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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

INICIADA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2010 E CONCLUÍDA NO DIA 6 DE 

OUTUBRO DE 2010_________________________________________________ 

Aos seis dias do mês de Outubro, 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: _________ 

3. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO NOVO REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA 
CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE; _______________________________________ 

6. AUTORIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DA DERRAMA RELATIVA AO ANO DE 2010 A COBRAR NO 
ANO DE 2011;_________________________________________________________________ 

7. DEFINIÇÃO DA PERCENTAGEM DE PARTICIPAÇÃO NO I.R.S. � RENDIMENTOS DE 2011 A 
LIQUIDAR EM 2012;_____________________________________________________________ 

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 início à segunda reunião da Sessão 

Ordinária iniciada em 24 de Setembro 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: Cidália Ferreira e Vítor Pereira, cuja cópia da lista de presenças se anexa à 

presente acta constituindo o anexo número II. _______________________________________ 

Não estiveram presentes na reunião, os deputados João Paulo Pedrosa do PS e Artur Marques 

da CDU, por motivos pessoais e profissionais, tendo justificado as suas ausências junto do 

Presidente da Mesa. ____________________________________________________________ 

CONTINUAÇÃO DA ORDEM DO DIA________________________________________________ 

PONTO 3. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO NOVO REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE; ___________________________ 

 
Na sequência da decisão tomada na primeira reunião, o Presidente da Mesa retomou o 

terceiro ponto para discussão cujo documento é o anexo número VIII da acta nº 8.__________ 

Aberta a discussão, o deputado Saul Fragata (CDU) relembrou que foi a pedido da sua 

bancada que este ponto da ordem de trabalhos foi adiado para esta reunião, pois havia a 

necessidade de analisar os documentos com mais profundidade. Apresentou a sua intervenção 

por escrito que se anexa à presente acta como anexo número III. ________________________ 
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Usou a palavra o deputado Frederico Barosa (PS) que disse que a intervenção anterior teve 

mais a ver com criticas à lei e com questões legais do que com a análise da proposta 

apresentada pela Câmara. _______________________________________________________ 

Interveio a deputada Daniela Serrano (PSD) que disse que o regulamento traduz o que está 

previsto na Lei. Lamentou que, passado um ano sobre a críticas que formulou à Câmara 

relativas à falta de eficácia na resposta aos requerimentos, a implementação do projecto GAM 

� gabinete de atendimento ao Munícipe, que viria resolver esses problemas, ainda não tenha 

conseguido corresponder às necessidades dos munícipes. Porém disse querer acreditar que 

este regulamento venha a traduzir um atendimento mais célere e uma racionalização de 

custos. _______________________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado José Rodrigues (BE) que disse que sempre foram a favor da 

reestruturação e reorganização dos serviços da Câmara de forma a dar uma resposta mais 

eficaz e competente, por isso irão dar o benefício da dúvida a esta proposta da Câmara. _____ 

Usou da palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU) que disse que o ponto em apreciação 

era muito complexo e de difícil apreciação para os deputados. Disse que a reestruturação 

apresentada vai diminuir cargos e dispersar funções, e que irá trazer mais complicações aos 

serviços. Admitiu que a Câmara tem que dar cumprimento à Lei, mas este projecto veio retirar 

lugares de chefia e impedir outros funcionários de ascender na carreira e pode não vir a 

corresponder àquilo que a Câmara espera. Disse que vai abster-se porque a Câmara é que 

decide a forma como quer gerir os serviços e os funcionários. ___________________________ 

Tomou a palavra o deputado Cristiano Chanoca (MCI) que disse que o projecto de 

regulamento decorre da exigência da Lei, que lhe pareceu ser um projecto para melhorar os 

serviços e reduzir custos. Disse que irão a aguardar a implementação do regulamento pois só 

depois poderão avaliar a sua eficácia. As eventuais críticas e sugestões terão que vir depois. __ 

Usou da palavra o deputado Augusto Lopes (PS) que disse que a reestruturação apresentada 

traduz a preocupação em prestar um melhor serviço ao munícipe. Disse ainda parecer-lhe 

óbvio que esta estrutura terá menos custos para a Câmara _____________________________ 

