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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2011 _________________________________ 

Aos dezassete dias do mês de Junho, 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 Bruno Constâncio dos Santos, 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 DA 10ª MODIFICAÇÃO - 2ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS 
PREVISIONAIS DE 2011;_________________________________________________________ 

 
2. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO E DE 

UTILIZAÇÃO DAS HABITAÇÕES SOCIAIS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE. ____________ 
 
3. APROVAÇÃO DOS LIMITES ADMINISTRATIVOS ACORDADOS PARA O CONCELHO DA 

MARINHA GRANDE NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO DE DELIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA 
(PDA) � CORRECÇÃO DA NOVA VERSÃO DA CARTA ADMINISTRATIVA OFICIAL DE PORTUGAL 
(CAOP) A PUBLICAR PELO INSTITUTO GEOGRÁFICO PORTUGUÊS (IGP); ___________________ 

 
4. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA NOMEAÇÃO DO AUDITOR EXTERNO PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA ÀS CONTAS DO MUNICÍPIO RELATIVAS AO ANO DE 2011 - 
PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 36/2011 � AP/DGF; ____________________________________ 

 
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 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, António Santos e Vítor Pereira, cuja cópia da lista 

de presenças se anexa à presente acta constituindo o anexo número II. ___________________ 

Foi aceite o pedido de suspensão de mandato do deputado José Joaquim Saraiva Rodrigues 

(BE) sendo substituído pela deputada Cristiana Martins de Sousa que se encontra 

imediatamente a seguir na Lista do Bloco de Esquerda. ________________________________ 

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

deputado Nuno Gomes, a do deputado Ricardo Lopes do PS, pelo deputado Bruno Santos, bem 

como a da deputada da CDU, Susana Domingues pelo deputado José Manuel Silva, a da 

deputada da CDU, Cristina Carapinha pelo deputado António Mendes, a do deputado da CDU, 

Filipe Andrade pelo deputado Sérgio Moiteiro, a do deputado da CDU, Fernando Alves pelo 

deputado Júlio Mouco, a do deputado do PSD, Pedro André pelo deputado Pedro Fonseca e a 

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

O Presidente da Mesa usou da palavra para evocar duas figuras de elevada estatura humana e 

intelectual, que deixaram de estar entre nós para sempre, mas cujos exemplos de vida, devem 
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merecer de todos nós, o merecido reconhecimento. Referiu-se ao Dr. Henrique Coelho dos 

Santos e ao Poeta Marinhense, residente na Suíça, Luiz Manuel. 

O Dr. Coelho dos Santos, um humanista de todos os dias, foi o médico dos Marinhenses mais 

necessitados. Na clínica que fundou, ajudou a nascer milhares de Marinhenses e não só. O Dr. 

Coelho dos Santos deixou-nos fisicamente, mas a sua memória não será esquecida, pela 

sociedade Marinhense, pelo bem que praticou.  ______________________________________ 

O poeta Luiz Manuel era menos conhecido da generalidade dos Marinhenses. Quer ele quer a 

sua obra poética, eram mais conhecidos no estrangeiro do que em Portugal. Aqui nasceu e 

viveu, até ser obrigado a emigrar para não ser continuamente preso, "pelo crime" de gostar de 

ler livros, cuja leitura não era autorizada pelo poder ditatorial de então. Disse ainda acreditar 

que todos os deputados o acompanharão neste simples reconhecimento e  homenagem a 

estes dois vultos da sociedade Marinhense, que faleceram recentemente e recomendou que a 

Câmara encontre a melhor forma de os homenagear.  _________________________________ 

Usou a palavra o deputado Luis Marques (CDU), que se associou às palavras do Presidente da 

Mesa sobre o Dr. Henrique Coelho dos Santos que era um homem bom que veio viver para a 

Marinha Grande numa época difícil e aqui dedicou toda a sua vida enquanto médico e cidadão. 

