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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2011 _____________________________ 

Aos vinte seis dias do mês de Fevereiro, no Auditório Municipal, sito na Avenida José 

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

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

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

Marinha Grande com a seguinte ordem de trabalhos: _________________________________  

1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE ZONAS DE 
ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO LIMITADA DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE;  ___________ 

2. 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 

minutos, o Presidente da Mesa, Telmo Ferraz, deu início à sessão 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, 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 do deputado do PSD, Joaquim Martins pelo 

deputado Pedro Fonseca, bem como a da deputada da CDU, Susana Domingues pelo deputado 

José Manuel Silva e a da deputada do MCI, Graça Maria Simões Órfão por Cristiano João 

Rodrigues Chanoca. _____________________________________________________________ 

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 elogiou o trabalho meritório da direcção da Santa Casa da Misericórdia 

local com a recente inauguração do centro de cuidados continuados, pois trata-se de uma obra 

social com grande importância para o Concelho e para a região que contou com grande apoio 

do Estado, do Ministério da saúde, além de outras entidades públicas e privadas. Informou 

ainda que se aguarda a abertura da valência para apoio às mulheres vítimas de maus-tratos. 

Disse ainda que o reconhecimento do mérito e o respeito pelo trabalho de cada um, não deve 

ser nunca condicionado por divergências de carácter político. Em nome da Assembleia 

reconheceu o trabalho e liderança do Dr. João Pereira, que já presidiu a esta Assembleia e que 

desde há vários anos desenvolve um grande trabalho à frente da Santa Casa da Misericórdia 

local._________________________________________________________________________ 

Interveio o deputado Curto Ribeiro (PS) que se associou à intervenção do Presidente da 

Assembleia no elogio feito à mais recente obra social da Santa Casa da Misericórdia, merecida 

e bem recebida por toda a comunidade. ____________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Luis Guerra Marques (CDU), que disse também associar-se aos 

elogios já feitos ao centro de cuidados continuados bem como à pessoa que liderou todo o 
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processo, o Dr. João Pereira. Disse ainda que a situação económica em Portugal tem vindo a 

degradar-se o que está a atingir gravemente toda a gente e também as pequenas e médias 

empresas, pelo que muitas já estão em processo de falência o que atinge os seus 

trabalhadores e também os seus empresários. Na origem destes problemas estão as politicas 

que o governo pratica, de submissão a interesses externos, de incapacidade em mudar o rumo 

da economia, o que agravam as condições de vida e de perda de soberania, entre muitas 

outras consequências. Disse que contribui para este problema, o aumento dos impostos e dos 

custos de produção que sobrecarregam as empresas. Referiu que a autarquia contribuiu para 

onerar os custos da população e das empresas, porque aumentou muito as taxas e as tarifas, 

nomeadamente da água. ________________________________________________________ 

O estado da economia está a provocar um grande aumento do desemprego que é importante 

combater e esse é um dever dos autarcas. Devemos procurar minimizar este problema na 

nossa economia local procurando implementar políticas pró activas, porque a nossa matriz de 

desenvolvimento está na indústria, e por isso é preciso apostar nas zonas industriais. ________ 

Alertou também para o facto de que o apoio à saúde tem vindo também a degradar-se com o 

aumento do custo dos medicamentos e a baixa comparticipação do estado. Referiu que ainda 

subsiste a hipótese do SAP na nossa cidade encerrar ou vir a diminuir os serviços prestados, 

apesar da luta que vem sendo travada pela comissão que integra. Auscultou o Sr. Presidente 

de Câmara que se mostrou disponível também para defender a manutenção dos serviços de 

saúde na Marinha Grande. _______________________________________________________ 

Usou da palavra a deputada Daniela Serrano (PSD) que cumprimentou os colegas da 

Juventude Social-democrata (JSD) presentes no Auditório e passou a apresentar uma moção 

que defende e apresenta medidas a favor da juventude para o Concelho, cujo documento se 

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

Tomou a palavra a deputada Cristina Carapinha (CDU) que apresentou uma moção sobre �o 

