado o tempo a cada deputado da forma como se pretende fazer agora com este 

regimento. Com dois minutos de intervenção, pouco mais se pode dizer para além da 

saudação e cumprimentos inicial. Na sua opinião, cortar no tempo de intervenção vai contra a 

tradição democrática e os deputados são eleitos para discutir os problemas do Concelho, para 

falarem. Não pode concordar com esta redução no tempo do uso da palavra, só porque 

existem eventualmente membros na assembleia que acham que estão a fazer um �frete� ao 

virem para a assembleia. Disse ainda que só pode apoiar esta alteração quem tem medo do 

confronto de ideias e da discussão. Apelou ao bom senso, sugerindo que se mantenham as 

duas intervenções por deputado com 5 minutos cada e se limite em sessenta minutos a 

intervenção de cada ponto da ordem do dia. ________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Saul Fragata (CDU) que disse concordar com tudo o que foi dito 

anteriormente pelo seu camarada de bancada. Felicitou o trabalho da deputada Susana 

Domingues na comissão. Lembrou que nos últimos 4 anos todas as assembleias ordinárias 

tiveram pelo menos 2 reuniões com os deputados da bancada do PS a �esticarem� as reuniões 

e os deputados do PSD também a intervirem bastante e agora vêm apresentar uma proposta 

para �encurtar� os tempos de intervenção, para �amputarem� uma tradição democrática com 

este regimento. Apelou também ao bom senso, no limite de uma hora por ponto da ordem do 

dia, na gestão dessa hora feita por quem quer intervir de forma alternada conforme o partido 

e findo esse tempo, mais ninguém intervém. Lembrou que também há pontos na ordem do dia 

que levam 5 minutos de discussão. Terminou defendendo como proposta da CDU, o princípio 

da proporcionalidade de tempo de intervenção, conforme o nº de elementos por bancada: 

MCI e BE - 5 minutos; PSD - 10 minutos; CDU - 20 minutos e PS � 25 minutos; fora desta 

proposta irão votar contra. _______________________________________________________ 

Interveio o deputado José Rodrigues (BE) que informou que a proposta apresentada pelo 

deputado Saul Fragata, esteve em cima da mesa da comissão numa convocação do Sr. 

Presidente da Assembleia Municipal que teve lugar ontem, numa tentativa de se encontrar um 

consenso para o regimento. Tal não foi possível porque a CDU não compareceu à reunião, pelo 

que se manteve a versão respeitante à última reunião da comissão. ______________________ 

Usou a palavra o deputado Artur Marques (CDU) que disse que na sua opinião vai haver 

muitas dificuldades em gerir os tempos de intervenção de acordo com este regimento. 

Discordou que possa vir a ter o mesmo tempo que o deputado do BE ou do MCI que têm só 

um elemento, pois na sua bancada tem o direito de dar o mesmo contributo que qualquer 

outro deputado. Apelou para que o público continue a intervir no final da sessão, pois esta 
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proposta para intervir antes do período da ordem do dia, vai arrastar ainda mais a duração das 

Assembleias Municipais. _________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD) que disse ter dificuldade em compreender a 

relutância da CDU perante a proposta de disciplinar o tempo de intervenção por 

grupo/bancada, esteja tão preocupada com o interesse individual de cada deputado, quando 

na prática, nesta Assembleia defende tantas vezes �o colectivo�. Informou que a última 

proposta que está na acta avulso da comissão, não foi votada por ausência do elemento da 

CDU. Disse ainda que o contributo do seu partido tem também como preocupação o cansaço a 

que o público está sujeito, sempre que quer participar nas sessões que se alongam em 

demasia e não queixar-se pelo tempo que os deputados despendem nas sessões. Trata-se de 

incentivar o público a uma democracia participativa. __________________________________ 

O Presidente da Mesa chamou a atenção que já era meia-noite, ainda se discutia a ordem do 

dia e ainda tinha que dar a palavra ao público. Sugeriu assim, aos senhores deputados, que 

enquanto se dava voz ao público, se realizasse uma conferência entre os líderes de bancada no 

sentido de se tentar encontrar uma solução unânime para o Regimento. __________________ 