Sugeriu que seja atribuído o seu nome a uma rua da Cidade. ____________________________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que disse que a sua bancada também se 

associa às palavras do Presidente da Mesa em homenagem às duas personalidades 

Marinhenses que honram a sua terra. Recomendou que a Câmara encontre a melhor forma de 

perpetuar a memória destes cidadãos que merecem que a Marinha Grande não se esqueça 

deles. ________________________________________________________________________  

Usou a palavra a Vereadora Cidália Ferreira, que saudou os presentes e disse que a Câmara já 

apresentou a proposta para atribuição do nome do Dr. Henrique Coelho dos Santos a uma rua 

da cidade. Tal como a maioria dos Marinhenses, teve o prazer de ter o Dr. Coelho como 

médico, que era um humanista e um homem muito próximo de todos os seus doentes e suas 

famílias. Foi triste vê-lo partir, mas deixou em todos nós a alegria de termos vivido com ele. O 

Poeta Luiz Manuel foi um lutador e reconhecemos o seu valor, e iremos divulgar a sua obra 

poética e literária pelas escolas do Concelho. ________________________________________ 

ANTES DA ORDEM DO DIA_______________________________________________________ 
 
O Presidente da Mesa declarou aberto o período antes da ordem do dia cerca das 21.08h. ___ 
 
Tomou a palavra a deputada Daniela Serrano (PSD) que apresentou uma moção intitulada � 

POBREZA � REALIDADE LOCAL�, cujo documento se anexa à presente acta para dela fazer parte 

integrante como anexo número III. ________________________________________________ 

Interveio o deputado Saul Fragata (CDU) que apresentou uma declaração política sobre o 

estado actual que se vive no país, cujo documento se anexa à presente acta para dela fazer 

parte integrante como anexo número IV. ____________________________________________ 



(Mandato 2009/2013)
  ACTA NÚMERO QUATRO 17.06.2011 

 3 

O Presidente da Mesa colocou à discussão a moção � Pobreza � Realidade Local�apresentada 

pelo PSD. _____________________________________________________________________ 

Interveio o deputado Luis Marques (CDU) que estranhou que a moção apresentada pelo PSD, 

e com cujo conteúdo concorda, proponha medidas que em nada se coadunam com a prática 

governativa do mesmo partido. Congratulou o PSD pela recente vitória nas eleições 

legislativas, mas julga que as mudanças apresentadas pelo Governo não serão para melhor. 

Manifestou o desejo que o novo governo venha a encetar as medidas que o país precisa, mas 

que estas não venham a ser feitas sempre à custa dos mesmos, que são os que menos têm e 

que menos podem. _____________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que disse que a moção é uma mera carta de 

intenções genéricas e interessantes, que traduzem uma grande preocupação com a área social 

e económica, pelo que não vê inconveniente em aprovar a moção. ______________________ 

Usou da palavra o deputado Cristiano Chanoca (MCI) que disse ir votar a favor da moção, uma 

vez que esta tem um cariz Concelhio, de interesse geral com ambições legítimas que todos nós 

também perseguimos. __________________________________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Cristiana Sousa (BE) que disse que a moção tem muito boas 

intenções, mas as acções do PSD não vão ao encontro do seu conteúdo. Desejou que o 

Governo consiga pôr em prática pelo menos metade das medidas apresentadas na moção, que 

irá votar contra. ________________________________________________________________ 

Interveio o deputado Artur Marques (CDU) que disse que a vitória do PSD nas Legislativas, irá 

agravar o estado do país e lamentou que a esquerda não tivesse obtido melhores resultados. 

Disse que a moção apresentada é pura demagogia porque o governo vai tomar medidas anti-

sociais, a sua ideologia não é estar do lado do povo. __________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro Fonseca (PSD) que disse que a moção apresentada 

pretende alertar a autarquia para uma realidade social que não se pode esconder. A Autarquia 

tem desenvolvido algum trabalho nesta área, mas os reforços no âmbito social têm que 

continuar. ____________________________________________________________________ 

O Presidente da Assembleia submeteu à votação a moção apresentada pelo PSD sobre 

�POBREZA � REALIDADE LOCAL� tendo a mesma sido aprovada por maioria com um voto 

contra e seis abstenções. ________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa pôs em apreciação as actas nº 12 de 23.12.2010 e nº 1 de 14.01.2011 

que foram previamente distribuídas por todos os deputados. ___________________________ 

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

à votação. ____________________________________________________________________ 

O Presidente da Assembleia submeteu à votação a acta nº 12, tendo a mesmo sido aprovada 
por maioria com dezassete votos a favor e sete abstenções. ___________________ 
O Presidente da Assembleia submeteu à votação a acta nº 1, tendo a mesmo sido aprovada 
por maioria com dezasseis votos a favor e oito abstenções. __________________________ 
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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 _______________________________________________ 