Dia Internacional da Mulher 2011�, cujo documento se anexa à presente acta para dela fazer 

parte integrante como anexo número IV.____________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU) que apresentou uma moção sobre �Mais 

Produção, Por Formação Profissional na área do vidro, Cuidar e garantir as nossas tradições� 

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

V.___________________________________________________________________________ 

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

(CDU), que também elogiou, quer o centro de cuidados continuados, quer o lar da Santa Casa 

da Misericórdia na nossa cidade que tem excelentes condições, mas chamou a atenção que 

são necessárias mais instalações de qualidade semelhante, porque a procura destes serviços é 

muito grande em relação à oferta existente e não pára de aumentar. Alertou para o facto de 

estar a aumentar em muito o número de Marinhenses com dificuldades financeiras para 

viverem o seu dia-a-dia. A perda do poder de compra, o aumento dos medicamentos, da 

electricidade e da água e outros bens de consumo essenciais, bem como os salários baixos e a 

redução dos subsídios são as razões mais apontadas para o grave problema social que se vive 

no nosso Concelho. Não há justiça, nem equidade para estas pessoas que vivem em crise, os 
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lucros ficam nas mãos dos grandes grupos económicos e as fugas aos impostos vão parar aos 

paraísos fiscais. O estado alimenta os bancos privados com o dinheiro que é de todos os 

contribuintes. Para os grandes senhores deste país há sempre dinheiro, para quem trabalha, 

para quem está desempregado, para quem é pobre, não há facilidades nem justiça. A 

insistência neste tipo de políticas vai levar a mais falências, mais desemprego, mais pobreza e 

maior dependência. Mostrou a sua preocupação como autarca, para a situação actual que se 

vive e disse que merecemos um país melhor com mais justiça, progresso e desenvolvimento. _ 

O Presidente da Mesa tomou a palavra e lembrou que foram apresentadas três moções que 

irão ser submetidas à discussão pela mesma ordem em que foram lidas. Deu por aberta a 

discussão relativa à moção �sobre a juventude� apresentada pela deputada do PSD, Daniela 

Serrano. ______________________________________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Luis Guerra Marques (CDU), que disse ir apoiar a moção sobre a 

juventude, pois a juventude é o futuro do país. No entanto, sugeriu que para a próxima a 

moção seja mais curta para mais fácil compreensão e ressalvou que as consequências do que 

está a ser vivido pela juventude e é apontado na moção, são também fruto das políticas do 

PSD. _________________________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que disse ser sempre de louvar o 

interesse da juventude pela política e ouvir as suas propostas. Disse ainda que a moção vem ao 

encontro das preocupações da autarquia em termos de medidas de apoio à juventude, 

incentivo à natalidade e política de fixação que este executivo tomou, com a diminuição do 

IRS, a baixa tarifa de água para famílias numerosas e a distribuição gratuita dos livros escolares 

para o 1º ciclo do ensino básico. Lembrou que a Assembleia não tem competência para alterar 

o plano de actividades já aprovado, por isso a moção não deve ser votada e deve ser vista 

como uma recomendação ao executivo camarário. Recordou ainda que, apesar das propostas 

válidas aqui a apresentadas pelo PSD, estas são emanadas do mesmo partido que, na 

Assembleia da República faz propostas para que se aumente a precariedade dos jovens no 

mercado de trabalho. ___________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU) que saudou a iniciativa dos jovens da JSD, 

mas frisou a sua discordância perante o conteúdo da moção nomeadamente as medidas que 

traduzem a estratégia para 2020 no âmbito do quadro europeu que contaram com o apoio 

também do PS. Estranhou que o PSD apresentasse uma proposta que vai em sentido contrário 