Exerceu o seu direito de resposta a deputada Susana Domingues (CDU) que disse que não 

faltou a nenhuma reunião da comissão e sugeriu que o deputado Pedro André lê-se melhor a 

acta e pedisse esclarecimentos à deputada Daniela Serrano. ____________________________ 

Exerceu o seu direito de resposta o deputado Pedro André (PSD) que disse que a acta 

transcreve a seguinte proposta: MCI e BE - 5 minutos; PSD - 10 minutos; CDU - 18 minutos e PS 

� 22 minutos e depois menciona o voto contra da CDU perante a proposta. ________________ 

Usou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que disse que o relato feito pela Susana 

Domingues relativamente aos trabalhos da comissão está certo, todos os elementos se 

mostraram empenhados. Disse ainda que foi o PS que mais cedeu na proposta de regimento 

apresentada, nomeadamente quanto ao período de intervenção do público pois não está 

dentro do espírito da lei. Concordou com os tempos de intervenção por grupo/bancada tal 

como é feito na Assembleia da República, cabe aos grupos/bancadas gerir com os seus 

deputados esses tempos e manifestar as suas posições politicas. Lamentou não ter sido 

possível encontrar o consenso no final de tantas reuniões de trabalho, quando mesmo na recta 

final dos trabalhos a CDU conseguiu apresentar uma proposta baseada no tempo de 

intervenção por bancada. ________________________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Saul Fragata (CDU) que disse concordar que se dê a palavra ao 

público antes de se terminar a reunião e disponibilizou-se para conferenciarem para se chegar 

a um entendimento sobre o regimento. Corrigiu o deputado José Rodrigues justificando o 

facto de a CDU ter sido convocada por email pelo Presidente da Assembleia, e que, devido a 

problemas técnicos no seu computador, só tardiamente tomou conhecimento da 

convocatória. Lamentou não ter estado presente, pois já tinha compromissos assumidos. ____ 

O Presidente da Mesa esclareceu que entrou em contacto telefonicamente com os líderes de 

bancada para encontrar uma data, onde todos estivessem presentes, para uma reunião sobre 

o regimento. Confirmada a disponibilidade em relação ao dia, enviou a convocatória por email.  



(Mandato 2009/2013)
  ACTA NÚMERO CINCO 13.07.2010 

 13 

Tomou a palavra a deputada Daniela Serrano (PSD) que enalteceu o trabalho realizado por 

todos na comissão, embora não tivesse sido possível obter unanimidade no regimento. 

Defendeu a necessidade de o público intervir numa fase inicial da sessão para evitar que as 

reuniões se sucedam sem que este seja ouvido. Convidou os senhores deputados a reflectirem 

sobre o tempo que se despende com tricas que em nada abonam o superior interesse dos 

munícipes e do Município. Recusou a ideia de que a proposta de regimento apresentada seja 

apelidada de anti-democrática pela CDU. ___________________________________________ 

Usou a palavra a deputada Cristina Carapinha (CDU) que insistiu que o regimento é anti-

democrático, pois o princípio da proporcionalidade tem que se aplicar. A vontade dos eleitores 

Marinhenses tem que estar aqui representada na Assembleia. __________________________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD) que esclareceu que a democracia não está 

posta em causa com este Regimento, nem a vontade da população. ______________________ 

De seguida interveio o deputado Filipe Andrade (CDU) que disse estar de acordo que o público 

intervenha logo que termine a discussão do ponto, pois não se vai pedir às pessoas que voltem 

cá novamente. Referiu que os restantes partidos com assento na Assembleia mais uma vez 

estão lado a lado. Mas a CDU como tem por princípio, a coerência politica e tem uma marca 

ideológica clara e objectiva, assume uma postura também clara em relação ao regimento. 