Interveio o deputado Saul Fragata (CDU) que chamou atenção e mostrou a sua discordância 

pela forma como a Câmara distribuiu e afectou alguns dos serviços a determinadas divisões. __ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que disse que a Câmara procurou fazer um 

regulamento que melhore a eficácia, a operacionalidade dos serviços e a qualidade dos 

serviços prestados aos munícipes. Não é competência desta assembleia estar a esmiuçar o que 

é que os serviços da Câmara fazem ou deixam de fazer. ________________________________ 

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

obrigação pronunciar-se sobre o regulamento. _______________________________________ 

Usou da palavra o deputado Cristiano Chanoca (MCI) que disse que o regulamento foi feito 

por pessoas capazes e que só à posteriori se poderá avaliar os resultados da sua 

implementação. _______________________________________________________________ 
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O Presidente da Câmara esclareceu que este regulamento envolveu muitas pessoas de vários 

serviços da Câmara durante alguns meses. __________________________________________ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia submeteu à votação o ponto 
três, �APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO NOVO REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
DA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE� tendo o mesmo sido aprovado com 14 
votos a favor e 8 abstenções. ____________________________________________________ 

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

presente deliberação. ___________________________________________________________ 

PONTO 6. AUTORIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DA DERRAMA RELATIVA AO ANO DE 2010 A 
COBRAR NO ANO DE 2011;_______________________________________________________ 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto em discussão, cerca das 21.40h, cujo documento se 

anexa à presente acta para dela fazer parte integrante como anexo número IV e deu a palavra 

ao Presidente da Câmara que prestou os esclarecimentos sobre o mesmo. ________________ 

O Presidente da Câmara disse que os valores da derrama se mantêm iguais aos praticados em 

2008 e 2009. __________________________________________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Daniela Serrano (PSD) que disse que a verba da derrama deveria 

ser aplicada para criar e melhorar as sinergias do Concelho contribuindo de forma decisiva 

para um desenvolvimento sustentável. Deve a Câmara ter uma preocupação de criar 

incentivos e apoiar as empresas, pois estas geram riqueza e emprego. ____________________ 

De seguida interveio, o deputado Luis Marques (CDU) que disse que estes valores se mantém 

há vários anos, que se trata de um imposto que não tem grande peso na receita e que na sua 

opinião, tendo em conta o período difícil que as empresas atravessam, a Câmara deveria dar 

um sinal de compreensão e boa vontade baixando para 0,5% este imposto. ________________ 

Usou a palavra o deputado Augusto Lopes (PS) que disse ser altamente gravoso para o 

Concelho, algumas empresas provocarem aqui grande impacto ambiental e depois pagarem a 

derrama fora do Concelho, porque a Lei assim o permite. Esta situação é muito penalizadora 

para a população e para o Concelho. _______________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado José Rodrigues (BE) que disse que a politica fiscal é um 

instrumento fundamental para combater a injustiça social e o desenvolvimento equilibrado e 

sustentável. No entanto, uma política fiscal equilibrada não pode tratar de forma igual o que é 

desigual, por isso vão abster-se. Mostrou a sua incredibilidade perante as posições expressas 

pelo PS e pela CDU, nestes dois últimos anos sobre este imposto, que tendo em conta a grave 

situação económica e social que o país atravessa, não lhe parece que pensem no que é 

essencial para o povo. ___________________________________________________________ 

De seguida interveio, o deputado Saul Fragata (CDU) que disse que a abstenção da sua 

bancada, tem em conta o momento económico e social que se vive, que é o mais grave desde 

o 25 de Abril de 1974.  __________________________________________________________ 
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Interveio o Presidente da Câmara que disse que o valor da derrama foi mantido, porque ainda 

há muitos investimentos para fazer no nosso Concelho e para isso são precisas mais receitas e 

trabalhar para diminuir as despesas correntes. _______________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU) que lamentou que o tempo �das 

vacas gordas� em termos de apoios estatais e de financiamentos tivesse passado ao nosso 

lado, quando a maior parte das Câmaras deste país construiu circulares, piscinas e pavilhões. 

