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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2010 ______________________________ 

Aos vinte três dias do mês de Dezembro, no Auditório Municipal, sito na Avenida José 

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

Patrícia Quintanilha Nobre e por Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes, primeira e 

segundo secretários respectivamente, reuniu em sessão ordinária, a Assembleia Municipal da 

Marinha Grande com a seguinte ordem de trabalhos: _________________________________ 

1. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2011: - GRANDES 
OPÇÕES DO PLANO, PROPOSTA DE ORÇAMENTO E MAPA DE PESSOAL; _____________________ 

2. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE BLOQUEAMENTO, 
REMOÇÃO, DEPÓSITO E ABANDONO DE VEÍCULOS NO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE;  _____ 

3. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO, BALANÇO E CONTAS DE 2010 DA TUMG - TRANSPORTES URBANOS 
DA MARINHA GRANDE, E.M., RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2010; _________________________ 

4. EXPROPRIAÇÃO DE PARCELAS DE TERRENO COM VISTA À EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE 
REQUALIFICAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO 1 � MONTANTE DE CASAL DE MALTA � 
ALTERAÇÃO DE ÁREAS; ______________________________________________________________ 

5. 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 quarenta cinco 

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

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

dela fica a fazer parte integrante. __________________________________________________ 

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

vereadores: Cidália Ferreira, Paulo Vicente, Alberto Cascalho, Fernando Esperança, António 

Santos e Vítor Pereira, cuja cópia da lista de presenças se anexa à presente acta constituindo o 

anexo número II. _______________________________________________________________ 

Foi justificada a falta e admitida a substituição da deputada do PSD, Daniela Serrano pelo 

deputado Pedro Fonseca, bem como a do deputado da CDU, Filipe Andrade pelo deputado 

José Manuel Silva, a do deputado do PS, Álvaro Martins pelo deputado António Soares André, 

a do deputado do BE, José Rodrigues pela deputada Cristiana Martins de Sousa e ainda a da 

deputada do MCI, Graça Maria Simões Órfão por Cristiano João Rodrigues Chanoca. ________ 

O Presidente da Mesa pôs em apreciação as actas nº 5 de 13.07.2010, nº 6 de 06.08.2010, nº 

7 de 20.08.2010 e nº 8 de 24.09.2010 que foram previamente enviadas por correio electrónico 

(email) para todos os deputados. __________________________________________________ 

Não havendo correcções a fazer, o Presidente da Mesa submeteu individualmente as actas à 

votação. ______________________________________________________________________ 

O Presidente da Assembleia submeteu à votação a acta nº 5, tendo a mesmo sido aprovada 
por maioria e seis abstenções. __________________________________________________ 
 
O Presidente da Assembleia submeteu à votação a acta nº 6, tendo a mesmo sido aprovada 
por maioria e sete abstenções. __________________________________________________ 
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O Presidente da Assembleia submeteu à votação a acta nº 7, tendo a mesmo sido aprovada 
por maioria e oito abstenções. ___________________________________________________ 
 
O Presidente da Assembleia submeteu à votação a acta nº 8, tendo a mesmo sido aprovada 
por maioria e seis abstenções. ___________________________________________________ 
 

ANTES DA ORDEM DO DIA_________________________________________________ 

O Presidente da Mesa declarou aberto o período antes da ordem do dia cerca das 20.55h. ___ 

O Presidente da Mesa agradeceu o trabalho desenvolvido ao longo do ano por todos os 

senhores deputados que se pautou sempre pela defesa dos interesses da população do 

Concelho, dos que nele vivem e trabalham. Louvou ainda a valência ambiental do Programa 

POLIS que permitiu melhorar a qualidade de vida na nossa cidade. _______________________ 

Interveio o deputado Luís Guerra Marques (CDU), que disse que o trabalho feito na 

Assembleia Municipal é meritório e dedicado à causa pública. Disse ainda que a globalização 

trouxe alguns inconvenientes à economia, e que a nossa balança comercial é afectada com a 

entrada no mercado, de produtos de qualidade duvidosa. Por isso, manifestou o seu 

desagrado na proliferação de lojas de produtos do oriente por todo o país e agora também na 

nossa cidade, que fazem uma concorrência desleal aos nossos produtos e ao nosso comércio. _ 

De seguida usou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que se congratulou também com a 

finalização das obras do programa POLIS que foram realizadas ao longo de 3 mandatos da 

