
(Mandato 2009/2013)
  ACTA NÚMERO TRÊS 29.04.2011 

 1 

 SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2011 __________________________________ 

Aos vinte e nove dias do mês de Abril, 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 DA 7ª MODIFICAÇÃO - 1ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 
DE 2011; _________________________________________________________________________ 

2. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO, BALANÇO E CONTAS DE 2010 DA TUMG - TRANSPORTES URBANOS 
DA MARINHA GRANDE, E.M; _________________________________________________________ 

3. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO, BALANÇO E CONTAS DAS ENTIDADES PARTICIPADAS PELO 
MUNICÍPIO RELATIVAS AO ANO DE 2010; _______________________________________________ 

4. APRECIAÇÃO DO INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS E 
RESPECTIVA AVALIAÇÃO RELATIVA AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2010; _____________________ 

5. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO 
RELATIVOS AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2010; ________________________________________ 

6. INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA NO XIX CONGRESSO DA ANMP_____ 
7. 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, 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 do deputado do PS, Augusto Lopes pela 

deputada Lígia Pedrosa, bem como a da deputada da CDU, Cristina Carapinha pelo deputado 

Mário João Pedrosa, a do deputado da CDU, Luis Guerra Marques pelo deputado José Manuel 

Silva, a do deputado José Rodrigues do BE pela deputada Cristiana Sousa e a da deputada do 

MCI, Graça Maria Simões Órfão por Cristiano João Rodrigues Chanoca. ___________________ 

O Presidente da Mesa informou da necessidade de incluir na ordem do dia mais um ponto, 

uma vez que a informação em causa, chegou já depois das convocatórias para a presente 

sessão. Assim foi deliberado por unanimidade, e de acordo com o estipulado no nº 4 do art.º 

19º do regimento, incluir o ponto 6 �INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA 

NO XIX CONGRESSO DA ANMP� e o ponto 7 passará a ser �ACTIVIDADE CAMARÁRIA E INFORMAÇÃO 

FINANCEIRA�. _________________________________________________________________________ 

 O Presidente da Mesa, leu em voz alta uma mensagem de apreço a um antigo membro da 

Assembleia Municipal, Sr. Joaquim Carreira, cujo texto se anexa à presente acta para dela fazer 

parte integrante como anexo número III. Foi-lhe prestada homenagem respeitando um minuto 

de silêncio em sua memória.  _____________________________________________________ 
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Usou a palavra o deputado Artur Marques (CDU), que agradeceu em nome da CDU as palavras 

e a homenagem prestada pelo Presidente da Mesa a um companheiro de luta, que 

carinhosamente era tratado pelo �General Carreira� e que marcou uma geração de jovens que 

via nele um ídolo a seguir. Joaquim Augusto da Cruz Carreira foi o último preso político de 

Portugal a ser julgado no Tribunal Plenário do Porto em 19 de Abril de 1974 e foi defendido 

pelo Dr. José Vareda. Era um homem convicto das suas ideias, cheio de auto-confiança e com 

uma elevada auto estima que verbalizou em resposta à pena aplicada pelo Juiz o seguinte: � � 

Não vou cumprir a pena Sr. Juiz, porque este regime está a cair de maduro.�, E o regime caiu 

mesmo passados 6 dias. _________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa pôs em apreciação as actas nº 9 de 06.10.2010, nº 10 de 20.10.2010 e 

nº 11 de 12.11.2010 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 9, tendo a mesmo sido aprovada 
por maioria com dezasseis votos a favor e oito abstenções. ___________________________ 
O Presidente da Assembleia submeteu à votação a acta nº 10, tendo a mesmo sido 
aprovada por maioria com dezanove votos a favor e cinco abstenções. __________________ 
O Presidente da Assembleia submeteu à votação a acta nº 11, tendo a mesmo sido 
aprovada por maioria com dezoito votos a favor e seis abstenções. _____________________ 
 
ANTES DA ORDEM DO DIA_______________________________________________________ 
 
O Presidente da Mesa declarou aberto o período antes da ordem do dia cerca das 21.05h. ___ 
 