O Sr. Leonel Pereira de Carvalho, morador na Av. Vítor Gallo, nº 106, 3º dto, 2430-202 

Marinha Grande, fez a sua inscrição para reclamar o estacionamento pago na avenida onde 

mora e solicitar que tal medida seja revista. _________________________________________ 

O Sr. Jorge Fernando Colaço Estêvão, morador na Av. Vítor Gallo, nº 174, 5º dto, 2430-822 

Marinha Grande disse residir na cidade desde 1992, tem dois carros e quando comprou o 

apartamento o projecto de loteamento (nº5/84) previa estacionamento gratuito. Discorda do 

estacionamento a pagar, uma vez que este vai acarretar custos e incómodos aos moradores e 

também não vai ajudar o pequeno comércio que já vive graves dificuldades devido à crise que 

atravessamos. _________________________________________________________________ 

O Sr. Manuel Boiça, morador na Av. Vítor Gallo, nº 132, 5º dto, 2430-174 Marinha Grande, 

reclama contra o estacionamento pago e a colocação de placas a proibir parar. Sugeriu que se 

criassem infra-estruturas nas traseiras dos prédios para estacionamento gratuito. __________ 

O Sr. Nelson José Matias Bernardes, morador na Av. Vítor Gallo, nº 166, A, 2430-174 Marinha 

Grande, disse que os moradores não devem pagar estacionamento, para os residentes este 

deve ser grátis. ________________________________________________________________ 

O Sr. António Leitão Almeida, morador na Av. Vítor Gallo, Marinha Grande, manifestou-se 

também contra o estacionamento pago e reclamou contra a ausência de placas que permitam 

as cargas e descargas para o abastecimento do comércio existente na avenida. _____________ 

A Sra. Rosa Ribeiro, moradora na Av. Vítor Gallo, nº 133, 2431-904 Marinha Grande, também 

solicitou a melhor atenção para a colocação e localização das placas que permitam as cargas e 

descargas, uma vez que para abastecer o seu estabelecimento comercial, as paletes com o 

material pesam centenas de quilos. ________________________________________________ 

O Sr. António Carmo Jorge, morador na Rua 32, nº 2, em Casal Galego, Marinha Grande, 

manifestou-se revoltado com a inoperância dos serviços da Câmara que estão há anos para 

colocar a placa de toponímia na Rua 32 em Casal Galego onde vive, à qual foi atribuída, o 

nome de �Rua de Álvaro Cunhal�, enquanto todas as ruas nas redondezas já têm as respectivas 

placas. _______________________________________________________________________ 

Tomou a palavra o Presidente da Câmara que esclareceu que o estacionamento pago na Av. 

Vítor Gallo, está ao momento a ser ponderado, sendo certo que em todas as zonas os 

moradores sem garagem, terão cartão de residente. O mais breve possível a situação irá ser 

analisada no local. Quanto à Rua Álvaro Cunhal irá remeter o assunto para os serviços, pois tal 

situação não é razoável que esteja a acontecer. ______________________________________ 
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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 DA 10ª MODIFICAÇÃO - 2ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS 

PREVISIONAIS DE 2011;_________________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto em discussão, cerca das 22.07h, 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. ________________ 

Usou a palavra o Presidente da Câmara, que saudou os presentes e explicou que a revisão se 

prende com a inclusão do saldo de gerência do ano de 2010 e acertos da execução financeira 

de todos os projectos que estão candidatados e os que já estão em fase de execução. _______ 

Tomou a palavra o deputado Luis Marques (CDU), que solicitou esclarecimentos sobre a 

redução das verbas inscritas relativamente à Rua da Indústria, à Rua António Maria da Silva e 

Estrada do Guilherme, com intuito de perceber se as obras referidas saíram mais baratas ou se 

as obras vão ser adiadas. ______________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Cristiano Chanoca (MCI), que solicitou esclarecimentos sobre as 

dotações inscritas para o projecto de concepção das piscinas municipais e para a construção 

de um parque para veículos em fim de vida, sendo que na sua opinião a verba para este último 

projecto é muito avultada. _______________________________________________________ 

