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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2011 ______________________________ 

Aos trinta dias do mês de dezembro, no Auditório Municipal, sito na Avenida José Henriques 

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

Quintanilha Nobre e por Ricardo Alexandre Pereira S. Lopes, primeira e segundo secretários 

respetivamente, reuniu em sessão ordinária, a Assembleia Municipal da Marinha Grande com 

a seguinte ordem de trabalhos: ___________________________________________________  

1. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2012:  
- GRANDES OPÇÕES DO PLANO  
- PROPOSTA DE ORÇAMENTO 
- MAPA DE PESSOAL; ________________________________________________________ 

2. AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA AMLEI � ASSOCIAÇÃO DE 
MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE LEIRIA; ________________________________________________ 

3. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS DA TUMG - TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA 
GRANDE, E.M., RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2011; __________________________________ 

4. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE CEDÊNCIA E 
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DA 
MARINHA GRANDE;  ____________________________________________________________ 

5. ATIVIDADE CAMARÁRIA E INFORMAÇÃO FINANCEIRA. ________________________________ 
 

Após a verificação da existência de quórum nos termos do disposto no artigo 11º do 

Regimento da Assembleia Municipal da Marinha Grande, pelas vinte horas e cinquenta e cinco 

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 ata 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 ata constituindo o anexo número II. ____ 

Foi aceite pela assembleia e pelo Presidente da Mesa, o pedido de renúncia de mandato da 

deputada Cristina Alexandra de Oliveira Carapinha (CDU) nos termos do nº1 e 2 do art.º 53 do 

Regimento, sendo substituída pelo deputado José Manuel Silva. _________________________ 

Foi justificada a falta e admitida a substituição do deputado Curto Ribeiro do PS pelo deputado 

Bruno Constâncio dos Santos, bem como a do deputado da CDU, Filipe Andrade pelo deputado 

Júlio Mouco, a do deputado da CDU, Francisco Duarte pela deputada Isabel Freitas e a do 

deputado do PSD, Joaquim Martins pelo deputado Pedro Fonseca. _______________________ 

ANTES DA ORDEM DO DIA_______________________________________________________ 
 
O Presidente da Mesa declarou aberto o período antes da ordem do dia pelas 21h e 

apresentou uma moção sobre o �Documento verde da reforma da administração local� que 

resultou da reunião previamente realizada com todos os líderes de bancada e com os senhores 

presidentes das juntas de freguesia da Marinha Grande, Moita e Vieira de Leiria, cuja cópia se 

anexa à presente ata com o número III. _____________________________________________ 
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Foi colocada à discussão a referida moção e usou da palavra o deputado Pedro André (PSD) 

que começou por desejar um bom ano a todos. Em relação à moção disse que esta é uma 

oportunidade perdida para se reorganizar de forma séria o território do nosso concelho por 

teimosia da CDU e do PS nas pessoas do Presidente da Câmara e do Presidente da Junta da 

Marinha Grande. Disse que com esta alteração à Lei poderia tentar-se junto do governo 

apresentar uma outra proposta de reorganização do nosso concelho, embora concorde com a 

manutenção das três freguesias conforme preconiza a moção e que vão votar a favor. _______ 

Interveio o deputado Luis Guerra Marques (CDU) que desejou a todos um bom ano novo e 

disse que a moção contém uma série de dúvidas e suposições com as quais discorda, o seu 

conteúdo deveria ser mais assertivo e demonstrar claramente de somos contra ou a favor da 

extinção da freguesia da Moita. Sugeriu alterações ao texto da moção para que a possa 

aprovar. ______________________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que disse que a redação da moção 

transmite o conteúdo das ideias de todos os representantes dos partidos/movimentos da 

assembleia e que participaram na reunião para análise do �Documento Verde�.   

Interveio o Presidente da Assembleia que esclareceu que convocou uma reunião para análise 

do �Documento Verde�. A reunião contou com a presença dos líderes de bancada e na 

sequência da mesma, redigiu um texto para que todos lessem e procedessem a eventuais 

correções, chegando ao texto final da moção que hoje aqui apresenta e que na sua conclusão 

REJEITA inequivocamente a junção da freguesia da Moita à freguesia da Marinha Grande. ____ 

Tomou a palavra o deputado Artur Marques (CDU) que disse que a moção deveria demonstrar 

claramente ser-se CONTRA a extinção da freguesia da Moita, que tem sido a freguesia �mal 

amada� do concelho. A Moita foi aliciada para sair do concelho de Alcobaça, mas os sucessivos 

executivos camarários não têm conseguido ajudar a freguesia, faltam ainda muitas 

infraestruturas. Reiterou que a moção deve rejeitar o fim da freguesia da Moita. ___________ 