Tomou a palavra o deputado Artur Marques (CDU) que apresentou uma saudação ao primeiro 

de Maio, Dia do Trabalhador, cujo documento se anexa à presente acta para dela fazer parte 

integrante como anexo número IV. ________________________________________________ 

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

Por uma política patriótica e de esquerda�, cujo documento se anexa à presente acta para dela 

fazer parte integrante como anexo número V. _______________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Filipe Andrade (CDU) que voltou a manifestar a sua preocupação 

relativamente ao funcionamento da extensão do Instituto da Droga e da Toxicodependência 

(I.D.T.) na Marinha Grande, uma vez que têm sido veiculadas pela imprensa notícias sobre a 

redução de meios e de pessoal naquele Instituto, situação que já se registou nos serviços de 

Leiria. Alertou que para a Marinha Grande, se pretende passar a prestar os serviços somente 2 

dias por semana. Chamou ainda atenção para a reforma de vários médicos do nosso Centro de 

Saúde, o que irá agravar em muito, a assistência prestada aos utentes. ___________________ 

O Presidente da Mesa proferiu uma declaração intitulada � Um contributo para a Marinha 

Grande�, dado o contexto sócio económico difícil que o país e a população atravessa de 

momento. O documento fica anexo à presente acta para dela fazer parte integrante como 

anexo número VI. ______________________________________________________________ 
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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 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 DA 7ª MODIFICAÇÃO - 1ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS 
PREVISIONAIS DE 2011; _________________________________________________________________ 
 
O Presidente da Mesa apresentou o ponto em discussão, cerca das 21.25h, cujo documento se 

anexa à presente acta para dela fazer parte integrante como anexo número VII 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 de verbas previstas para os próximos anos referentes às obras do 

arruamento paralelo, da casa da cultura e da reabilitação do edifício da resinagem. _________ 

Não havendo quaisquer intervenções, o Presidente da Assembleia submeteu à votação o 

ponto um, �APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 7ª MODIFICAÇÃO - 1ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS 

PREVISIONAIS DE 2011�, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. _______________ 

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

deliberação. __________________________________________________________________ 

PONTO 2 - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO, BALANÇO E CONTAS DE 2010 DA TUMG - TRANSPORTES 
URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M; _______________________________________________ 
 
O Presidente da Mesa apresentou o ponto em discussão, cerca das 21.30h, 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 salientou o enorme incremento de actividade da 

TUMG, no qual destacou a conclusão do processo para a implementação do estacionamento 

pago de duração limitada, a qualidade do serviço do transporte escolar e o aumento gradual e 

sustentado de utentes, face aos preços praticados e à rapidez e eficácia deste meio de 

transporte. Informou também que a Câmara Municipal e a TUMG elaboraram uma 

candidatura para aquisição de frota própria para assegurar a continuação da manutenção d o 

serviço de transporte escolar. Desta forma, no início de 2012, irão ter uma frota própria com 4 

autocarros novos de transporte de alunos e 1 autocarro novo de turismo, tudo isto com 80% a 

fundo perdido, através de comparticipação comunitária.  

Referiu que as receitas provenientes do estacionamento, actividade totalmente suportada 

pela empresa, contribuirão para a assumpção dos montantes das indemnizações 

compensatórias que o accionista tem assumido com os custos dos passes subvencionados 

relativos aos transportes urbanos.  
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No que respeita ao parque de máquinas, propriedade da TUMG, que através de um contrato 

�in house� permite à Câmara dispor em regime de exclusividade e permanência de máquinas 

de pequeno, médio e grande porte para a multiplicidade de serviços que presta aos munícipes, 

foi efectuado um amplo estudo acerca do actual estado das mesmas, estando concluído um 

plano de investimentos e desinvestimentos com o objectivo de alienar todos os activos não 

produtivos e levantamento de necessidades em novas aquisições. Há mais de 20 anos que não 

foi investido 1 cêntimo neste sector. Até final de 2013 teremos o actual parque de máquinas 

60% renovado, através de investimento exclusivo da TUMG.  