Usou a palavra o Presidente da Câmara, que confirmou os valores inscritos para as piscinas e 

para o parque dos veículos em fim de vida. Disse que este último obedece a legislação especial 

e normas ambientais rigorosas. Confirmou que a redução no valor das obras nas ruas referidas 

pelo deputado Luis Marques resultam de uma melhor fiscalização e de trabalhos a menos. ___ 

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

um, �APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 10ª MODIFICAÇÃO - 2ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 

DE 2011�, tendo o mesmo sido aprovado por maioria com dezasseis votos a favor e oito 

abstenções. ___________________________________________________________________ 

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

deliberação. __________________________________________________________________ 

PONTO 2 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO E 
DE UTILIZAÇÃO DAS HABITAÇÕES SOCIAIS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE. _________________ 
 
O Presidente da Mesa apresentou o ponto em discussão, cerca das 22.20h, 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 a Vereadora Cidália Ferreira que disse tratar-se de um regulamento onde estão 

definidos os critérios e a devida utilização por parte dos moradores. A Câmara tem 267 

habitações e estão para atribuir 34 habitações, onde se inclui o Bairro do Camarnal. _________ 
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Tomou a palavra o deputado Luis Marques (CDU), que concordou que esta questão para a 

atribuição de casas esteja regulamentada e imbuída de espírito de isenção, para que as casas 

sejam atribuídas efectivamente a quem mais precisa. Chamou a atenção para os artigos 11º e 

12º que prevêem um prazo curto para a apresentação de documentos, o que pode vir a 

dificultar a vida das pessoas que se querem candidatar. ________________________________ 

Usou da palavra a deputada Daniela Serrano (PSD), que elogiou o regulamento que vem 

estabelecer regras e critérios indispensáveis à atribuição de casas. Pediu que se cumprisse com 

rigor o que está previsto no regulamento, uma vez que este vai espelhar as melhorias na 

qualidade de vida das populações. _________________________________________________ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia submeteu à votação o ponto 
dois, �APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO E DE 
UTILIZAÇÃO DAS HABITAÇÕES SOCIAIS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE�, tendo o mesmo sido 
aprovado por unanimidade. _____________________________________________________ 
 
A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar, em minuta, a presente 

deliberação. __________________________________________________________________ 

PONTO 3 - APROVAÇÃO DOS LIMITES ADMINISTRATIVOS ACORDADOS PARA O CONCELHO DA 
MARINHA GRANDE NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO DE DELIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA (PDA) � 
CORRECÇÃO DA NOVA VERSÃO DA CARTA ADMINISTRATIVA OFICIAL DE PORTUGAL (CAOP) A 
PUBLICAR PELO INSTITUTO GEOGRÁFICO PORTUGUÊS (IGP); __________________________________ 
 
O Presidente da Mesa apresentou o ponto em discussão, cerca das 22.31h, cujo documento se 

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

O Presidente da Câmara solicitou autorização ao Presidente da Mesa, e a mesma foi 

concedida, para que os esclarecimentos sobre o ponto em discussão fossem prestados pela 

Dra. Inês Marrazes, Chefe de Divisão do Ordenamento e Planeamento que fez uma 

apresentação digital sobre a conclusão deste procedimento para os limites administrativos do 

Concelho. _____________________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Luis Guerra Marques (CDU) que pediu que fossem ouvidos os 

senhores Presidentes de Junta, uma vez que foram parte activa neste processo, pedido que 

anuiu também o Presidente da Mesa. ______________________________________________ 

Tomou a palavra o Presidente da Junta de Freguesia da Marinha Grande (CDU), Francisco 

Duarte, que disse ter sido um processo bem discutido e sempre suportado com apoio técnico 

e que teve apenas com a Junta da Maceira, a questão mais difícil de resolver. ______________ 

Tomou a palavra o Presidente da Junta de Freguesia da Moita (PS), Álvaro Martins, que disse 

ter sido um processo muito bem conduzido, com várias visitas ao terreno, com várias reuniões 

onde o diálogo entre todos os presidentes de Junta ultrapassou todas as questões. Deixou uma 

palavra de mérito à Dra. Inês Marrazes pela forma como conduziu todo o processo. _________ 

Usou da palavra a deputada Daniela Serrano (PSD), que disse que o trabalho apresentado é 

muito meritório quer para a Dra. Inês quer para os senhores Presidentes de Junta, e 
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questionou se a Câmara já estará preparada para a componente prática que advém agora 

deste trabalho, com a emissão das respectivas certidões de forma célere. ________________ 