Todos os deputados da CDU têm o direito e dever de intervir e isso não está consagrado na 

proposta. A proposta apresentada só serve os interesses do PS, pois não consegue contrapor 

os factos trazidos pela bancada da CDU. Disse ainda que quando veio viver para a Marinha 

Grande sentiu um grande orgulho por vir trabalhar para um Concelho com grandes tradições 

democráticas, onde o povo se levanta para defender os seus interesses. Apelou aos deputados 

que não sejam responsáveis por dar �uma machadada� nas tradições democráticas da Marinha 

Grande, pois até sente vergonha de pertencer a uma Assembleia que cumpre este tão 

miserável papel. _______________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa lamentou a forma como o deputado tratou a Assembleia e informou 

que a hora já era tardia, o Regimento tinha que ser cumprido e questionou se os senhores 

deputados já estariam em condições de votar o ponto em discussão. Trocadas algumas 

impressões, decidiu dar a palavra ao público e convidou todos os líderes de bancada a reflectir 

sobre o ponto e tentarem encontrar um consenso para que depois da intervenção do público 

se procedesse à respectiva votação. _______________________________________________ 

Por se tratar de uma sessão ordinária, o Presidente da Mesa, de acordo com o artigo 25º do 

Regimento, chamou a intervir os munícipes pela ordem de inscrição. _____________________ 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO______________________________________________________________ 

O Sr. Manuel Santos Pereira, moradora na Garcia, na Marinha Grande fez a sua intervenção 

sobre os direitos dos trabalhadores. Solicitou que a Câmara fizesse uma revisão ao orçamento 

para que ao abrigo da opção gestionária se procedesse à mudança de nível remuneratório aos 

cerca de 12 trabalhadores da Câmara que estão em falta relativamente aos cerca de 150 que 

mudaram de nível no passado ano. Pediu esclarecimentos também relativamente à contagem 

de tempo de alguns trabalhadores e à necessidade de colocar em mapa de pessoal a 
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cozinheira da cantina da Câmara para que se possa assegurar com qualidade o seu 

funcionamento. ________________________________________________________________ 

O Sr. António José Martinho Costa, morador na Rua do Lameiro nº 44, 2430-330 Marinha 

Grande, fez a sua intervenção sobre as taxas municipais. Disse que o aumento das taxas vai 

agravar a vida dos que ganham menos, acrescidos ainda com os impostos que também vão 

aumentar, vamos ter uma sociedade cada vez mais pobre. Disse que os deputados que 

votaram a favor do aumento das taxas não tiveram bom senso ao aprovar taxas que a maioria 

da população não pode pagar. ____________________________________________________ 

O Sr. António Lopes Bernardino, morador na Rua da Aldeia nº 5, Arrabal, 2420-026 Leiria, fez a 

sua intervenção sobre o aumento das taxas no Mercado de Vieira de Leiria. Pediu explicações 

sobre o facto de passar a pagar uma taxa de 255,30� por mês, enquanto anteriormente pagava 

18,00�/mês. Disse que cada vez que se levanta às 5h da manhã, para ir fazer um dia de 

mercado vai pagar à Câmara, cerca de 63,30�, o lucro que tem não chega e ainda acresce as 

despesas com o gasóleo e os impostos. Na sua opinião, o aumento é brutal e injustificável. ___ 

Deu ainda o exemplo, de uma loja num centro comercial com cerca de 10m2, ficar mais barato 

e estar aberta diariamente. Informou ainda a Câmara que existem 2 vitrinas no mercado a 

apodrecer desde a sua inauguração. _______________________________________________ 

Tomou a palavra o Vice-presidente da Câmara, Paulo Vicente que esclareceu o público. 

Informou que a opção gestionária, é mesmo uma escolha de optar ou não por uma tomada de 

decisão. Informou que em relação à regularização da antiguidade, conta que a mesma seja 

concluída este ano, uma vez que se trata de um objectivo de SIADAP a cumprir pelos serviços 

de Recursos Humanos. Relativamente à cantina, informou que a Câmara se empenhou na 

resolução do problema e irão começar a trabalhar lá duas funcionárias, a título experimental, a 

fim de assegurar o seu funcionamento. _____________________________________________ 

Quanto às questões das taxas, informou que de acordo com a filosofia da Lei estas tinham que 

ser revistas e aplicadas desde o início de 2008, com base no princípio do utilizador pagador. 