Para finalizar, informou também que decorreram negociações entre a Administração da TUMG 

e a EDP, no sentido de adquirir as antigas instalações desta, situadas no centro tradicional, 

para instalação de uma sede própria. Disse ainda que a expansão da rede de Transportes 

Urbanos se encontra concluída e entrará em funcionamento no próximo dia 1 de Julho e ligará 

entre si 90% da cidade da Marinha Grande com 5 linhas. Só quem não quiser é que não 

passará a utilizar um sistema de transporte urbano, rápido, eficaz e extremamente acessível. 

Todo este trabalho foi efectuado em apenas um ano. _________________________________ 

Interveio o deputado Curto Ribeiro (PS) que assinalou a clareza do relatório apresentado e 

destacou dois aspectos fundamentais: a perspectiva de crescimento demonstrada pela 

administração da TUMG e a renovação do parque de máquinas existente que está 

profundamente obsoleto. Disse que o transporte urbano é um serviço que irá crescer, tanto 

mais quanto maior for a sua acessibilidade e comodidade. _____________________________ 

Tomou a palavra o deputado Saul Fragata (CDU), que achou confusa a forma como se 

apresentam as novas linhas urbanas no relatório. Mostrou-se perplexo perante as negociações 

para uma sede própria, tendo em conta que estão a ocupar desde há muito pouco tempo as 

instalações novas contíguas aos paços de Concelho. Referiu que a TUMG é necessária, e é uma 

mais valia, mas discordou com a filosofia de gestão praticada, no que respeita ao acréscimo de 

despesa com o vencimento do presidente da TUMG e com os custos do estacionamento pago 

nos moldes escolhidos. __________________________________________________________ 

Interveio o deputado Cristiano Chanoca (MCI), que disse não estar contra a aquisição de uma 

nova sede para a TUMG e solicitou esclarecimentos sobre as obras realizadas na antiga �casa 

da D. Marcolina� e respectiva utilização. Quis saber ainda se a Câmara equacionou a 

possibilidade de a TUMG vir a funcionar nas instalações do mercado no edifício do atrium, uma 

vez que continuam desocupadas. __________________________________________________ 

Usou a palavra a deputada Susana Domingues (CDU), que disse, sem retirar qualquer mérito 

técnico aos responsáveis pela elaboração do relatório, que considera que este tem algumas 

lacunas e deveria ter mais suporte documental. Deu como exemplos, o fornecimento de 

informação aos deputados relativamente ao amplo trabalho de recolha dos activos não 

produtivos da TUMG e a planificação da sua alienação, bem como a apresentação do plano de 

investimentos e de amortizações relativas ao parque da TUMG. Chamou a atenção de que o 

fornecimento de mais informação iria permitir ajuizar melhor a súmula de conclusões 

apresentada no relatório. ________________________________________________________ 
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Usou a palavra o Presidente da Câmara, que esclareceu que as instalações contíguas ao 

edifício dos paços de Concelho, conhecidas como �a casa da D. Marcolina�, foram objecto de 

um contrato de arrendamento. Os serviços da Câmara que funcionam na antiga PSP vão sair 

para as antigas instalações da TUMG para permitir o alargamento da Casa de acolhimento �O 

Girassol�, daí a razão pela qual a TUMG foi também, por agora, ocupar as instalações anexas à 

Câmara. Será uma situação provisória, porque a TUMG precisa de melhores condições para 

servir os utentes e irá para as antigas instalações da EDP que deverão ser adquiridas por um 

valor abaixo dos 80 mil euros. ____________________________________________________ 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento.  

PONTO 3 - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO, BALANÇO E CONTAS DAS ENTIDADES PARTICIPADAS PELO 
MUNICÍPIO RELATIVAS AO ANO DE 2010; __________________________________________________ 
 
O Presidente da Mesa apresentou o ponto em discussão, cerca das 21.57h, cujo documento se 

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

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e não se registou qualquer intervenção. _____ 

Por motivos pessoais e urgentes o deputado Mário João Pedrosa (CDU) foi forçado a 

ausentar-se da reunião. _________________________________________________________ 

PONTO 4 - APRECIAÇÃO DO INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
PATRIMONIAIS E RESPECTIVA AVALIAÇÃO RELATIVA AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2010; _________ 
 
O Presidente da Mesa apresentou o ponto em discussão, cerca das 22.10h, cujo documento se 

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

ao Vice-presidente da Câmara para prestar os esclarecimentos sobre o mesmo. ____________ 