Câmara e que são um exemplo de recuperação e valorização ambiental. Formulou ainda o 

desejo que a população saiba preservar com civismo tudo o que foi feito. _________________ 

Usou da palavra o deputado Artur Marques (CDU), que apresentou uma saudação ao 18 de 

Janeiro de 1934 cujo documento se anexa à presente acta para dela fazer parte integrante 

como anexo número III e fez um apelo ao povo da Marinha Grande para encarar o ano de 2011 

como uma luta de resistência pela democracia e pela liberdade. _________________________ 

Interveio a deputada Susana Domingues (CDU) que apresentou uma saudação ao grupo de 

percussão Marinhense Tocándar pela sua participação no Fórum Mundial de Educação e cujo 

documento se anexa à presente acta para dela fazer parte integrante como anexo número IV._ 

Terminadas as intervenções no período antes da ordem do dia e por se tratar de uma sessão 

ordinária, e dando cumprimento ao estipulado no nº 1 do artigo 16º e no artigo 18º do 

Regimento, o Presidente da Mesa declarou aberto o período de INTERVENÇÃO DO PÚBLICO e 

chamou a intervir os munícipes inscritos. ___________________________________________ 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO _______________________________________________ 

A Sra. D. Deolinda Rosa Dionísia Santos, moradora na Rua do Repouso, nº 23, Casal Galego, 

2430-070 Marinha Grande fez a sua inscrição para apelar à inclusão da etnia cigana, mas não 

se encontrava no auditório quando foi chamada a intervir. _____________________________ 
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O Sr. Bernardino Martins, morador na Rua do Alecrim, na Comeira, disse que há vários 

mandatos que a Comeira espera que a Câmara invista em infra-estruturas, nomeadamente no 

saneamento. Disse ainda que o crescimento urbano deve atender em primeiro lugar às infra-

estruturas básicas e primárias, pois �as casas não se começam pelo telhado�. Questionou a 

Câmara se existem verbas para financiar este tipo de investimentos. _____________________ 

O Presidente da Câmara disse que tem vindo a ser feita obra na Comeira e lamentou que não 

haja fundos comunitários de momento para resolver as questões de saneamento da Comeira e 

de todo o Concelho. Disse, no entanto, estar atento a toda e qualquer oportunidade que surja 

em termos de financiamento para esta questão. _____________________________________ 

O Presidente da Mesa deu conhecimento dos assuntos constantes na Ordem do Dia de acordo 

com o nº 2 do artigo 19º do Regimento. ____________________________________________ 

ORDEM DO DIA__________________________________________________________ 

PONTO 1 - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2011: - 
GRANDES OPÇÕES DO PLANO, PROPOSTA DE ORÇAMENTO E MAPA DE PESSOAL; ________________ 

 
O Presidente da Mesa apresentou o ponto em discussão, cerca das 21.25h, e explicou que 

este seria objecto de uma única votação embora os diferentes documentos pudessem ser 

discutido pelos senhores deputados separadamente. __________________________________ 

Usou a palavra o Vice-Presidente da Câmara, que esclareceu que de acordo com a Lei 12A-

2008 compete à Câmara deliberar sobre o mapa de pessoal que deve acompanhar a proposta 

de orçamento. A competência desta Assembleia já foi exercida aquando a aprovação da 

estrutura orgânica. _____________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU) que disse que desconhece a Lei, mas 

acha que é mau a votação ser conjunta, pois não tem a mesma posição perante os diferentes 

documentos previsionais. ________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente da Câmara para prestar os esclarecimentos 

sobre o ponto um, cujo documento se anexa à presente acta para dela fazer parte integrante 

como anexo número V. __________________________________________________________ 

O Presidente da Câmara que disse que a proposta do documentos previsionais para 2011 

inclui os investimentos de diversas candidaturas aos fundos comunitários, nomeadamente no 

âmbito da contratualização, das parcerias para a regeneração urbana, pinhal litoral e acções de 

valorização do litoral. Estamos a falar da Bienal de artes plásticas e design industrial, de acções 

de valorização ambiental no estuário do Lis, do plano de valorização ambiental e turístico de 

São Pedro de Moel, de acções no âmbito da protecção Civil, do arruamento e intersecções 

giratórias na rua paralela à estrada do Guilherme, da beneficiação das ruas da Indústria, 

António Maria da Silva, Miguel Torga e Natália Correia, da estrada Marinha Grande - Casal dos 