Disse ainda que hoje estamos a sofrer por isso e teme que a boa vontade que este executivo 

tem em fazer obras para as quais já candidatou projectos, não venha a ter tempo para os fazer 

e obter os respectivos financiamentos. _____________________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Daniela Serrano (PSD) que mostrou a sua indignação perante o 

facto de a Câmara, por falta de gestão financeira, não ter capacidade para fazer os 

investimentos que apregoou em campanha eleitoral. __________________________________ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia submeteu à votação o ponto 
seis, �AUTORIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DA DERRAMA RELATIVA AO ANO DE 2010 A COBRAR 
NO ANO DE 2011�, tendo o mesmo sido aprovado com 9 votos a favor e 13 abstenções. ____ 

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

presente deliberação. ___________________________________________________________ 

PONTO 7. DEFINIÇÃO DA PERCENTAGEM DE PARTICIPAÇÃO NO I.R.S. � RENDIMENTOS DE 
2011 A LIQUIDAR EM 2012;______________________________________________________ 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto em discussão, cerca das 22.05h, cujo documento se 

anexa à presente acta para dela fazer parte integrante como anexo número V e deu a palavra 

ao Presidente da Câmara para prestar os esclarecimentos sobre o mesmo. ________________ 

No uso da palavra o Presidente da Câmara, disse que a diminuição de 1% no IRS traduz a 

vontade da Câmara em apoiar a população do Concelho e cumprir a promessa feita aos 

eleitores. _____________________________________________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Daniela Serrano (PSD) que disse que esta medida não vai ajudar 

quem mais precisa. _____________________________________________________________ 

Interveio o deputado Augusto Lopes (PS) que disse que não compreende a argumentação 

feita pela bancada da CDU, quando dizem que a cobrança deste imposto é injusta e vai 

prejudicar muita gente, mas dizem também que a redução do imposto em 1% será uma 

bagatela no contexto financeiro que a Câmara necessita, para fazer as suas obras. A cobrança 

deste imposto tem que ser vista de uma forma global, dentro da estratégia política da Câmara.  

Usou a palavra o deputado Fernando Alves (CDU) que disse que não tinha dúvidas que o que 

sustenta esta decisão, é uma tentativa de ajuda social às pessoas que têm mais dificuldades. 

Mas na prática e feitas as contas, com a aplicação desta medida, as pessoas com rendimentos 

mais baixos irão poupar cerca de 2 euros ano, o que se torna irónico. _____________________ 

Solicitou à Câmara que, no próximo ano, estude outra forma de ajudar as classes mais 

desfavorecidas, pois esta medida tem poucos efeitos práticos, não altera em nada a vida das 

pessoas. ______________________________________________________________________ 
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Interveio o deputado José Rodrigues (BE) que disse que a medida em causa, só vai beneficiar 

objectivamente quem mais recebe, ou seja os ricos. As famílias mais carenciadas não terão 

qualquer benefício ou então serão beneficiadas com valores completamente inexpressivos. 

Disse ainda que, quando se está na oposição, o mais fácil é defender a baixa dos impostos, mas 

essa não é a posição do seu partido. A política fiscal é um instrumento fundamental para a 

redistribuição da riqueza e para promover a justiça social. Mostrou a sua preocupação com a 

arrecadação de receita por parte do Município e com os critérios da sua justa aplicação. _____ 

Tomou a palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU) que disse que a CDU não vê nesta 

medida nenhum apoio de cariz social e não vai aprovar esta baixa de imposto. Sugeriu que a 

Câmara acabasse com este imposto pois é demagógico. _______________________________ 

Usou da palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que disse que não entende como pode ser mau 

baixar 1% no escalão de IRS. ______________________________________________________ 

De seguida interveio, o deputado Saul Fragata (CDU) que disse ironicamente que até gostaria 

de pagar bastante IRS no final do ano, pois era sinal que tinha bons rendimentos. ___________ 

O Presidente da Mesa chamou a atenção que o assunto deve ser discutido pelos senhores 

deputados sem pensarem no que cada um individualmente irá ou não beneficiar. __________ 

Tomou a palavra a deputada Cristina Carapinha (CDU) que disse que a questão não está em 

poupar 1% no IRS, mas sim, no facto da Câmara deixar de arrecadar cerca de 250 mil euros que 

poderiam ser aplicados a favor dos mais desfavorecidos e dos idosos. É óbvio que quem paga 