à prática política que o partido tem ao longo destes últimos anos, razão pela qual não vai 

apoiar esta moção. _____________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Pedro André (PSD) que lembrou que foi o seu partido que 

instaurou o regime bonificado para os jovens poderem comprar casa, entre outras medidas de 

apoio aos jovens. Lembrou que o partido socialista é governo há 16 anos e conduziu o país ao 

estado em que está hoje. Disse que a moção é para ser votada e as suas propostas devem ser 

vistas à luz das necessidades dos jovens nos dias de hoje. Apelou à Autarquia no sentido de 

esta ter em atenção as medidas apresentadas, pois referem-se a uma faixa etária bem anterior 

àquela em que recaem as políticas já aplicadas pelo executivo camarário e referidas aqui na 

intervenção do deputado do PS, João Paulo Pedrosa. __________________________________ 



(Mandato 2009/2013)
  ACTA NÚMERO DOIS 25.02.2011 

 4 

Tomou a palavra o deputado Saul Fragata (CDU), que disse estar de acordo com grande parte 

das medidas da moção, mas referiu que estas não se encontram, na sua opinião, dentro da 

área de intervenção das autarquias. O que compete ao poder central deve ser feito por este, 

para que as autarquias façam o trabalho mais premente e para o qual estão vocacionadas, 

como o saneamento, os equipamentos e o desenvolvimento económico. Lembrou que, desde 

1976 que os governos têm sido alternadamente PS e PSD, acompanhados por vezes do CDS, 

pelo que não vale a pena �sacudir a água do capote� a qualquer destes partidos. ___________ 

Interveio o deputado Curto Ribeiro (PS) que disse que a moção deve dar lugar a uma 

recomendação à Câmara uma vez que interfere com medidas já aprovadas no plano de 

actividades municipal. ___________________________________________________________ 

Usou da palavra a deputada Daniela Serrano (PSD) que lembrou os senhores deputados que 

estão na Assembleia Municipal da Marinha Grande onde os diversos executivos camarários 

têm sido PS e CDU e reforçou que a moção é para ser votada. ___________________________ 

O Presidente da Assembleia submeteu à votação a moção �sobre a juventude� tendo esta 

sido rejeitada com 12 votos contra, 4 a favor e 8 abstenções. __________________________ 

O deputado Curto Ribeiro (PS) proferiu a seguinte declaração de voto: �Votámos contra 

porque se trata de uma moção ilegal no ponto em que diz �concessão de subsídios de 

transporte rodoviário� que vinculava a Câmara a esta actividade que não está prevista no seu 

plano de actividades. A Assembleia não pode alterar o plano de actividades da Câmara só por 

isso é ilegal. Votaríamos a favor se fosse uma recomendação, votámos contra e lamentamos, 

porque infelizmente a relutância e a oposição do PSD impediu que boas ideias e um 

documento que até tem o seu mérito, foram impedidos de ser votado nesta Assembleia. �____ 

O deputado Cristiano Chanoca (MCI) proferiu a seguinte declaração de voto: �Abstivemo-nos 

porque achamos que o documento deveria ser apresentado como uma recomendação à 

Câmara porque influi directamente com o plano de actividades da Câmara.� _______________ 

O Presidente da Assembleia colocou à discussão a moção apresentada pela deputada 

Cristina Carapinha (CDU) sobre �o Dia Internacional da Mulher 2011�, e não havendo 

intervenções a registar passou-se à sua votação tendo esta sido aprovada com 19 votos a 

favor, 2 votos contra e 3 abstenções. ______________________________________________ 

O Presidente da Mesa deu por aberta a discussão relativa à última moção apresentada pelo 

deputado Filipe Andrade (CDU) sobre �Mais Produção, Por Formação Profissional na área do 

vidro, Cuidar e garantir as nossas tradições�.  