Claros, da requalificação do Património Stephens, com a Casa da Cultura e reabilitação do 

edifício da resinagem, da implementação de circuitos turísticos, da programação de animação 

turística e cultural e de um sistema multimodal com viaturas a combustíveis não fósseis. _____ 
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Disse ainda prever iniciar novos investimentos como a construção da Piscina Municipal e do 

Mercado Municipal, projectos para a construção dos centros educativos, a construção da 

creche nas instalações da Ivima e diversos investimentos em saneamento, abastecimento de 

água, rede viária e iluminação pública. Os documentos apresentados contemplam ainda as 

habituais despesas com a educação em matéria de transportes, alimentação e acção social 

escolar, e outras nas diversas áreas de actuação que são competência da autarquia. ________ 

Referiu ainda que a Câmara pretende apostar na revisão do PDM, continuar a requalificação 

do parque de campismo da Praia da Vieira e investir na melhoria do abastecimento de água à 

população. ____________________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU) que congratulou a Câmara por dar 

continuidade a uma série de candidaturas de obras que já vinham do anterior mandato e que 

são importantes para o Concelho e não devem deixar de ser executadas e que estão 

contempladas no plano e orçamento apresentado. Mas também tem falhas graves, que fazem 

deste orçamento, um péssimo orçamento, esqueceram-se das zonas industriais. Disse que o 

Concelho não é, um Concelho de pendor comercial, nem agrícola, mas sim, essencialmente um 

Concelho industrial e esse é que é o nosso paradigma desde o século XVIII, e é nesta área que 

devem assentar os nossos investimentos, a nossa atenção e a nossa prioridade e isso não se 

vislumbra nos documentos aqui apresentados. Lamentou profundamente que neles, nada 

aponte para a construção das circulares externas, para a resolução do saneamento e para o 

desenvolvimento das zonas de industriais do Concelho. Podemos vir a ter mercado e piscina e 

outros equipamentos, mas podemos vir a não ter ninguém para usufruir dos mesmos. _______  

Usou da palavra o deputado Frederico Barosa (PS) que disse concordar relativamente à 

grande propensão do Concelho para a indústria, mas lembrou também a importância da 

agricultura com a grande área de pinhal também aqui existente. Disse ainda ser de manifesta 

importância a revisão do PDM para se criar ou expandir as zonas industriais. _______________ 

Usou da palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que disse não concordar que este orçamento 

se tenha esquecido da zona industrial da Marinha Grande, pois o que se tem passado nos 

diferentes executivos, está associado ao valor exigido pelo Estado nas negociações para a 

compra dos terrenos que permitirão o alargamento. Infelizmente ainda não se conseguiu 

chegar a um acordo, logo também não é possível ver qualquer rubrica em orçamento. Disse 

ainda que tem esperança que finalmente esta Câmara, venha a concretizar obras que desde há 

muito tempo, vêm inscritas nos documentos e do papel não têm passado. ________________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD), que disse que a responsabilidade do 

saneamento no Concelho estar no estado em que está é do MCI e da CDU, pois em todas as 

assembleias, o PSD alertou para o estado de atraso em que o saneamento se encontrava, pelo 

que estranhou a posição expressa pelo deputado Luis Guerra Marques que diz que agora é que 

é altura de pensar em saneamento. Em relação à zona industrial da Marinha Grande insistiu na 

criação de um gabinete de apoio às empresas. Disse que o seu partido irá votar a favor do 

orçamento pois negociou como contrapartida, a inscrição em plano de algumas obras 

importantes. __________________________________________________________________ 
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Interveio o Presidente da Junta de Freguesia da Marinha Grande, Francisco Duarte (CDU), 

que disse haver obras muito importantes inscritas no plano, mas continua a defender a 

resolução do problema do saneamento como prioridade, pois em determinados lugares do 

Concelho já está caótico. Manifestou, mais uma vez o seu desapontamento em relação à falta 

de inscrição em plano, da verba necessária às obras de requalificação da Junta e reforçou a 

ideia de que a Junta da Vieira além da ajuda financeira, também recebeu ajuda em materiais e 

na compras dos terrenos. Solicitou a inscrição no PPI, da verba de 100 mil euros para o ano 

2012, uma vez que, de acordo com a Lei, não é possível fazer a obra com o valor que está 

inscrito.  ______________________________________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Cristiano Chanoca (MCI), que disse que este orçamento apresenta 

todas as obras de vulto que o Concelho precisa desde há 35 anos, e desejou que se venham a 

realizar todas as que estão contempladas para que finalmente a Marinha Grande venha a ter 

tudo o que merece. _____________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Saul Fragata (CDU), que elogiou a intervenção do seu camarada 

Luis Guerra Marques e disse existir neste momento, uma �fusão política� entre o PS e o PSD na 

Câmara Municipal, mas que nunca será possível o PSD vir a ser Câmara na Marinha Grande. 