IRS vai pagar menos, mas isso é uma medida em benefício próprio. Na sua opinião, esta não é 

uma medida bem pensada, nem de cariz social. ______________________________________ 

O Presidente da Câmara referiu que esta é uma medida em que eleitos locais de vários 

partidos, no nosso distrito, já aplicam uma redução de 2 a 3 % de IRS. ____________________ 

Usou da palavra o deputado Frederico Barosa (PS) que disse que a baixa do IRS pode ser uma 
forma de atrair população ao Concelho. ____________________________________________ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia submeteu à votação o ponto 
sete, �DEFINIÇÃO DA PERCENTAGEM DE PARTICIPAÇÃO NO I.R.S. � RENDIMENTOS DE 2011 A 
LIQUIDAR EM 2012�, tendo o mesmo sido aprovado por maioria dos presentes, com 9 votos 
a favor, 8 votos contra e 5 abstenções. _____________________________________________ 

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

presente deliberação. ___________________________________________________________ 

PONTO 8 - ACTIVIDADE CAMARÁRIA E INFORMAÇÃO FINANCEIRA. _____________________________ 

 
O Presidente da Mesa apresentou o ponto em discussão, cerca das 22.45h, cujo documento se 

anexa à presente acta para dela fazer parte integrante como anexo número VI e deu a palavra 

à Assembleia, uma vez que o Presidente da Câmara prescindiu da habitual introdução. ______ 

Usou a palavra a deputada Cristina Carapinha (CDU), que apresentou uma moção relativa ao 

aumento das tarifas da água, cujo documento se anexa à presente acta para dela fazer parte 

integrante como anexo número VII. ________________________________________________ 
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O Presidente da Mesa chamou atenção da deputada que o momento não é oportuno para se 

discutir e votar a moção pelo que será adiada para depois da discussão do ponto já 

apresentado. __________________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Cristiano Chanoca (MCI) que pediu explicações sobre os valores 

do contrato para recolha de resíduos sólidos urbanos e sobre a diferença de receita registada 

no parque de campismo da Praia da Vieira. __________________________________________ 

Usou da palavra a deputada Margarida Lopes (PSD) que solicitou esclarecimentos sobre o 

conselho municipal de juventude, nomeadamente para quando pretende a Câmara proceder à 

sua criação. ___________________________________________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Isabel Ferreira (PS) que elogiou a medida de acção social escolar 

que a Câmara tomou relativamente à oferta dos manuais escolares a todos os alunos do 1º 

ciclo. ________________________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado José Manuel Silva (CDU) que questionou a Câmara se esta prevê 

uma linha da TUMG para a freguesia da Moita e alertou para o facto de nos nós de acesso à 

A8, as placas mencionarem somente Nazaré e Pataias, esquecendo-se de mencionar também 

Moita. Disse ainda que a placa que indica o acesso à A8 na estrada Marinha-Moita, está 

colocada no lado oposto da faixa de rodagem. Questionou ainda sobre a situação do projecto 

para o espaço desportivo da Moita. ________________________________________________ 

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

de Leiria que congratulou a Câmara por finalmente ter resolvido definitivamente a 

substituição da cobertura do pavilhão gimnodesportivo Municipal e ter melhorado o conforto 

do mesmo através da colocação de cadeiras. Salientou também as obras de melhoramentos 

efectuadas na Piscina Municipal e questionou sobre o ponto da situação da rua da Indústria. __ 

Usou a palavra a deputada Cristina Carapinha (CDU) que saudou a iniciativa da entrega dos 

manuais escolares ao 1º ciclo, mas criticou a forma como foi feito o concurso. Disse que teria 

sido bom para o comércio local os livros terem sido adquiridos nas livrarias do Concelho, 

embora pudessem sair mais caros ao Município. _____________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU) que se mostrou agradado também 

com a medida da entrega gratuita dos manuais escolares ao 1º ciclo. Criticou o aumento das 

tarifas da água, voltou a pedir que o acesso ao parque de estacionamento do Atrium se faça 

nos dois sentidos e chamou a atenção para a falta de iluminação das passadeiras e a eficácia 

das pinturas a vermelho no pavimento, bem como a utilização das luzes psicadélicas azuis 

utilizadas nos sinais. Congratulou-se com o valor de investimentos que a Câmara candidatou e 

com a poupança da despesa corrente. ______________________________________________ 