Interveio o Vice-presidente, que disse que a Câmara tem consciência das limitações apontadas 

na certificação das contas que já envidou esforços para corrigir a situação. Referiu-se a bens 

patrimoniais do Estado, nomeadamente os imóveis das escolas do 1º ciclo e dos jardins-de-

infância, que nas transferências de competências passaram para a Câmara, mas ainda não 

estão totalmente plasmados no inventário, bem como a inventariação da água em depósito 

que não é objecto de facturação. Informou que a Câmara investiu em caudalímetros e 

pretende que se façam registos rigorosos relativamente aos diversos consumos de água. _____ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que concordou ser de enorme importância o 

controlo rigoroso da água por se tratar de um bem escasso e caro. Investir na boa gestão da 

água é um bom indicador e actualizar os bens patrimoniais pertença da Câmara é também 

outro factor importante para essa gestão. ___________________________________________ 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. ______________________________________ 

PONTO 5 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO 
RELATIVOS AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2010; ____________________________________________ 
 
O Presidente da Mesa apresentou o ponto em discussão, cerca das 22.17h, cujo documento se 

anexa à presente acta para dela fazer parte integrante como anexo número XI. _____________ 
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Usou a palavra o deputado Saul Fragata (CDU) que disse que a sua bancada subscreve na 

íntegra a declaração de voto feita em reunião de câmara pelos Srs. Vereadores da CDU. Disse 

que se registou uma fraca execução orçamental no que diz respeito à despesa de capital. As 

receitas de capital ficaram nos 20% e mais grave, execução das despesas de capital ficou nos 

meros 37,5%. Ou seja, o investimento para o bem-estar da população é prometido, mas não 

foi cumprido. A não execução orçamental foi muito visível nas funções sociais, a educação 

ficou apenas nos 22%, o saneamento nos 32% e a cultura nos 56%. Verificou-se que houve um 

acréscimo de 12% nas aquisições de serviços, despesa que deve ser tida em atenção e passar a 

fazer dentro o que se manda fazer fora. Pois em tempo de crise deve utilizar-se os recursos 

internos e somente contratar o que não pudermos fazer. Estes aspectos fizeram subir a 

despesa corrente para o máximo de sempre, 16 milhões de euros, no ano de 2010. _________ 

A venda de bens e serviços, onde está o consumo de água, subiram 4,6% e os impostos e taxas 

subiram 4,5%. Estes proveitos irão subir muito mais no futuro, fruto dos grandes aumentos 

aplicados nas taxas de saneamento e consumo de água e que os munícipes vão ter que pagar. 

As receitas para a Câmara são necessárias, mas sobrecarregar os munícipes em tempo de crise, 

como a que se vive actualmente, aumenta os encargos na vida das pessoas. A autarquia não 

deve onerar os custos dos serviços que presta, para minimizar os efeitos da crise. ___________ 

Quanto às dívidas a terceiros, estas subiram 66%, enquanto as dívidas de terceiros baixaram 

51%, o que deveria dar margem para a Câmara fazer investimentos que faltam como o 

saneamento, alargamento da zona industrial e as circulares externas. ____________________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que elogiou a clareza dos documentos 

apresentados. Efectivamente, existem razões para que a taxa de execução orçamental em 

termos de investimento tenha ficado aquém das expectativas, pois registaram-se uma série de 

constrangimentos que não podem ser imputáveis a esta Câmara, nomeadamente a ausência 

dos projectos referentes às obras a candidatar ao QREN, mas as obras irão aparecer 

seguramente. _________________________________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Filipe Andrade (CDU) que disse que também o PS na declaração de 

voto expressa em reunião de Câmara, disse ter encontrado uma mera elencagem de intenções 

nas candidaturas ao QREN. Mas também justificou que não houve investimento em 2010, 

porque tiveram que negociar, reformular e submeter as candidaturas. Questionou então a 

Câmara, no sentido de saber como é possível candidatar o que não existe. Disse tratar-se de 

um argumento do PS que cai por terra. O próprio PS reconhece que o investimento não é 

satisfatório e o mais baixo dos últimos anos. ________________________________________ 

O Presidente da Câmara esclareceu que na contratualização, existem 9 obras com um valor 

global de 8milhões e 600mil euros, o que encontrámos na Câmara foram duas candidaturas 

submetidas em Abril e Maio de 2009 e que correspondem a 4 obras com o valor total de 

2milhões de 280mil euros. Duas destas obras tiveram que ser novamente submetidas porque 

não estavam no eixo correcto e outra reformulada, ambas foram aprovadas em Maio de 2010.  