Disse ainda que o poder local democrático transformou o Concelho, mas ficou atrasado em 

termos de desenvolvimento económico em relação a outros. ___________________________ 

Tomou a palavra a deputada Cristiana Sousa (BE), que disse que o saneamento continua por 

fazer ao longo dos diferentes executivos e sugeriu que os partidos tomem posições que 

traduzam mais a defesa do Concelho do que os interesses meramente partidários. Lembrou 

que o executivo tem que nortear a sua acção no apoio social e no alargamento da zona 

industrial. Questionou ainda a Câmara sobre a abertura das cantinas escolares no período de 

férias, sobre as directrizes existentes para a reabilitação urbana e a localização da piscina e do 

mercado municipal. _____________________________________________________________ 

Usou da palavra a deputada Cristina Carapinha (CDU), que solicitou esclarecimentos relativos 

ao programa �Escolhas� uma vez que não constava qualquer verba no plano e orçamento para 

2011, para apoio ao pagamento das técnicas que trabalham no projecto do qual a Câmara é 

parceira e também colaboram com o gabinete de apoio ao aluno e à família (GAF) da escola 

Calazans Duarte. _______________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD), que disse que infelizmente não havia verbas 

para fazer saneamento e culpabiliza o executivo camarário chefiado pelo Sr. Barros Duarte de 

não ter feito os projectos para o saneamento em baixa, como os municípios à nossa volta e 

que sem projectos não foi possível haver candidaturas. Disse ainda ser importante encontrar 

consensos para fazer evoluir o Concelho e foi isso que o seu partido fez, ao contrário dos 

outros partidos. ________________________________________________________________ 

Interveio o deputado Augusto Lopes (PS), que disse tratar-se de um orçamento histórico que 

contempla várias obras que há muito são ambicionadas por toda a população do Concelho, 

entre as quais destacou: a piscina, o mercado, a casa da cultura, os centros educativos e a 

resinagem. A revisão do PDM e o reforço na acção social são ainda duas áreas de intervenção 



(Mandato 2009/2013)
   ACTA NÚMERO DOZE 23.12.2010 

 6 

de elevada necessidade. Aconselhou a Câmara a fiscalizar de perto a realização destas obras 

para assegurar um efectivo controlo dos seus custos. __________________________________ 

Usou da palavra o deputado Artur Marques (CDU), que disse que a responsabilidade do 

saneamento era de todos os partidos que estiveram na Câmara, incluindo o PSD. Disse ainda 

que o executivo deve continuar a envidar todos os esforços, na defesa do crescimento 

económico do Concelho, pressionando o governo para que se consiga o alargamento da zona 

industrial da Marinha Grande. Chamou a atenção para o agravamento brutal das taxas que se 

irá reflectir negativamente no poder de compra da população do Concelho. _______________ 

Interveio o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que disse tratar-se de um orçamento 

ambicioso com cerca de 15 milhões de euros de investimento em obras que vão melhorar a 

qualidade de vida de todos os cidadãos e com uma marca social decisiva, introduzida pelo PS 

que se traduz no apoio à natalidade, nos centros educativos e na oferta de manuais para 1º 

ciclo. Falou ainda sobre o POLIS, como sendo um exemplo a seguir no que respeita ao 

aproveitamento dos recursos humanos e técnicos da Câmara para a execução de projectos. Tal 

solução permitiu ao Município poupar milhares de euros e como tal deve o executivo seguir 

esse exemplo em futuras candidaturas aos fundos comunitários. Disse que as obras de infra-

estruturas para a expansão das zonas industriais da Marinha Pequena e do Casal da Lebre 

exigem um esforço financeiro enorme que sem apoios externos à autarquia dificilmente se 

concretizarão. Por isso desafiou todos os partidos a encontrar consensos para que a autarquia 

possa criar um outro quadro financeiro e disse ainda que não é a refutar constantemente 

actualizações e aumentos de taxas que se vai conseguir alavancar o desenvolvimento 

económico do Concelho. _________________________________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Susana Domingues (CDU), que questionou a Câmara sobre os 

critérios que vai aplicar para a atribuição dos subsídios às entidades na área social, uma vez 

que lhe parece não existir nenhum regulamento nesta área. Solicitou à Câmara que 

esclarecesse a razão pela qual se baixou a verba em orçamento relativamente às entidades 

que promovem apoios diversos na área social, pois a procura de apoios junto destas entidades 

já aumentou bastante no ano passado e com o cenário económico que se vive e que se 

adivinha, essa procura vai com certeza aumentar muito mais. ___________________________ 