Tomou a palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que disse que no cômputo geral não 

têm nada a opor à moção. Esclareceu que o Crisform não encerrou, o que acabou foi a 

designação da instituição, pois a oferta formativa, as instalações e os postos de trabalho 

mantêm-se. Disse ainda que devemos ter presente que a preservação da nossa história, 

economia e memória ligada ao vidro é fundamental e por isso deve procurar-se em conjunto, 

instituições e sociedade civil, encetar esforços para que isso se mantenha. Sugeriu que todos 

devem dar o seu contributo, debater ideias para que possa fazer o que ainda não foi feito. ___  
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Usou a palavra o deputado Luis Guerra Marques (CDU), que agradeceu os esclarecimentos 

prestados pelo deputado João Paulo Pedrosa. No entanto disse que a moção é oportuna e que 

estão disponíveis para lutar e fazer valer as suas ideias contra a possibilidade de encerramento 

do Crisform como centro formativo da nossa indústria tradicional, que é o nosso berço. ______ 

Relativamente a este assunto o Presidente da Câmara esclareceu os presentes que a Câmara 

Municipal, desde há mais de um mês que vem a encetar conversações e reuniões com o 

Governo, em conjunto com outras entidades formou uma comissão, no sentido de encontrar 

uma solução em prol dos interesses da Marinha Grande. O Crisform vai encerrar, mas estão a 

lutar por uma outra estrutura onde sejam ministrados cursos ligados ao vidro. _____________ 

Tomou a palavra o deputado Filipe Andrade, (CDU) que disse concordar com as alterações ao 

texto da moção e acrescentou que a única razão apontada em Diário da República para a 

extinção do Crisform, é de carácter financeiro, porque a formação em vidro tem custos muito 

elevados. Não estamos contra ninguém, queremos encontrar uma solução para todos no 

sentido de salvaguardar a formação em vidro. _______________________________________ 

O Presidente da Assembleia colocou à discussão a moção apresentada pelo deputado Filipe 

Andrade (CDU) sobre �Mais Produção, Por Formação Profissional na área do vidro, Cuidar e 

garantir as nossas tradições�, e não havendo mais intervenções a registar passou-se à sua 

votação, tendo esta sido aprovada com 20 votos a favor e 4 abstenções. _________________ 

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 verificou que não havia inscrições para o período de 
INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. _____________________________________________________________ 

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 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE ZONAS DE 

ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO LIMITADA DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE;  _______________ 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto em discussão, cerca das 22.15h, cujo documento se 

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

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

Usou a palavra o Presidente da Câmara, que informou que a empresa municipal TUMG 

apresentou ao executivo em Novembro passado, uma proposta para implementação de 

estacionamento pago de duração limitada, onde definia os arruamentos relevantes, o estudo 

económico de suporte a todo o investimento, a tabela de preços e a fundamentação legal. Esta 

proposta de regulamento foi amplamente discutida e melhorada e depois aprovada em 

Reunião de Câmara. Na esmagadora maioria das cidades de pequena e média dimensão, o 

estacionamento nas zonas mais procuradas é considerado um bem escasso. Na nossa cidade a 

maioria desses lugares estão ocupados durante todo o dia com as mesmas viaturas impedindo 



(Mandato 2009/2013)
  ACTA NÚMERO DOIS 25.02.2011 

 6 

o acesso aos mais variados serviços públicos e privados, bem como o acesso ao comércio dito 

tradicional. _______________________________________________ 

Esta proposta assenta numa tabela de preços bastante reduzida em que o preço hora é de 

0.40� e onde as zonas pagas mais procuradas distam no máximo 150 metros de zonas 

gratuitas. Disse ainda que esta proposta procura incentivar o uso dos transportes urbanos para 

que se reduza a circulação automóvel na cidade e vão ser implementadas mais 3 novas linhas 

de transporte. Os direitos dos residentes, no centro tradicional, foram integralmente 

respeitados, trata-se de uma medida com um impacto ambiental positivo e os utentes poderão 

frequentar o centro tradicional com a garantia de estacionamento vago. __________________ 

Usou a palavra o deputado Luis Guerra Marques (CDU), que disse concordar com alguns dos 

critérios apresentados para a implementação do estacionamento pago, mas não se deve cair 

no exagero como é o caso deste regulamento. Disse que o centro da Marinha não precisa de 

ser todo a pago e na sua opinião vai ter o efeito contrário daquele que o Sr. Presidente da 