Entretanto, a maioria dos municípios não estava em condições de aplicar a revisão das taxas 

dentro do previsto na Lei e o Governo prorrogou a data para a entrada em vigor. Este 

regulamento teve como base um estudo económico realizado para todos os municípios no 

âmbito da AMLEI, sobre cada serviço prestado pelas Câmaras, que no caso da Marinha Grande 

já estava pronto desde o anterior executivo. Embora o regulamento preveja factores de 

incentivo e de desincentivo, a Câmara está disponível e atenta para proceder às alterações de 

taxas necessárias, para que estas sejam aplicadas com justiça e equidade. Referiu que o caso 

dos mercados exige especificidade uma vez que no Concelho há vários mercados municipais 

com calendarizações diferentes, que têm que ser revistos. Disse ainda já estarem os serviços 

da Câmara a estudar, além desta questão das taxas nos mercados, algumas das taxas aplicadas 

nos cemitérios. Informou que logo que esteja pronta a proposta de alterações destas taxas, 

esta será remetida à Câmara e depois virá aqui à Assembleia Municipal. Mais informou que até 

à sua chegada à Câmara, não era possível obter qualquer concessão de terrenos nos 

cemitérios. ____________________________________________________________________ 
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Terminados os esclarecimentos prestados pela Câmara Municipal às intervenções do público, o 

Presidente da Mesa interrompeu a reunião para um intervalo de cerca de cinco minutos nos 

trabalhos da Assembleia para depois se retomar a discussão do ponto sete da ordem do dia. __ 

Após a reunião de líderes de bancada e discussão de diferentes propostas, o deputado Curto 

Ribeiro (PS) informou, como porta-voz, terem chegado a um consenso tendo sido aprovada a 

seguinte proposta: bancadas com 1 a 3 elementos � 5 minutos de intervenção; bancadas com 

4 a 7 elementos � 10 minutos de intervenção e bancadas com 8 ou mais elementos � 20 

minutos de intervenção, o que totaliza um máximo de sessenta minutos por cada ponto da 

ordem do dia. Quanto ao período de intervenção do público, informou que o PS, além de ter 

cedido na questão anterior perdendo tempo de intervenção, também aqui abdicou da sua 

tomada de posição relativamente a esta questão, a favor da unanimidade, ou seja o período de 

intervenção público decorre logo após o período antes da ordem do dia. __________________ 

Antes de dar início à votação do ponto 7, o Presidente da Mesa apresentou uma breve 

declaração onde explicou a todos os presentes a sua abstenção perante a proposta de 

Regimento apresentada e cujo documento se anexa à presente acta para dela fazer parte 

integrante como anexo número XV. ________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU) que lamentou a posição adoptada 

pelo Presidente da Mesa e acrescentou que a sua bancada funciona como um colectivo que 

traduz o somatório de cada um, enquanto indivíduo. Disse ainda que os trabalhos da comissão 

para revisão do Regimento teriam sido frutuosos se tivessem conseguido chegar ao consenso 

agora conseguido. ______________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Pedro André (PSD) que frisou que foram os partidos mais 

pequenos, ou seja, o BE, o MCI e o PSD que prescindiram de 2 minutos em relação à proposta 

que estava em cima da mesa para ser votada. Disse ainda que os actos valem mais do que as 

palavras. _____________________________________________________________________ 

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

sete, �APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO NOVO REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL�, tendo 

o mesmo sido com 19 votos a favor e com 3 abstenções. ______________________________ 

O deputado Luís Guerra Marques (CDU) apresentou uma declaração de voto, em que justifica 

o seu voto a favor, cujo documento se anexa à presente acta para dela fazer parte integrante 

como anexo número XVI._________________________________________________________ 

A deputada Susana Domingues (CDU) proferiu a seguinte declaração de voto: �Abstive-me na 

aprovação deste regimento, porque independentemente de ter sempre defendido o colectivo 

da bancada que aqui represento, sempre tive uma convicção pessoal de que o critério de base 

para definição dos tempos de intervenção dos senhores deputados na Assembleia Municipal 

deveria ser o critério da definição de tempo por deputado e não por bancada. Nessa medida e 

por outras razões por mim expostas, como o princípio da proporcionalidade, a definição de 

tempos mínimos e máximos por intervenção e duração máxima para o período antes da ordem 

do dia, nessa medida, a minha abstenção.� __________________________________________ 
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O deputado Artur Marques (CDU) proferiu a seguinte declaração de voto: �Abstive-me, 

porque não concordo que o público intervenha antes da ordem do dia, não vejo que traga 

grandes benefícios ao funcionamento desta Assembleia, tão pugnado pelos outros deputados 

que dizem que deveremos ser céleres e concisos. Por outro lado não concordo com os tempos 

definidos por bancada, deveria ter continuado como estava. Aliás com a referência de que o 

bom senso deve imperar, e espero que com este novo regimento ele vá imperar, 

nomeadamente com a questão do público.� _________________________________________ 