Todas as outras obras estavam por lançar com erros graves e outras tiveram que ser 

substituídas por não terem projectos. Não disse que não foi feito nenhum trabalho antes, mas 
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posso comprovadamente mostrar quando é que ele foi feito. A Câmara da Marinha Grande é a 

que tem a taxa de compromisso de candidaturas mais elevada da CIMPL com 99.6%.________ 

Usou a palavra o deputado Filipe Andrade (CDU) que disse que afinal ficou provado pela 

intervenção do Sr. Presidente de Câmara que houve trabalho realizado, não se tratava de uma 

mera elencagem de obras, tal como disse na declaração de voto. ________________________ 

Usou da palavra o deputado Pedro André (PSD) que solicitou esclarecimentos relativamente à 

elaboração dos projectos e à sua autoria. Quanto aos projectos e candidaturas, referiu que se 

fala há mais de 4 anos sempre nos mesmos, era bom que se inovassem algumas ideias. Disse 

ainda que as obras não avançam porque não existem certezas de haver financiamento por 

partes do Governo central. Em relação à prestação de contas, mostrou a sua preocupação 

relativamente ao aumento sistemático da aquisição de bens e serviços e da despesa corrente, 

em contraponto com a diminuição da despesa de capital. ______________________________ 

Interveio o Presidente de Câmara que explicou que as candidaturas que foram objecto de uma 

segunda submissão deveram-se a erro imputável à CCDRC. Há projectos que foram feitos na 

Câmara e outros foram adquiridos externamente. Disse ainda que não há nenhuma Câmara no 

país a apresentar novos projectos ao QREN, mas fala-se que vai ser aberta uma bolsa de 

mérito que poderá, caso a nossa CIMPL atinja uma taxa elevada de execução, vir a candidatar 

novos projectos. Já estamos a trabalhar neles para o caso de esta situação se verificar. ______ 

Usou a palavra o deputado Saul Fragata (CDU) que relembrou que o executivo anterior 

também fez obras, e exemplificou algumas: o mercado da Vieira e da Praia, a captação de água 

na Vieira, a rua da Fonte Santa e o pavimento da estrada Praia-Vieira. Percalços com projectos 

e com obras existem sempre em qualquer Câmara e exemplo disso foi o programa Polis que 

atravessou vários mandatos na Câmara. ____________________________________________ 

Usou a palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que disse que as Câmaras Municipais, um 

pouco por todo o país, vivem uma conjuntura extremamente difícil, a grande maioria delas 

está falida. Felizmente, os diversos executivos da nossa Câmara têm conseguido manter as 

condições para que o desenvolvimento se vá fazendo. Quanto à prestação de contas, a receita 

não se alterou, tem-se mantido nos 18 milhões nestes últimos anos. A despesa atinge os 16 

milhões euros, pelo que se deve fazer um esforço para poupar mais, porque é necessário mais 

dinheiro para fazer investimentos. _________________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Filipe Andrade (CDU) que disse que a receita se mantém, porque 

se vive um período de desaceleração económica e de menos investimento, mas isso não quer 

dizer que a Câmara não tenha onerado os munícipes com mais impostos e agravamento de 

taxas, empurrando-os para uma situação social cada vez mais grave. _____________________ 

Interveio o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que disse que se a receita se mantém é porque 

os munícipes pagam o mesmo e o executivo tomou medidas de apoio social como nunca 

houve até aqui no Concelho. _____________________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Artur Marques (CDU) que disse que o aumento das taxas 

contribuiu para o agravamento de vida da população. Deu como exemplo um pedido de 

licenciamento de um reclame cujo requerimento nos serviços da Câmara, independentemente 
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de vir a ser ou não deferido, custou 89� e depois recebeu uma carta para pagar cerca de 1500� 

para o deferimento do reclame e no próximo ano passa a pagar 30� mensais. Como se 

constata não é verdade que não tenha havido um agravamento na vida das pessoas. ________ 