Câmara afirma, ou seja vai ajudar a desertificar o centro histórico e não vai beneficiar o 

comércio como se espera. _______________________________________________________ 

Defendeu que o que o regulamento pretende é aumentar as receitas da TUMG e isto é mais 

um custo para sobrecarregar os munícipes a exemplo de outros que têm sido tomados por 

este executivo. Sugeriu a constituição de uma comissão para uma melhor análise dos dados e 

do regulamento. Lembrou que as experiencias anteriores de estacionamento pago não 

resultaram e na sua opinião, a quantidade de lugares pagos deve ser substancialmente 

reduzida para metade e os seus custos devem baixar em 50%. Pediu explicações à Câmara 

sobre o artigo do regulamento que remete para a aplicação de multas de estacionamento com 

montantes muito elevados. Concorda que se pague estacionamento na cidade, mas não nas 

condições apresentadas, pois assim vai votar contra. 

___________________________________________ 

O Presidente da Mesa solicitou esclarecimentos à Câmara sobre o regulamento colocado à 

discussão e para aprovação. O Vice-Presidente da Câmara esclareceu que à Assembleia 

compete a aprovação do regulamento de estacionamento e à Câmara compete a delimitação 

do estacionamento, a sinalização e o trânsito. _______________________________________ 

Interveio o deputado Cristiano Chanoca (MCI), que disse votar a favor porque entende que o 

regulamento está fundamentado e se entender vir a ser necessário fazer alguma alteração, 

nessa altura fará as recomendações que achar pertinentes à Câmara. ____________________ 

Tomou a palavra o deputado Frederico Barosa (PS), que disse tratar-se de um regulamento 

elaborado por técnicos especialistas na matéria que estudaram o assunto e que estarão por 

isso melhor habilitados do que a Assembleia, o que não invalida que possamos aqui expressar 

livremente a nossa opinião. ______________________________________________________ 

Usou da palavra a deputada Cristiana Sousa (BE), que disse que se deve estimular o incentivo 

para utilização dos transportes urbanos. ____________________________________________  

Tomou a palavra o deputado Saul Fragata (CDU), que disse que as zonas de estacionamento 

pago definidas pelo regulamento são excessivas, estão a ser criados 557 lugares pagos. Disse 
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que não está contra a existência de estacionamento pago na cidade, inclusive não acha os 

preços a praticar elevados, mas são demasiados lugares a pagar. Disse que a CDU vai votar 

contra porque a fundamentação apresentada, é baseada num argumento economicista ou seja 

mais uma forma indiscriminada de arranjar receita. ___________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que disse tratar-se de um regulamento que 

entronca com uma profunda reforma da mobilidade e do trânsito na Marinha Grande, ou seja, 

entronca com as atribuições da TUMG. A TUMG para conseguir atingir os seus objectivos, tem 

que cumprir as suas obrigações. A abertura de 3 novas linhas vai facilitar a mobilidade e 

promover o acesso à parte central da cidade para onde a maioria das pessoas precisa de se 

deslocar. O estacionamento pago vai permitir a rotação dos lugares de estacionamento que 

agora estão ocupados durante todo o dia. ___________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Artur Marques (CDU), que disse ter dúvidas que o 

estacionamento pago, venha a melhorar a situação económica dos comerciantes da cidade e 

venha a ser rentável para a TUMG, pois o investimento que é necessário fazer, é muito 

elevado. Questionou a Câmara sobre quem vai fiscalizar o estacionamento. Disse estar contra 

o estacionamento pago pois estamos a atravessar uma das maiores crises económicas dos 

últimos anos no país.____________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que disse que o regulamento 

transparece racionalidade, pois no centro tradicional há apenas quatro ruas com 

estacionamento pago e fora do centro, há apenas mais três zonas, a avenida Vítor Gallo, a 

zona do Pingo Doce e a zona das finanças, mas que têm perto e em alternativa dois terços de 

lugares não pagos. _____________________________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que disse que, embora não seja 

competência da Assembleia discutir as zonas de estacionamento pago, mas sim o 

regulamento, também é certo que se o regulamento não for aprovado, não vai haver 

estacionamento pago na cidade. Disse ainda que o problema da mobilidade na cidade resolvia-