O deputado Curto Ribeiro (PS) proferiu a seguinte declaração de voto: �Votei a favor porque a 

democracia é a soma de todas as posições e é a maioria dessas posições. Votei a favor, mas 

entendo que os trabalhos da Assembleia Municipal podem vir a ser prejudicados por o período 

de intervenção do público ser entre o período antes da ordem do dia e o período da ordem do 

dia. Não ficaria prejudicado o público, nem as expectativas que se criaram, se este falasse no 

fim da primeira reunião, essa seria uma solução que me parecia mais consentânea com o 

espírito da Lei.� ________________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa, dado o adiantado da hora, questionou os senhores deputados sobre a 

continuidade da reunião, uma vez que faltava ainda discutir o último ponto da ordem do dia e 

havendo concordância entre eles deu-se continuidade à presente reunião.   

PONTO 8 - ACTIVIDADE CAMARÁRIA E INFORMAÇÃO FINANCEIRA. _____________________________ 

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

acta para dela fazer parte integrante como anexo número XVII e deu a palavra à Assembleia, 

uma vez que o Presidente da Câmara prescindiu da habitual introdução. __________________ 

Tomou a palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU) que, dado a hora ser tardia, colocou 

apenas algumas das questões que considerou mais importantes. Disse continuar à espera da 

resposta ao pedido de entrada para o estacionamento do Atrium. Em relação à TUMG, 

pretende saber quais foram os critérios para o recrutamento do seu presidente e se já tomou 

algumas medidas. Disse ainda haver algumas zonas verdes na cidade a necessitarem 

urgentemente de intervenção pois estão cheias de ervas. Perguntou quais as escolas que 

prevêem encerrar no próximo ano lectivo. Quanto à capacidade de endividamento voltou a 

frisar que os valores constam do relatório entregue pela Câmara aos deputados e que tudo 

está correcto, pois não leu qualquer objecção por parte do auditor oficial de contas. Disse 

novamente que os totais de investimentos previstos para a Marinha Grande rondam os 23 

milhões de euros ao contrário do que o Sr. Presidente da Câmara diz, serem apenas 18 

milhões. ______________________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado José Rodrigues (BE) que questionou mais uma vez sobre a 

intervenção na bacia hidrográfica do rio Lis. Perguntou se a Câmara tinha conhecimento de 

que a empresa PVS, com cerca de 80 trabalhadores, que está instalada na Marinha Grande há 

cerca de dois anos, tem uma laboração contínua de 24 horas e os trabalhadores foram 

surpreendidos com arresto judicial sigiloso. Questionou ainda sobre a situação da EPAMG, e 

sobre a data para efectuar a ligação do saneamento e pluviais da Rua do Repouso que 

parecem apresentar algum problema. ______________________________________________ 
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Usou a palavra a deputada Cristina Carapinha (CDU) que voltou a apresentar o requerimento 

sobre a revogação da tabela de todas as taxas municipais que não tinha sido aceite pela Mesa 

durante a discussão do ponto 5 da ordem do dia. O presente documento já se encontra anexo 

à presente acta para dela fazer parte integrante como anexo número V.___________________ 

Questionou ainda a Câmara sobre as condições das escolas do ensino básico da Amieira e do 

Pêro Neto. ____________________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa informou a deputada Cristina Carapinha e os demais deputados que o 

seu requerimento tinha sido aceite pela Mesa, mas o mesmo não seria votado naquela 

reunião. ______________________________________________________________________ 

O deputado Filipe Andrade (CDU) interpelou a Mesa, no sentido de saber qual a 

fundamentação na Lei que apresenta para que o requerimento não seja aceite e votado. _____ 

O Presidente da Mesa apelou ao bom senso dos senhores deputados, pois com a anuência de 

todos decidiu-se dar continuidade à reunião muito para além da hora regimental, pelo que não 

vê legitimidade para se votar um documento quando alguns deputados já se ausentaram da 

reunião. Além disso informou que a Assembleia Municipal não tem competência para revogar 

nada, a não ser que seja apresentada uma proposta por parte da Câmara Municipal e tal 

situação não se verifica. _________________________________________________________ 