Usou da palavra o deputado Pedro André (PSD) que disse que a despesa não pára de 

aumentar, a receita é a mesma e os preços são mais altos, logo prestaram-se menos serviços, 

ou seja trabalhou-se menos. Frisou ainda o aumento considerável da receita no quadro das 

taxas, multas e outras penalidades. Quanto à prestação de contas, estas reflectem o trabalho 

da Câmara e efectivamente houve pouco investimento, porque houve atrasos do governo 

relativamente ao dinheiro do QREN. Deixou o aviso que num futuro muito próximo vai deixar 

de haver QREN, e na situação em que o país está, vão deixar de vir verbas comunitárias, pois 

vamos ser penalizados pela má gestão dos dinheiros públicos, é preciso pensar em 

alternativas. ___________________________________________________________________ 

Interveio o Presidente de Câmara que explicou que enquanto houver QREN, a Câmara vai 

aproveitar. Os projectos da piscina municipal, o mercado e centros educativos já avançaram. 

Informou ainda que os custos com o pessoal baixaram 1% e a remuneração dos membros da 

autarquia baixou 35%. __________________________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Artur Marques (CDU) que disse que há uma forma muito simples 

de aumentar as receitas é implementar o SIMPLEX Autárquico, eliminar a burocracia e diminuir 

o tempo de resposta da Câmara. __________________________________________________ 

Não havendo quaisquer intervenções, o Presidente da Assembleia submeteu à votação o 
ponto cinco � �APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 
MUNICÍPIO RELATIVOS AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2010�, tendo o mesmo sido aprovado por 
maioria dos presentes e seis abstenções. ___________________________________________ 
 
A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade dos presentes aprovar, em minuta, a 
presente deliberação. ___________________________________________________________ 
 
PONTO 6 - INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA NO XIX CONGRESSO DA 
ANMP _______________________________________________________________________________ 
 

O Presidente da Mesa apresentou o sexto ponto, cerca das 23.10h, cujo documento se anexa 

à presente acta para dela fazer parte integrante como anexo número XII. Esclareceu que a 

exemplo de anos anteriores e uma vez que o representante das juntas de freguesia é indicado 

num regime de rotatividade, caberá este ano ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia da 

Marinha Grande, Francisco Duarte, a representação no XIX Congresso da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses a ter lugar em Coimbra no próximo dia 9 de Julho de 

2011.  ________________________________________________________________________ 

A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade dos presentes eleger o Sr. Presidente da 
Junta de Freguesia da Marinha Grande e aprovar em minuta, a presente deliberação. ______ 
 
PONTO 7 - ACTIVIDADE CAMARÁRIA E INFORMAÇÃO FINANCEIRA. _____________________________ 
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O Presidente da Mesa apresentou o ponto em discussão, cerca das 23.13h, cujo documento se 

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

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

Usou a palavra o Presidente da Câmara, que chamou a atenção para os regulamentos 

municipais que irão gradualmente adaptar-se à realidade, pois a Câmara já começou a 

implementar o SIMPLEX autárquico. Disse ainda que o centro de saúde tem previsto 3 

unidades de saúde familiar o que significa passar a ter ao serviço 18 médicos, o que será 

ajustado ao nosso município. Em relação ao funcionamento do IDT na Marinha Grande, a 

Câmara está também preocupada e atenta, e a informação actual que dispõe não prevê 

qualquer redução nos dias de atendimento daquela extensão. Em relação aos problemas na 

rua Vila Real de Santo António, a Câmara está a desenvolver todos os esforços para devolver a 

paz àqueles moradores e não vai descansar enquanto não encontrar uma solução. __________ 

Interveio o deputado Artur Marques (CDU) que se congratulou com o interesse da Câmara em 

resolver a questão da rua de Vila Real de Santo António. Chamou a atenção da Câmara para 

que seja mais célere na resposta aos pedidos de licenciamento no centro tradicional, para que 

se possa dar uma nova vida ao centro da cidade. Solicitou esclarecimentos sobre as obras que 

irão decorrer na Praia de S. Pedro de Moel. Referiu que o Parque dos Mártires do Colonialismo 

um dos espaços verdes nobres da cidade, está a ser palco para o tráfico de droga. __________ 