-se com circulares externas e não com o estacionamento pago. Na sua opinião, as alternativas 

ao estacionamento pago não estão criadas, pois nem o parque da JF Custódio nem o da ex- 

Crisal estão concretizados. Trata-se de mais uma medida que vai exigir mais sacrifícios para a 

população numa situação económica difícil. A Câmara Municipal começa a parecer uma 

empresa que tem como objectivo gerar lucros e não melhorar as condições de vida da 

população. ____________________________________________________________________ 

Usou a palavra o Presidente da Câmara, que informou que o regulamento foi elaborado por 

técnicos e analisado por juristas e que a questão dos residentes foi contemplada. Relembrou 

que por causa da actual crise, é que a TUMG alargou os seus serviços à população e vai abrir 

mais 3 linhas a partir do dia 1 de Julho, o que é uma grande ajuda à mobilidade. As pessoas 

poderão deixar o carro em casa, pois o preço dos combustíveis não vai parar de aumentar. 

Elucidou que os lugares pagos na avenida Vítor Gallo são 73 contra 140 gratuitos, junto do 

atrium são 11 pagos e 32 gratuitos. Disse ainda que a Câmara não é para dar lucro, mas existe 

para fazer o que a população precisa e que nunca foi feito. A fiscalização vai ser feita pela PSP 

e o serviço dos seus profissionais é pago pelo mesmo valor/hora de outros serviços que 
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prestam, como o das actividades desportivas. Mostrou-se disponível para proceder às 

alterações que vierem a provar-se ser necessárias ao presente regulamento. ______________ 

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

um, �APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE ZONAS DE 

ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO LIMITADA DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE�, tendo o 

mesmo sido aprovado por maioria de 16 votos a favor e 8 votos contra da CDU. __________ 

O deputado Luís Guerra Marques (CDU) procedeu à leitura em voz alta da sua declaração de 
voto, em que justifica o voto contra da sua bancada: � Votámos contra, não por não estarmos 
de acordo com o princípio do estacionamento pago, mas porque nos parecem os lugares 
propostos exagerados. Por outro lado votámos também contra, porque entendemos que 
aplicar integralmente, em termos de coimas, o artigo 71º do Código da Estrada é exagerado 
perante este tipo de coisas. E por outro lado também não estão definidas como estas são 
pagas, se por 2 minutos ou 5 ou 10. Era preciso para nós, que fossem minimizadas as coimas 
que aqui são aplicadas, e por outro lado que, houvesse uma definição exacta do que é que se 
pagava e porquê.� 
 
A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar, em minuta, a presente 

deliberação. __________________________________________________________________ 

PONTO 2 - ACTIVIDADE CAMARÁRIA E INFORMAÇÃO FINANCEIRA. _____________________________ 

 
O Presidente da Mesa apresentou o ponto em discussão, cerca das 23.10h, cujo documento se 

anexa à presente acta para dela fazer parte integrante como anexo número VII. ____________ 

Usou a palavra o deputado Artur Marques (CDU), que chamou a atenção para a degradação e 

impacto visual negativo que provocam os prédios degradados no centro tradicional, mas 

também já noutras zonas da cidade. Sugeriu que fosse feita uma campanha de sensibilização 

em conjunto com a junta de freguesia e as escolas para que os munícipes cuidem melhor das 

suas casas e mantenham as ruas limpas para que a nossa cidade possa ter melhor aspecto e 

uma imagem mais cuidada. Voltou a chamar a atenção para a ocupação das casas na Rua Vila 

Real de Santo António e para o comportamento das pessoas que lá vivem. Referiu ainda que o 

número de animais abandonados a vaguear pelas ruas tem vindo a aumentar nas zonas de 

Picassinos e Comeira e têm provocado danos no interior das casas. ______________________ 