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

de Leiria que lembrou que no passado dia 9 de Julho fez 25 anos que a freguesia de Vieira de 

Leiria foi elevada a vila. A data foi dignamente celebrada durante dois dias com vários eventos 

e pela primeira vez apresentaram um guia turístico sobre a vila, documento que contou com a 

preciosa colaboração do gabinete de imagem da Câmara a quem agradece publicamente o 

empenho e a dedicação. Solicitou autorização ao Presidente da Mesa para distribuir um 

exemplar do guia a cada deputado, o que foi autorizado. _______________________________ 

Usou a palavra o deputado Fernando Alves (CDU) que informou sobre a realização da primeira 

reunião do Conselho das Comunidades do Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Litoral 

II realizada no passado dia 22 de Junho. Como representante da Assembleia leu e entregou o 

seu relatório sobre a referida reunião, bem como um cd com o plano de actividades de 2010 

que se anexam à presente acta para dela fazer parte integrante como anexo número XVIII. 

Informou ainda que vão reformar-se cerca de 5 médicos até ao final do ano o que na sua 

opinião, é preocupante e irá dificultar ainda mais a implementação do projecto de uma 

unidade de saúde familiar e até o funcionamento do SAP. ______________________________ 

Questionou a Câmara sobre o facto da rotunda da Rua de Beneficência e Recreio no Camarnal 

nunca ter sido acabada e estar ao abandono cheia de pedras e ervas. No bairro social do 

Camarnal, as zonas verdes não são cuidadas. Sugeriu que seja ponderada a instalação de um 

alarme ligado à PSP no estádio Municipal, pois os assaltos e os estragos não param de se 

registar. Ainda falou do muro do estádio que está alagado, há mais de 7 anos e que dá um 

aspecto desleixado à zona desportiva. Numa deslocação ao cemitério de Casal Galego para 

prestar uma homenagem, verificou que a capela de casal galego está cheia de papéis e de lixo, 

sugeriu que alguém limpe com regularidade aquele espaço. Disse ainda que junto ao atrium há 
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uma propriedade abandonada que já tem a vegetação a cair para o passeio e para a estrada 

oferecendo algum perigo a quem passa. ____________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU) que concordou na necessidade de se 

estar atento à questão do SAP. Disse ainda ao Presidente da Mesa que o requerimento 

entregue pela CDU tinha que ser votado ou então adiava a reunião. ______________________ 

Usou a palavra o deputado Artur Marques (CDU) que voltou a apelar ao acesso da Internet no 

auditório. Disse ainda que a rotunda em Casal Galego não tem jeito nenhum. Solicitou 

informações sobre a ponte das Tercenas. ___________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que concordou com o deputado Fernando 

Alves no que diz respeito à falta de limpeza das zonas verdes e chamou a atenção para as 

caldeiras das árvores que estão no centro da Marinha e votadas ao abandono. _____________ 

Usou a palavra a deputada Cristina Carapinha (CDU) que apresentou um requerimento para 

que se votasse o requerimento já apresentado pela sua bancada, cujo documento se anexa à 

presente acta para dela fazer parte integrante como anexo número XIX.___________________ 

O Presidente da Mesa respondeu à senhora deputada que o requerimento não era aceite pela 

Mesa, de acordo com o previsto no artigo 83º do DL 169/99 de 18 de Setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei 5-A de 2002 de 11 de Janeiro: �Só podem ser objecto de 

deliberação os assuntos incluídos na ordem do dia da reunião ou sessão, salvo se, tratando-se 

de uma reunião ou sessão ordinária, pelo menos dois terços do número legal dos seus 

membros reconhecerem a urgência da deliberação imediata sobre outros assuntos.�_________ 

Usou a palavra a deputada Cristina Carapinha (CDU) que questionou o Presidente da Mesa se, 

de acordo com o Regimento, a sua bancada poderia fazer um requerimento a solicitar uma 

Assembleia Extraordinária, ao que o Presidente respondeu afirmativamente uma vez que o 

número de membros da sua bancada cumpre o previsto na alínea b) do nº 1 do artº9º do 