Interveio o deputado José Rodrigues (BE) que colocou diversas questões à Câmara, tais como, 

o ponto da situação da Ivima, quais os valores do contrato com a Simlis, a execução das obras 

nas ruas Miguel Torga, Natália Correia e rua do Repouso. Fez ainda observações sobre o 

estado de degradação da rua Manuel Alves Cruz, o funcionamento dos semáforos e o sistema 

de rega dos jardins que desperdiça muita água. Solicitou resposta quanto à contratação das 

auxiliares de acção educativa. ____________________________________________________ 
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Usou a palavra o deputado Fernando Alves (CDU) que elogiou a obra do Parque da Cerca e 

solicitou a intervenção da Câmara nas instalações sanitárias do Parque, pois já se encontram 

muito degradadas. Congratulou a Câmara pelo bom funcionamento do Parque de Campismo 

da Praia da Vieira. ______________________________________________________________ 

O Presidente da Câmara respondeu que a Câmara está atenta à questão do sistema de rega e 

ao estado degradado das instalações sanitárias do Parque da Cerca, mas, lamentavelmente, 

trata-se de falta de civismo das pessoas, que reincidem em provocar estragos nos 

equipamentos e infra-estruturas públicas. ___________________________________________ 

O parque de campismo da Praia da Vieira funcionou melhor, porque contou com as obras de 

melhoramentos e com a colaboração dos funcionários da Câmara o que irá trazer um 

acréscimo no valor com o trabalho extraordinário. Informou que a empresa contratada para a 

recolha de resíduos sólidos apresentou uma redução de 30% em relação ao valor que estava 

anteriormente contratualizado. Referiu que vai informar-se melhor junto dos serviços, mas a 

pintura vermelha no pavimento é feita com uma tinta emborrachada que permite uma maior 

aderência das viaturas ao piso e é também uma forma de alertar para as passadeiras.________ 

Disse também que gostaria de ter adquirido os manuais escolares no comércio local, mas a 

legislação para a contratação pública neste momento como está feita, não permite. Informou 

que está em curso a aquisição de 4 autocarros de 55 lugares para o transporte escolar que 

poderão vir a ajudar também, no futuro, ao transporte de pessoas de Vieira de Leiria e da 

Moita. Disse que irá analisar a questão das placas de acesso à A8 e quanto à Rua da Natália 

Correia, a obra só está à espera do visto do Tribunal de Contas. Quanto à zona desportiva disse 

que a Câmara vai continuar a avançar com os projectos. Relativamente à TUMG, na próxima 

Assembleia será entregue o relatório da empresa referente ao primeiro semestre de 2010, 

bem como outras novidades relativas à sua actividade. Explicou que a rua do Repouso tem 

problemas porque a obra avançou sem que tudo estivesse preparado, pelo que agora tem que 

enfrentar os condicionalismos da mesma, no entanto, já conseguiu fazer acordo com mais 2 

proprietários. _________________________________________________________________ 

Quanto à Ivima, informou que inicialmente estava prevista a elaboração de um protocolo de 

comodato por 50 anos, mas agora ficou decidido que vai ser doado ao Município da Marinha 

Grande já com as obras realizadas. Vai ser também assinado o contrato-programa para a 

recuperação da maior parte do edifício. ____________________________________________ 

Para mais esclarecimentos usou da palavra a Vereadora Cidália Ferreira que disse concordar 

com a deputada Margarida Lopes, no sentido em que a Câmara deve procurar fazer mais pela 

área da juventude, mas as dificuldades financeiras não permitem fazer tudo o que seria 

necessário. Disponibilizou-se para marcar uma reunião a fim de trocar mais ideias sobre a 

questão levantada da criação do conselho municipal da juventude. ______________________ 