O Presidente da Câmara informou que a campanha de sensibilização vai ser feita para que a 

imagem da cidade melhore e a protecção civil também vai dar o seu contributo na questão da 

segurança. Disse que as comemorações da Elevação a Cidade no próximo dia 11 de Março e as 

do Dia da Floresta vão marcar alguma diferença no centro da cidade. Esclareceu que a Câmara 

está acompanhar de perto a questão da Rua Vila R. St. António e espera em breve ter a 

situação resolvida. Infelizmente o canil/gatil municipal ainda não está construído de forma a 

resolvermos a questão dos animais abandonados. ____________________________________ 

Usou da palavra o deputado Pedro Fonseca (PSD) que sugeriu que com o alargamento das 

linhas da TUMG e consequente aumento de fluxo junto dos CTT, a Câmara deve pensar em 

mudar a localização actual da Rodoviária, pois a circulação naquela zona começa a ser muito 

complicada. Chamou a atenção para o lixo e silvado nos acessos ao jardim do vale de S. Pedro 

de Moel e para a situação de isolamento em que vivem muitos dos idosos no Concelho. 
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Solicitou que a Câmara procure uma solução para o cruzamento do Pêro Neto na EN-242 onde 

os acidentes se registam semana após semana. ______________________________________ 

Usou a palavra a deputada Cristina Carapinha (CDU), que disse que se regista um aumento na 

receita que espelha um aumento de 345% essencialmente proveniente da tarifa da água e um 

aumento de 352% das taxas e multas relativamente ao período homólogo. Quanto à despesa 

baixaram os custos com o pessoal na ordem dos 24%, fruto dos cortes impostos pelo Estado e 

da despensa de alguns funcionários que não viram os seus contratos renovados. Solicitou 

explicações à Câmara sobre a não realização da 13ª Semana da Educação, uma iniciativa com 

muitos objectivos entre os quais, a divulgação dos projectos desenvolvidos nas escolas, a sua 

oferta formativa e o envolvimento de toda a comunidade escolar, pais e educadores e 

população em geral. ____________________________________________________________ 

Tomou a palavra o Presidente da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, Joaquim Vidal (PS) 

que manifestou o seu regozijo pelo início dos trabalhos de requalificação da Rua da Indústria 

em Vieira de Leiria.  _____________________________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Luis Guerra Marques (CDU) que mostrou a sua preocupação pelo 

agravamento do prazo para 150 dias, para pagamentos das dívidas da Câmara. Reforçou que o 

grande aumento da receita é feito muito à custa dos munícipes e que reflecte a política que a 

Câmara tem vindo a praticar. _____________________________________________________  

Usou a palavra o deputado José Manuel Silva (CDU) que disse que tal como é desejo do 

Presidente da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, também gostava que a freguesia de Moita 

fosse uma freguesia modelo, ou pelo menos gostava que fosse uma freguesia mais limpa. 

Referiu que na Rua da Charnequinha correm esgotos a céu aberto das tampas de saneamento 

e uma dessas tampas fica junto ao campo de futebol, o que é um péssimo cartão de visita 

quando recebemos as equipas adversárias. Sugeriu que a TUMG alargue as suas linhas à Moita, 

pelo menos com dois horários de manhã e dois à tarde. ________________________ 

Interveio o Presidente de Câmara que formulou também o desejo de que as três freguesias do 

concelho sejam freguesias modelo e que os problemas aqui apresentados relativos à freguesia 

da Moita possam ser ultrapassados rapidamente. Esclareceu que o prazo de pagamento para 

dívida a fornecedores baixou e o aumento das receitas é para poderem fazer as obras que a 

população necessita. Deu como exemplo as reparações urgentes necessárias aos depósitos de 

água. Disse que a Câmara também está atenta e preocupada com as questões: da localização 

da Rodoviária, da EN 242 e do vale de S. Pedro. Informou que a obra das arribas de S. Pedro é 

para fazer ainda este ano. ________________________________________________________ 