Regimento. ___________________________________________________________________ 

Interveio o deputado Filipe Andrade (CDU) que contestou o facto do Presidente da Mesa não 

querer adiar a presente reunião por ir de férias, evitando que se pudesse discutir uma matéria 

que tem interesse para a população Marinhense, que tem gerado muita contestação até 

noutros deputados que não os da sua bancada, sobre o aumento das taxas municipais. ______ 

Pediu explicações à Câmara sobre um concurso realizado pela TUMG que acabou com um 

ajuste directo à Rodoviária Nacional que não tinha sido a empresa vencedora do concurso. ___ 

O Presidente da Câmara respondeu que dará os esclarecimentos por escrito ao deputado 

Filipe Andrade. Mais informou que as limpezas dos espaços públicos andam atrasadas, porque 

houve vários contratempos no concurso. A adjudicação da limpeza foi feita à terceira empresa 

do concurso que começou os trabalhos só na passada semana, pelo que a Câmara irá proceder 

às suas limpezas. _______________________________________________________________ 

Quanto à ponte das Tercenas, como já disse aqui a candidatura da CCDRC foi chumbada e foi 

apresentada à Câmara a hipótese de fazer uma proposta conjunta com o INAG, que além da 
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intervenção rodoviária, seja também prevista um posto de observatório de aves e a 

requalificação do parque de merendas e vamos incluir também o término das obras da estrada 

Atlântica. _____________________________________________________________________ 

Manifestou também a sua preocupação em relação à falta de médicos, que é um problema 

generalizado. Concordou que encontraram um grande desleixo na envolvente da zona 

desportiva, mas estão atentos e já começaram os trabalhos de limpeza. Em relação às 

propriedades abandonadas e cheias de silvas, a Protecção Civil vai substituir-se aos 

particulares e começar a intervir. Em relação à empresa PVS, existem efectivamente 

problemas entre sócios, mas são decisões judiciais onde a Câmara não pode intervir. No que 

diz respeito à situação da EPAMG, informou que reuniu com possíveis investidores e tudo 

parece estar bem encaminhado para se encontrar uma solução. _________________________ 

A poluição da bacia hidrográfica do Lis, provocada pelas suiniculturas, é uma preocupação 

constante, mas pensa que, com alguma boa vontade do Secretário de Estado do Ambiente, 

que visitou o local há pouco tempo, e com a Simlis, se consiga minimizar o problema. Na sua 

opinião, a despoluição só será definitivamente conseguida quando houver um POLIS para o Rio 

Lis. Em breve a TUMG começará a mostrar algum trabalho, iremos ter linhas novas, 

estacionamento pago, pois somos talvez uma das poucas cidades onde não há um único lugar 

a pagar, e está também a ser estudada a introdução de abrigos. Disse ainda que a escolha do 

administrador da TUMG foi da sua responsabilidade, escolheu uma pessoa licenciada em 

economia e da sua inteira confiança e a Assembleia poderá vir a avaliar o seu trabalho. ______ 

Em relação aos montantes das obras candidatadas e à capacidade de endividamento, os 

valores não correspondem ao que foi dito, prometeu trazer alguma documentação para 

esclarecer melhor esta questão numa próxima vez. ___________________________________ 

O Presidente da Mesa leu em voz alta o requerimento (anexo número XIX) apresentado pela 

bancada da CDU através da deputada Cristina Carapinha e voltou a apelar ao bom senso da 

senhora deputada, uma vez que o assunto constante do requerimento não estava inscrito no 

período da ordem do dia e não há dois terços dos membros na Assembleia para se discutir e 

votar. Disse ainda que, desde que cumpram o previsto no Regimento, podem requerer uma 

Assembleia Extraordinária. _______________________________________________________ 

O deputado Luis Guerra Marques interveio para lamentar a irresponsabilidade dos deputados 

das bancadas do PS, do MCI e do PSD ao abandonarem a Assembleia Municipal. ____________ 

O Presidente da Mesa voltou a referir a fundamentação da sua decisão no artigo 83º do DL 

169/99 de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A de 2002 de 11 de 

Janeiro e deu por 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 25 de Junho de 2010, pelas duas horas e dois 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. 