Enalteceu os resultados de alguns jovens estudantes Marinhenses que praticam desporto ao 

mais alto nível, no judo, no sumo, na natação, entre outros, mas que têm poucos apoios para 

progredir. É necessário implementar uma política de desporto onde se valorizem os nossos 

jovens. _______________________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa disse ser uma obrigação de todos, realçar o que a cidade tem de melhor 

e estar atento aos exemplos aqui apresentados e cujos currículos ficam anexos à presente 

acta. Concordou com as palavras do deputado Artur Marques e recomendou à Câmara que 

sejam encontradas soluções para que os jovens possam ir ao estrangeiro representar a 

Marinha Grande. _______________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Fernando Alves (CDU) que lamentou que a perda de água na 

rotunda do Parque Municipal de Exposições tivesse mais de três meses para ser resolvida 

depois da sua chamada de atenção na assembleia de Janeiro. Disse ainda que a solução 

daquele problema foi anotado pelo o vice-presidente, mas o papel deve ter sido atirado fora e 

a questão acabou resolvida por um funcionário do serviço de águas no dia em que foi 

abordado para o mesmo problema. Disse ainda que as portas das instalações sanitárias do 

Parque da Cerca continuam a ser seguradas por pedregulhos o que não ajuda à beleza do 

espaço envolvente. Referiu que o relatório da actividade camarária foi ao longo de vários anos 

objecto de critica por ser demasiado minucioso. Felizmente esta Câmara começou de forma 

diferente e passou a apresentar um novo modelo, que agora parece estar a voltar ao antigo, 

repleto de pormenores sem interesse nenhum. Deu como exemplo as inúmeras referências a 

trabalhos como: a substituição de tampos de sanitas ou reparações de fechaduras. _________ 

Usou a palavra o Presidente da Câmara, que disse que pode haver algum esquecimento, falta 

de cumprimento de ordens dadas, mas existe respeito por todos na assembleia e as anotações 
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que o executivo regista não são deitadas fora. Disse ainda que lamentavelmente também 

acontece a Câmara proceder a repetidas reparações nos mesmos locais e às mesmas coisas, 

porque há sempre quem estrague. As obras de S. Pedro de Moel de consolidação das arribas 

são da responsabilidade do INAG, são necessárias e muito urgentes, pois a avenida que vai da 

PSP à colónia está em risco de ruir. Estamos a aguardar informação sobre a empresa que irá 

fazer a obra para convocar uma reunião com todos os interessados e calendarizar a obra que 

tem que ser feita no verão, fora do rigor do mar de inverno. Disse ainda estar atento ao tráfico 

de droga e em contacto com as entidades responsáveis. ______________________________ 

Tomou a palavra o Vice-presidente que elogiou a diligência de alguns funcionários que 

reportam para os serviços os problemas com que se deparam, colaborando assim para 

resolução dos mesmos. Referiu que a minúcia das reparações das escolas realizadas pelos 

trabalhadores da Câmara e mencionadas no relatório, são tão importantes quanto os projectos 

feitos pelos arquitectos na Câmara. Trata-se de uma competência que não foi aceite pela Junta 

de Freguesia da Marinha Grande e por isso houve necessidade de formar uma equipa de dois 

trabalhadores para resolver os problemas que diariamente são reportados pelas escolas. As 

reparações foram mencionadas no relatório com o propósito de dignificar e enaltecer o 

trabalho zeloso realizado por essa equipa que está 100% afecta às escolas. ________________ 

Usou a palavra a deputada Susana Domingues (CDU) que disse não perceber a necessidade de 

tanta especificidade no relatório da actividade camarária, que com dezenas de páginas a 

multiplicar por todos os deputados a quem foi entregue, trata-se de um atentado à natureza e 

economia de meios. Não se trata de menosprezar o trabalho do mais singelo funcionário do 

Município, porque todo o trabalho é de louvar. Sugeriu à Câmara que faça apenas referência 