O Presidente da Câmara pediu que fosse a Dra. Inês Marrazes a prestar o esclarecimento, e a 

mesma informou que os serviços da Câmara recorrem ao sistema de informação geográfica 

que permite dar uma resposta rápida, uma vez que os terrenos estão geograficamente 

referenciados nesse sistema e agora também com marcos nos próprios terrenos. ___________ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia submeteu à votação o ponto 
três, �APROVAÇÃO DOS LIMITES ADMINISTRATIVOS ACORDADOS PARA O CONCELHO DA MARINHA 
GRANDE NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO DE DELIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA (PDA) � CORRECÇÃO 
DA NOVA VERSÃO DA CARTA ADMINISTRATIVA OFICIAL DE PORTUGAL (CAOP) A PUBLICAR PELO 
INSTITUTO GEOGRÁFICO PORTUGUÊS (IGP)�, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. __ 
 
A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar, em minuta, a presente 

deliberação. __________________________________________________________________ 

PONTO 4 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA NOMEAÇÃO DO AUDITOR EXTERNO PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA ÀS CONTAS DO MUNICÍPIO RELATIVAS AO ANO DE 2011 - 
PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 36/2011 � AP/DGF; ____________________________________________ 
 
O Presidente da Mesa apresentou o ponto em discussão, cerca das 22.55h, cujo documento se 

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

Usou a palavra o deputado Luis Marques (CDU), que perguntou à Câmara se esta prestação de 

serviços não pode ser adquirida para os quatro anos de mandato, uma vez que tem 

conhecimento que outras Câmaras no País o fazem. __________________________________ 

O Presidente da Câmara disse que a ANMP aconselha os Municípios a lançarem este concurso 

anualmente. __________________________________________________________________ 

Usou da palavra a deputada Daniela Serrano (PSD), que disse discordar do ponto de vista do 

deputado da CDU, uma vez que a auditoria externa deve obedecer ao princípio da 

transparência, pelo que é melhor que o concurso se realize anualmente. Disse ainda que 

reconhecendo todo o mérito ao auditor em causa, Dr. Luis Pinto, recomendou à Câmara a 

rotatividade destes profissionais. __________________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Luis Marques (CDU), que disse que em qualquer circunstância os 

auditores têm que ser isentos e independentes, faz parte do código deontológico dos 

auditores. ____________________________________________________________________ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia submeteu à votação o ponto 
quatro, �APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA NOMEAÇÃO DO AUDITOR EXTERNO PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA ÀS CONTAS DO MUNICÍPIO RELATIVAS AO ANO DE 2011 - 
PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 36/2011 � AP/DGF�, tendo o mesmo sido aprovado por 
unanimidade. _________________________________________________________________ 
 
A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar, em minuta, a presente 

deliberação. __________________________________________________________________ 
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PONTO 5 - ACTIVIDADE CAMARÁRIA E INFORMAÇÃO FINANCEIRA. _____________________________ 
 
O Presidente da Mesa apresentou o ponto em discussão, cerca das 23.05h, cujo documento se 

anexa à presente acta para dela fazer parte integrante como anexo número VIII 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 foram iniciadas as obras da Casa da 

Cultura � Stephens e o arruamento paralelo à estrada do Guilherme que irá dar outra 

dignidade ao acesso à cidade via sul. Em Setembro vai realizar-se a Bienal de Design que vai 

mostrar os mais recentes projectos de design que têm sido desenvolvidos na nossa cidade, 

nomeadamente de dois autocarros, roupagem para diversas marcas de motas, um avião e um 

protótipo de um carro de competição. Foi assinada a adenda ao programa Polis o que irá 

permitir receber os 600mil euros que estavam ainda em falta. __________________________ 

Interveio o deputado António Mendes (CDU) que cumprimentou os presentes e informou que 

entregou ao executivo camarário um memorando com vários assuntos em que destacou dois 

assuntos devido à perigosidade que oferecem. Falou do emaranhado de fios de electricidade e 

de telefone que se encontram pendurados um pouco por toda a cidade e nos lugares 

limítrofes. Disse ainda que na Rua de Leiria faltam passadeiras para peões o que causa 

conflitos entre peões e viaturas. __________________________________________________ 