Usou da palavra o deputado Fernando Alves (CDU), que disse que a situação financeira da 

Câmara não está num estado tão crítico quanto as outras, provavelmente porque nestes 

últimos anos, as grandes obras necessárias ao Concelho nunca chegaram a ser feitas. _______ 

Tomou a palavra o Presidente da Câmara que disse ser sua intenção gastar todo o dinheiro 

disponível para realizar as obras que o Concelho precisa, entre elas, uma piscina e um mercado 

que sirva os reais interesses da população e à dimensão da Marinha Grande e não projectos 

megalómanos sem qualquer viabilidade. Disse ainda que continuam a lutar junto do governo 

para conseguir o alargamento da zona industrial de Casal de Lebre e as obras das variantes à 

cidade. A Câmara procurou candidatar dentro dos prazos todos as obras possíveis e conseguiu 

também, como parceira da EPAMG e do SOM, ajudar estas entidades a candidatarem os seus 

projectos. Disse ainda que estão em negociações com o Ministério da Justiça para que as 

conservatórias possam vir a ocupar o espaço no atrium. Informou ainda que a Câmara não irá 

comprar a Dâmaso, uma vez que existe uma empresa interessada na compra e em doar à 
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Câmara toda a zona urbana da Dâmaso, mas disse que está em negociações para comprar o 

que resta do património Stephens. O mercado municipal será construído na zona dos actuais 

estaleiros da Câmara e funcionará no mesmo local o mercado do levante. A localização da 

piscina será na zona desportiva. Informou que estará atento às eventuais derrapagens das 

obras que se vão fazer, para que estas não venham a inviabilizar a execução de outras, 

contando para isso com a colaboração dos técnicos da Câmara. Voltou a frisar que a 

comparticipação da Câmara nas obras da Junta de Freguesia da Marinha Grande rondam os 

150 mil euros, valor que corresponde a 50% do total da obra. 

_______________________________________________ 

Tomou a palavra o Vice-presidente da Câmara que informou que as obras da junta de 

freguesia de Vieira de Leiria foram realizadas com várias ofertas e doações de outras entidades 

o que desonerou em muito as comparticipações da própria Junta e da Câmara. O problema das 

águas e saneamento já há muito deveria estar resolvido. Neste momento, a Câmara está a 

ultimar a elaboração do documento de enquadramento estratégico para o saneamento para 

que possa vir a candidatar algumas obras, caso seja aberto algum financiamento. Não houve 

muita preocupação em cuidar das redes de águas e saneamento à medida que se foram 

alargando os perímetros urbanos e isso, prejudicou a qualidade do abastecimento. Há vários 

loteamentos a usarem fossas sépticas.  _____________________________________________ 

Usou da palavra a Vereadora Cidália Ferreira que informou que neste período de interrupção 

lectiva estarão abertas 5 cantinas escolares. Quanto aos regulamentos para atribuição dos 

subsídios ainda não estão concluídos, mas já está pronto o diagnóstico social que nos ajuda a 

saber quais as prioridades a ter nesta área. Informou ainda que já abriu a loja social e que se 

está a trabalhar na abertura de duas creches e que as verbas destinadas ao habitual fogo de 

artifício de final de ano, foram canalizadas para instituições que prestam apoio social. Quanto 

ao programa �escolhas� informou que não existe qualquer deliberação camarária para 

atribuição dos 10 mil euros para os três anos, mas este assunto está a ser acompanhado de 

perto no sentido de se chegar a um acordo com a entidade gestora do projecto e com o 

director da escola. ______________________________________________________________ 

Tomou a palavra o Presidente da Junta de Freguesia da Marinha Grande, Francisco Duarte 

(CDU), que disse que os critérios impostos pela actual Lei não foram os mesmos na altura em 

que se fizeram as obras da Junta de Vieira de Leiria, e que a Lei agora, devido ao montante das 

obras, obriga a lançar o concurso com o valor total, não podendo este, ser faseado. Desejou 

que esta questão não seja politizada. A verba dos 300 mil euros já esteve em tempos inscrita 

em orçamento e os 150 mil euros agora inscritos, não cumprem o que a Lei exige à Junta. ____ 