às obras realizadas e não gaste dezenas de folhas com fotografias a descrever reparações de 

tampos de sanitas e fechaduras de porta e afins. Não duvida do trabalho feito, mas tanta 

especificidade é um exagero de realismo. Em relação às obras das arribas de S. Pedro solicitou 

à Câmara atenção redobrada sobre estas obras e o impacto que as mesmas irão causar aos 

comerciantes e veraneantes, pois já se falou em várias datas para o inicio das obras, e estas 

ainda não começaram e o verão está à porta. Reforçou a necessidade de se elaborar um 

regulamento que defina os critérios para atribuição de apoios às entidades de cariz social. ___ 

Interveio o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que disse que é importante frisar que os 

resultados desportivos alcançados pelos nossos atletas são também fruto de um conjunto de 

equipamentos desportivos exemplar para todo o distrito. Sugeriu que a Câmara, dada a actual 

conjuntura, e como é sua politica nestes últimos 30 anos, continue a procurar adquirir algum 

património que enriqueça e valorize o Município para o futuro. _____________________ 

Exerceu o direito de resposta o deputado Fernando Alves (CDU) que disse não ter sido bem 

interpretado na sua intervenção, pois não teve qualquer intenção em atingir pessoalmente 

nem o executivo nem os trabalhadores do Município. Disse ainda que nas suas intervenções 

procura chamar a atenção para situações que podem ser melhoradas para o bem da cidade e 

de todos nós. __________________________________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Filipe Andrade (CDU) que solicitou esclarecimentos sobre a 

existência ou não de projecto para as obras que a Câmara fez na antiga casa da D. Marcolina e 
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o ponto da situação relativa ao saneamento na Rua da Fonte Santa e ao alargamento da Zona 

Industrial da Marinha Grande. ____________________________________________________ 

Interveio o deputado José Manuel Silva (CDU) que pediu explicações sobre a recuperação da 

fachada da Ivima que está num estado avançado de degradação e oferece perigo aos 

transeuntes. __________________________________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Saul Fragata (CDU) que questionou sobre o destino a dar aos 

espaço do mercado no Atrium, sobre o atraso no arranjo da ponte das Tercenas e as obras de 

requalificação das margens do Lis e para quando o fim das obras na estrada Atlântida. 

Pretendeu ainda saber se tem havido descargas no Rio Lis e se o projecto para tratamento dos 

resíduos das pecuárias já avançou. _________________________________________________ 

Usou a palavra o Presidente da Câmara, que concordou com o excesso de papel gasto no 

relatório pelo que vai procurar reduzir esses custos. Informou que a Câmara está em 

negociações para a aquisição da antiga fábrica Stephens. A Câmara arrendou o edifício 

contíguo ao principal, pois não pode alargar as suas instalações para outro lado e os seus 

funcionários merecem melhores condições de trabalho. O imóvel da Ivima vai ser doado ao 

Município já requalificado, mas surgiu um contratempo, pois tem que ser transformado em 

propriedade horizontal. Quanto às obras das arribas, segundo o INAG no dia 5 Maio vai 

comunicar a data da reunião com a população para esclarecimentos técnicos e calendarização. 

A Câmara pretende que a obra se faça o mais rapidamente possível e em segurança para 

todos. Sobre as instalações do Atrium informou que há boas probabilidades de as 

conservatórias passarem a funcionar lá. Em relação ao alargamento da Zona Industrial, não é 

possível candidatar a obra, sem que os terrenos estejam na posse da Câmara, e ainda não se 

chegou a acordo porque não estamos disponíveis para pagar os terrenos ao valor que o Estado 

pretende. _____________________________________________________________________ 

Tomou a palavra o Vice-presidente que disse que o projecto de saneamento que existe 

abrange o Camarnal, a Pedra e a Fonte Santa e já foram executados 22km, faltando pouco 

mais de 2km. Quanto à ponte das Tercenas e a requalificação das margens estamos a aguardar 

a aprovação da candidatura. As obras para o estacionamento que estão a decorrer numa das 

margens do Lis têm que utilizar pavimento permeável, o uso do alcatrão é proibido. ________ 

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

deu por terminada a sessão, pelas vinte e três 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 

segundo secretário, Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes. _________________________ 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

Telmo Lopes da Silva Ferraz 
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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. 