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

que alertou para o problema da erosão do areal na Praia da Vieira que tem vindo a agravar-se 

de ano para ano e o risco que se corre de deixar de haver praia. Solicitou a intervenção da 

Câmara no sentido de pressionar as entidades competentes para que se construa um pontão a 

sul da praia. ___________________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa disse que o problema referido pelo Presidente de Junta de Vieira de 

Leiria também se estende à praia de S. Pedro de Moel. ________________________________ 

Usou a palavra o deputado Saul Fragata (CDU) que fez uma recomendação à Câmara sobre o 

areal da Praia da Vieira que está seriamente em perigo e entregou à Mesa a sua intervenção 

por escrito cujo documento se anexa à presente acta para dela fazer parte integrante como 

anexo número IX. Solicitou ainda explicações à Câmara sobre uma reclamação que foi recebida 

por todos os deputados acerca de umas obras ilegais num apartamento sito na avenida dos 

Pescadores na Praia da Vieira. ____________________________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Fátima Pedrosa (PSD) que solicitou a intervenção da Câmara na 

procura de uma solução para a reclamação das obras ilegais referidas já na intervenção 

anterior, que se traduzem na abertura de uma porta para um terraço que serve de cobertura a 

um supermercado. Elogiou o trabalho que tem vindo a ser feito nos espaços verdes da Vieira, 

mas chamou a atenção para as ruas que não estão de boa saúde e para a altura dos lancis um 

pouco por toda a Vila. Pediu a ajuda da Câmara em relação ao serviço do Centro de saúde que 

maior parte dos dias só tem um médico ao serviço. ___________________________________ 

Tomou a palavra o Presidente da Junta de Freguesia da Marinha Grande (CDU), Francisco 

Duarte que disse estar muito preocupado com a falta de limpeza de terrenos particulares e 

com o estado avançado de degradação de casas votadas ao abandono ou devolutas. A 
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legislação sobre este assunto é absurda e em nada ajuda à resolução célere do problema, pois 

não se pode invadir a propriedade privada. Pediu a ajuda dos serviços jurídicos da Câmara para 

estudar a possibilidade de tratar este assunto de uma outra maneira. ____________________ 

Interveio o deputado Pedro Fonseca (PSD) que confirmou que foi atribuída por unanimidade o 

nome da Rua Álvaro Cunhal à antiga rua 32 em Casal Galego, pois fazia parte da Comissão de 

Toponímia. Disse ainda que a rua tinha na altura problemas de numeração irregular e que o 

novo nome da rua não correspondia a toda a extensão da rua 32. Lembrou que de momento 

não existe Comissão Municipal de Toponímia, mas que acha importante que se constitua para 

dar continuidade ao trabalho desenvolvido. Em relação ao areal das nossas Praias, disse ser 

muito importante agir rapidamente, e com todas as forças politicas, exercer pressão sobre o 

Governo para encontrar uma solução. ______________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que concordou com a proposta do deputado 

Pedro Fonseca, no sentido de a Assembleia Municipal em conjunto com a Câmara, elaborar um 

documento sobre a questão grave do areal nas Praias para pressionar as entidades 

responsáveis. Também se mostrou solidário com as preocupações do Presidente da Junta de 

Marinha Grande. _______________________________________________________________ 

Interveio o deputado Artur Marques (CDU) que sugeriu que se tomassem algumas medidas 

relativamente ao centro da cidade onde a degradação dos prédios é grande e não pára de 

aumentar, assemelha-se a uma cidade fantasma. Solicitou informações relativamente à zona 

desportiva da Moita e à sede da associação Tocándar. Chamou a atenção para a inexistência 

de segurança no depósito do alto dos picotes e congratulou-se pelo fecho das casas ocupadas 

pela etnia cigana na Embra. ______________________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Luis Marques (CDU), que disse ser bom a Câmara ter 3milhões e 

300mil euros em caixa para ajudar no financiamento das obras que tem em curso. Houve um 

aumento da receita corrente, à custa das famílias, pois é o reflexo do aumento absurdo das 

taxas e licenças, e a prestação de serviços de água e saneamento. Recomendou à Câmara mais 

intervenção na ajuda às famílias para evitar ainda mais o agravamento de vida das pessoas. 