Usou a palavra o deputado Cristiano Chanoca (MCI), que questionou a Câmara se existem 

verbas para a construção de outro estaleiro, uma vez que o actual vai dar lugar ao mercado 

municipal e se foi feito algum estudo relativamente aos acessos ao novo mercado para que 

não se incorra nos mesmos erros do mercado no atrium. Sugeriu que em vez de se requalificar 

o edifício onde funciona a Junta da Marinha Grande, se equacione a sua mudança para as 

instalações do atrium. ___________________________________________________________ 

Usou da palavra a deputada Cristina Carapinha (CDU), que disse que um dos parceiros do 

programa �escolhas� foi a Câmara e que subjacente à aprovação do projecto estava o 
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pagamento de 50% do salário de uma das técnicas que nele trabalha, apoio a dar pelo 

Município. Se não existiu deliberação camarária, se não existe verba em orçamento deve a 

Câmara corrigir esta situação pois pode estar em causa a continuidade do projecto. _________ 

Usou da palavra o deputado Luis Marques (CDU), que informou que em 2008 houve uma 

abordagem feita pela Câmara, para que os terrenos da Ex-Mortensen, património Stephens 

fossem cedidos à Câmara e o Banco também foi informado do interesse do Município. ______ 

Tomou a palavra o Presidente da Câmara que disse nunca ter sido informado de tais 

diligências e neste momento a Câmara está a negociar com o Banco Comercial Português. A 

zona poente do estaleiro, onde vai nascer o mercado, já está a ser mudado para a Garcia. O 

projecto para o mercado será feito por técnicos da Câmara e será semelhante ao de Vieira de 

Leiria. Lamentou que a obra da junta da Marinha Grande não tivesse sido iniciada aquando a 

inscrição dos 300 mil euros. ______________________________________________________ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia submeteu à votação o ponto 
um, � DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2011: - 
GRANDES OPÇÕES DO PLANO, PROPOSTA DE ORÇAMENTO E MAPA DE PESSOAL�, tendo o 
mesmo sido aprovado por maioria de 16 votos a favor e 8 abstenções. __________________ 
 
O deputado Luís Guerra Marques (CDU) apresentou uma declaração de voto, em que justifica 

a abstenção do seu partido, cujo documento se anexa à presente acta para dela fazer parte 

integrante como anexo número VI._________________________________________________ 

O deputado Saul Fragata (CDU) procedeu à leitura em voz alta da sua declaração de voto, em 

que justifica a sua abstenção: � Sobre a questão do mapa de pessoal, embora não tivéssemos 

feito qualquer intervenção, o que não valia a pena, uma vez que a votação era em conjunto 

com o orçamento, e se em relação ao orçamento existiam pontos em que concordávamos, em 

relação ao mapa de pessoal, se este fosse votado à parte votaríamos contra. Remetemo-nos 

para a assembleia ordinária de Setembro onde foi votado o regulamento de organização dos 

serviço da Câmara e do qual decorre agora este mapa de pessoal. Lembre-se que pedimos na 

altura o adiamento da assembleia para termos mais tempo para estudar o regulamento, 

pensávamos até que ele era ilegal, não era ilegal, mas tínhamos profundas divergências em 

relação a ele. Fiz uma intervenção sobre esse assunto e é para aí que remeto agora a minha 

opinião. Estamos frontalmente contra este mapa de pessoal e subscrevemos a mesma posição 

dos nossos vereadores em reunião de Câmara.� ______________________________________ 

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

deliberação. __________________________________________________________________ 

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

deputados deu por encerrada a reunião, pelas vinte e três horas e cinquenta e cinco minutos, 

da qual se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo membros da Mesa: Presidente da 

Assembleia Municipal, Telmo Lopes da Silva Ferraz, Primeira Secretária, Ana Patrícia 

Quintanilha Nobre e pelo Segundo Secretário, Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes. ____ 
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Mais informou que a Sessão prosseguiria em segunda reunião, no próximo dia 14 de Janeiro de 

2011, pelas 20.30h._____________________________________________________________ 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

Telmo Lopes da Silva Ferraz 

 

A Primeira Secretária 

 

Ana Patrícia Quintanilha Nobre   

 

O Segundo Secretário 

 

Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