Para além da oferta dos manuais escolares, informou que as famílias continuaram a ser 

apoiadas no material escolar e outros artigos necessários para a actividade escolar. Esclareceu 

que não houve discriminação ao comércio local neste processo de aquisição dos manuais 

escolares, pois houve o cuidado de avisar, através da comunicação social, as papelarias do 
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Concelho da abertura do concurso público e inclusive a Câmara disponibilizou-se para dar todo 

o apoio que estas necessitassem relativamente aos procedimentos inerentes ao mesmo. ____ 

Mais informou que a Câmara e os agrupamentos de escolas acordaram a forma como se iriam 

distribuir os livros escolares e no primeiro dia de aulas todas as crianças tinham os seus livros 

nas salas de aula. Esclareceu que a presença do executivo da Câmara em Vieira de Leiria no 

primeiro dia de aulas deveu-se ao facto de o agrupamento daquela freguesia ter endereçado 

um convite para estarem presentes na abertura do ano escolar. _________________________ 

Informou que o ano escolar começou com algumas dificuldades em termos de recursos 

humanos, mas graças ao empenho do Centro de Emprego, neste momento já estão colocadas 

112 pessoas nas escolas. Quanto às actividades de enriquecimento curricular, tudo estava em 

ordem para começar a 14 de Setembro, mas tal não se verificou por decisão dos 

agrupamentos que pedagogicamente acharam melhor iniciar mais tarde. _________________ 

Usou a palavra o deputado Saul Fragata (CDU) que disse não existir nenhuma obrigatoriedade 

legal para que a Câmara aumente o preço da água, é uma medida insensata uma vez que a 

água é nossa, ao contrário do que acontece noutros municípios à nossa volta. Lembrou que 

está em cima da mesa, para votar, uma moção que pretende recomendar à Câmara a revisão 

dos preços da água. Congratulou a Câmara pela aposta feita no parque de campismo da Praia 

da Vieira, mas chamou a atenção para a decisão errada de fechar a entrada do lado sul do 

parque obrigando os utentes a andar mais do dobro até à única entrada do mesmo. ________ 

O Presidente da Câmara esclareceu que essa entrada foi fechada por questões de segurança e 

de falta de recursos humanos. Quanto ao aumento da factura da água, esta inclui além da 

água, as taxas de esgotos e de resíduos, cujo estudo económico previa um aumento de 180% e 

de 80% respectivamente, a Câmara optou por não aplicar essas percentagens. ____________ 

O Presidente da Mesa pôs a discussão a moção que tinha sido apresentada pela CDU sobre o 

aumento das tarifas da água. _____________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que disse que está previsto no regulamento 

que as tarifas de água para famílias carenciadas sejam mais baixas do que até aqui, e chamou a 

atenção para o facto de a água, apesar de ser um bem público, é também um bem escasso. A 

sua bancada não vai votar a favor a moção apresentada. _______________________________ 

Tomou a palavra o deputado Cristiano Chanoca (MCI) que disse não ter tido oportunidade de 

fazer uma análise exaustiva deste aumento das tarifas da água, cuja competência pertence à 

Câmara e não à Assembleia, pelo que irá abster-se nesta votação. _______________________ 

Usou da palavra o deputado Frederico Barosa (PS) que disse que a Câmara deve continuar a 

assumir a exploração da água, mas para isso é necessário ter dinheiro para continuar a investir 

na captação e na rede de água, e desta necessidade nasce o aumento das tarifas. ___________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro Fonseca (PSD) que disse que esta medida custa a toda a 

população e sugeriu que a Câmara acabasse com a taxa da disponibilidade. ________________ 
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O Presidente da Assembleia voltou a ler a moção e submeteu a mesma à votação 

apresentada pela CDU sobre o aumento das tarifas da água, já anexada à presente acta como 

anexo número VII, tendo a mesma sido aprovada pelos presentes, por maioria de 11 votos a 

favor, 9 votos contra e 1 abstenção. _______________________________________________ 

O Presidente da Assembleia convidou todos os deputados a participarem nas actividades 

Comemorativas dos 100 anos da República que decorrem na cidade até ao dia 16 de Outubro.  

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 24 de 

Setembro de 2010, pelas zero horas 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 segundo secretário, Ricardo 

Alexandre Pereira de Sousa Lopes. _________________________________________________ 

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. 