Solicitou informações à Câmara relativas à situação da Dâmaso, ao alargamento da zona 

industrial da Marinha Grande, à revisão do PDM, ao saneamento básico que ainda não existe 

em alguns lugares do Concelho, a obra na ponte das Tercenas e às descargas que têm 

continuado no Rio Lis. ___________________________________________________________ 

Apelou à defesa do SAP e dos centros de saúde do Concelho com a vinda de mais médicos de 

família, pois existem cerca de 8000mil pessoas sem médico. Chamou a atenção para o estado 

do pavimento, na estrada Marinha Grande-São Pedro de Moel, que já apresenta muitas 

lombas provocadas pelas raízes dos pinheiros, o que aumenta a perigosidade da mesma. ____ 

Tomou a palavra o deputado Cristiano Chanoca (MCI), que sugeriu que seja equacionada a 

colocação de videovigilância nos parques onde são frequentes os actos de vandalismo. 

Lembrou que estão ainda a decorrer obras nas praias em pleno período da época balnear. 

Questionou a razão pela qual as nossas Praias deixaram de ter bandeira azul e para quando 

está prevista a obra da Resinagem. Quis saber ainda como se processa a atribuição de 
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subsídios aos elementos da etnia cigana, e quem os fiscaliza, pois sabe que estes foram 

apanhados no tráfico de droga. ___________________________________________________ 

Usou a palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que disse que a saúde financeira da 

Câmara mostra ter capacidade e condições para continuar a desenvolver o seu trabalho em 

prol do Concelho e da sua população. O bom comportamento da receita permite a realização 

de obras e honrar os compromissos com terceiros. Em relação ao areal da praia da Vieira, 

lembrou que, nos anos 90, os molhes do rio Liz foram reduzidos entre 25 e 50 metros, o que 

permitiu manter o assoreamento da praia a Sul. Agora a situação agravou-se, tornou-se 

insustentável e por isso concorda com a posição já aqui demonstrada por alguns deputados no 

sentido de se pressionar, solicitando uma audiência ao novo Governo, ao detentor da pasta do 

Ambiente para podermos manifestar as nossas preocupações. __________________________ 

Usou a palavra a deputada Cristiana Sousa (BE) que voltou a lembrar da necessidade de 

colocar uma passadeira do lado da Crisal à paragem da TUMG, do outro lado da estrada. 

Solicitou a atenção da Câmara para o desperdício de água que continua a verificar-se na rega 

dos espaços verdes. ____________________________________________________________  

O Presidente da Mesa mostrou-se disponível para que, em nome da Assembleia e em 

conjunto com os Presidentes das Juntas da Vieira e Marinha Grande, solicitem e acompanhem 

a Câmara numa audiência ao novo Ministro do ambiente para expor a gravidade da situação 

do areal das nossas praias. _______________________________________________________ 

Usou a palavra o Presidente da Câmara, que lamentou que as obras nas arribas de S. Pedro 

não tenham avançado por imposição do despacho do anterior Ministro das Finanças que 

impediu o INAG de avançar com as obras. Disse que têm estado a intervir na questão dos 

pavimentos e limpeza nas estradas de acesso às praias. Em relação ao centro de saúde da 

cidade, vai ser feita uma candidatura para realização de obras para dotar o centro com 3 

unidades de saúde familiar, o que resolveria os problemas das freguesias da Moita e Vieira. O 

serviço do IDT vai manter-se. O parque de campismo da Praia da Vieira sofreu, mais uma vez 

este ano, novos melhoramentos. Mostrou-se também preocupado com a falta de limpeza nos 

terrenos, e informou que a Câmara tem aplicado a Lei e as respectivas coimas no sentido de 

moralizar o desleixo dos proprietários. _____________________________________________ 

Informou que vai ser criada a comissão de Toponímia e que o projecto para a sede do 

Tocándar no Parque dos Mártires, está a ser elaborado. Quanto à zona desportiva da Moita 

está entregue ao GAT de Leiria, mas estão a acompanhar o processo. Estão a ser feitos 

investimentos na captação de água em Vieira de Leiria e depois passaremos para a Marinha 

Grande. Continuamos a lutar dentro da CIMPL e da AMLEI pelo fim das descargas no Lis. Disse 

terem já recebido um técnico do Património do Estado que veio fazer nova avaliação dos 

terrenos por causa do alargamento da zona industrial da Marinha Grande, para que possamos 

encontrar a solução desejada por todos nós. _________________________________________ 