Tomou a palavra a Vereadora Cidália Ferreira que informou que foi implementado um 

projecto de apoio aos idosos no passado dia 1. Foram para já sinalizados cerca de oito que 

recebem a ajuda de um funcionário da autarquia nas mais variadas tarefas diárias. Quanto à 

Semana da Educação esclareceu que, este projecto nasceu de uma directiva do governo, mas a 

politica de educação tem vindo a sofrer alterações e nos dias de hoje, com os agrupamentos 

de escolas e os projectos educativos comuns das escolas, a iniciativa tem que ser revista junto 

de todos os parceiros. Para isso, foram auscultadas várias pessoas, entidades e os 

agrupamentos de escolas com todos os seus coordenadores e, nenhuma voz se manifestou a 
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favor da realização do evento nos moldes habituais, razão pela qual se está a discutir um novo 

formato com todos os parceiros e que dará origem com certeza, a um outro tipo de iniciativa 

comum. ______________________________________________________________________ 

Informou ainda que já estão a trabalhar nos projectos dos centros educativos e da piscina 

municipal, bem como se estão a preparar novas medidas relativamente à aquisição de senhas 

de refeição escolar com vista a reduzir os custos por refeição o que será um benefício para 

muitas famílias. ________________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Artur Marques (CDU) que chamou a atenção para o facto de se 

irem reformar vários médicos no nosso centro de saúde e de se prever cerca de 10 anos para 

se repor a normalidade. Elogiou os dois jovens juniores campeões nacionais de judo do nosso 

Concelho. _____________________________________________________________________ 

Exerceu o direito de resposta a deputada Cristina Carapinha (CDU), que disse concluir que a 

Semana de Educação não se realizou por falta de capacidade de decisão e por falta de 

dinheiro, que lamentou ter sido gasto com o aluguer dos autocarros para as escolas irem 

visitar a Bienal de Artes Plásticas. Disse ainda que a Câmara gosta de ter o dinheiro nos cofres, 

2 milhões de euros e 21mil euros em investimentos, ou seja, não faz investimentos. _________ 

Tomou a palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que disse a respeito da Semana da 

Educação, que se deve reflectir e ponderar para que se encontre a melhor solução para o 

futuro. Os principais intervenientes e público daquele evento são a comunidade educativa, 

professores e alunos, e estes têm que estar disponíveis para realizarem uma iniciativa que seja 

do seu agrado e interesse.  _______________________________________________________ 

De seguida interveio, o Presidente da Câmara que disse que efectivamente a TUMG, neste 

alargamento não irá até à Moita, mas que a Câmara candidatou 4 autocarros de 55 lugares que 

quando estiverem ao serviço, irão permitir fazer, após os transportes escolares, a ligação 

gratuita das freguesias da Moita e da Vieira de Leiria até às paragens da TUMG. Frisou ainda a 

importância da visita de cerca de 4000 crianças à Bienal de Artes Plásticas, pois é fundamental 

oferecer cultura aos mais jovens. Louvou o trabalho desenvolvido pela equipa do Clube de 

Judo da Marinha Grande e congratulou os mais recentes campeões. _____________________ 

Tomou a palavra o Vice-presidente que informou que a Câmara realizou investimentos de 

saneamento, em Albergaria, Pilado, Escoura, Pedra, Fonte Santa, e está em fase de concurso a 

Passagem e Trutas e em fase de projecto a Amieira. Disse ainda que se está a remodelar a rede 

de águas e os depósitos de água, bem como está a decorrer um procedimento para resolver 

problemas de fundo com várias ruas do Concelho onde se registaram abatimentos no 

pavimento. ___________________________________________________________________ 

Concluída a ordem de trabalhos, e não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente da Mesa 

deu por terminada a sessão, pelas zero horas e sete 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 
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Telmo Lopes da Silva Ferraz 

 

A Primeira Secretária 

 

Ana Patrícia Quintanilha Nobre 

 

O Segundo Secretário 

 

Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes. 
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O conteúdo da presente sessão fica registado em suporte digital. 