Informou que a primeira candidatura para a Ponte das Tercenas foi chumbada e que teve de 

ser reformulada e agora vai permitir acabar a estrada Atlântida e recuperar as margens norte e 

sul do rio com um novo parque de merendas e zona pedestre para observação da fauna e 

flora. Na época balnear, as obras só são interditas nos meses de Julho e Agosto e é uma norma 
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que deve ser cumprida por todos. Em relação à videovigilância, a Câmara já pensou no assunto 

mas numa primeira tentativa não foi autorizado devido às inúmeras exigências da Comissão de 

Protecção de Dados. Quanto à obra da resinagem ainda não chegou o visto do tribunal de 

contas. _______________________________________________________________________ 

Usou a palavra o Vice-presidente da Câmara, que informou que a reclamação sobre as obras 

ilegais num primeiro andar de um prédio na Praia da Vieira tem mais antecedentes que não 

são mencionados na carta. As varandas desse prédio foram todas fechadas no ano de 2002 e 

estão ilegais. O que se trata aqui é do uso abusivo por parte de um único morador do terraço, 

que é uma parte comum do prédio. Esta questão é um conflito entre vizinhos e portanto 

respeitante ao direito privado, e foi nesse sentido que esta Câmara respondeu à presente 

reclamação que os senhores deputados receberam. ___________________________________ 

Informou ainda que a situação dos cabos já foi reportada à EDP para que resolva o problema. 

Em relação à questão do areal e do molhe da praia da Vieira informou que vai haver uma 

reunião durante a próxima semana, no âmbito da revisão do Plano de Ordenamento da Orla 

Costeira (PROT), pois estamos muito preocupados também com o grave desassoreamento a 

sul devido ao prolongamento dos molhes na Figueira da Foz. ___________________________ 

Quanto à revisão do PDM, um dos trabalhos que já iniciámos foi o que aqui hoje aprovámos, 

os limites administrativos do Concelho. A cartografia está também ser feita e assim que todos 

os instrumentos estiverem prontos vamos avançar com a revisão. Continuamos a fazer 

investimentos em saneamento sempre que fazemos intervenções em arruamentos. ________ 

Esclareceu que a Câmara, neste momento, reúne os requisitos para candidatar as suas praias à 

Bandeira Azul, nomeadamente o critério relativo à qualidade da água. Mas o problema coloca-

-se com os critérios subjectivos. Por exemplo, a ausência de areia na praia de s. Pedro de Moel 

seria motivo para retirar a Bandeira Azul numa eventual fiscalização. No ponto de vista da 

Câmara esta situação teria consequências graves para o Município, para o comércio local e 

para o turismo no nosso Concelho. A Bandeira Azul içada não é notícia, mas se for arreada, 

passa logo para a primeira página. Há ainda outros factores alheios a nós que podem também 

ser prejudiciais, como as espumas que tantas vezes aparecem no mar, vindas da Leirosa e que 

na baixa-mar deixam o areal em lama. Por isso enquanto não se controlarem estes factores a 

Câmara não se candidata à Bandeira Azul.  __________________________________________ 

Tomou a palavra o Presidente da Câmara, que informou que a EDP aceitou a proposta da 

TUMG para aquisição das suas antigas instalações pelo valor aproximado de 73mil euros. ____ 

Disse ainda que no dia 15 de Julho, na Praia da Vieira vai ser transmitido o programa Verão 

Total em directo na RTP1, onde esperamos divulgar os nossos artistas e o nosso Concelho. 

Apelou ao voto no Arroz de Marisco da Praia da Vieira que é finalista no Concurso das 7 

Maravilhas da Gastronomia. No dia 28 de Julho vai ser também gravado um programa em S. 

Pedro de Moel. ________________________________________________________________ 

 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 quarenta minutos, da qual se lavrou a presente 

acta que vai ser assinada pelo membros da Mesa: Presidente da Assembleia Municipal, Telmo 
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Lopes da Silva Ferraz, primeira secretária, Ana Patrícia Quintanilha Nobre e segundo secretário, 

Bruno Constâncio dos Santos. ____________________________________________________ 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

Telmo Lopes da Silva Ferraz 

 

A Primeira Secretária 

 

Ana Patrícia Quintanilha Nobre 

 

O Segundo Secretário 

 

Bruno Constâncio dos Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conteúdo da presente sessão fica registado em suporte digital. 