Usou da palavra o deputado Cristiano Chanoca (MCI) que disse que este assunto não deve ser 

partidarizado. A moção transmite claramente o que ficou tratado na reunião prévia com todos 

os líderes de bancada, que defendem que a freguesia da Moita não deve ser extinta. Sugeriu 

algumas correções ao texto da moção. _____________________________________________ 

Interveio o deputado Saul Fragata (CDU) que disse que o �documento verde� do governo 

pretende acabar com uma série de municípios no país. Disse ainda que, para espanto seu e 

contra a corrente, o deputado Pedro André (PSD) veio defender na reunião a criação de novas 

freguesias no nosso concelho, nos lugares de Picassinos e Pilado/Garcia, numa altura em que a 

questão da extinção de freguesias, está contemplada no memorando da Troika. Mostrou-se 

claramente contra a inclusão do ponto 2 da moção, defendendo apenas o ponto 1. _________ 

Tomou a palavra a deputada Cristiana Sousa (BE) que disse que a moção é de suma 

importância e por isso é que foi trazida à Assembleia para ser aprovada. Sugeriu que o ponto 2 

seja reformulado de forma a reforçar o que se disse na reunião prévia e ser aprovada nesta 

assembleia, por unanimidade. ____________________________________________________ 
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Tomou a palavra a deputada Daniela Serrano (PSD) que disse que o maior número de 

freguesias do país é do PSD, pelo que não lhe parece que haja interesse por parte do governo 

em acabar com elas de uma forma leviana. Efetivamente o memorando da Troika, que já vem 

do governo PS, já contemplava esta reforma na administração local. Reafirmou ainda que o 

PSD defendeu na reunião prévia, a reorganização do território do concelho porque se deve 

lutar e defender aquilo em que se acredita ser o melhor para as populações. _______________ 

Interveio o Presidente da Mesa que esclareceu que o ponto deliberativo da Assembleia é 

apenas o ponto 1: � REJEITAR inequivocamente, qualquer tentativa, de junção da freguesia da 

Moita à freguesia da Marinha Grande.�, todo o restante texto da moção, são recomendações. 

Disse ainda que o texto da moção obteve consenso de todos os líderes que participaram na 

reunião prévia e tal situação agora não se está a verificar. Reforçou que o município da 

Marinha Grande tem todo o interesse em que a moção seja votada por unanimidade e nesse 

sentido, a sessão foi interrompida durante cinco minutos no sentido de se obter consenso 

entre todas as bancadas. ________________________________________________________ 

Pelas 21.45h, o Presidente da Assembleia submeteu à votação a moção apresentada sobre o 

�Documento verde da reforma da administração local�, tendo a mesma sido aprovada por 

unanimidade e sem alterações ao texto inicial. ______________________________________ 

Interveio o deputado Saul Fragata (CDU) que proferiu a seguinte declaração de voto: � 

Votámos a favor porque nos opomos de todo à extinção da freguesia da Moita. Não compreendemos 

porém, que numa moção com um objetivo concreto, se confunda esse objectivo, no alargar a moção a 

cenários inexequíveis no curto prazo e que podem conduzir a climas de confronto e conflitualidade entre 

populações que só podem conduzir a que o processo se arraste e com esse arrastar se crie um clima 

propício a que a freguesia se extinga. Por isso não estamos de acordo com o ponto 2 da moção e do 

mesmo modo com o parágrafo 3 que o suporta. � ________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Artur Marques (CDU) que quis homenagear duas personalidades 

que se destacaram no ano de 2011. A primeira, Joaquim Augusto da Cruz Carreira, um homem 

solidário, um grande lutador da liberdade, um comunista convicto e acérrimo defensor da sua 

ideologia que foi preso seis vezes e resistiu sempre. Sugeriu a atribuição do seu nome a uma 

rua da cidade. Destacou também, o atleta Marinhense Nuno Saraiva, uma grande promessa do 

judo Nacional, que já tem um grande palmarés desportivo e que atualmente, é vice campeão 

nacional de juniores. Este atleta pretende chegar mais longe, tem grandes potencialidades, 

mas precisa de ser apoiado para puder atingir os seus objetivos. Apelou à Câmara que o ajude, 

bem como à modalidade, que tem também outros atletas mais jovens e igualmente 

promissores. __________________________________________________________________ 

Interveio o deputado Luis Guerra Marques (CDU) que também elogiou o trabalho 

extraordinário e a competência técnica do médico, Dr. Francisco Henriques, que recentemente 

foi chamado a integrar equipa médica da federação Portuguesa de Futebol. Propôs ainda à 

Câmara, que agora através do Dr. Francisco, contacte a FPF - Federação Portuguesa de Futebol 

para vir realizar estágios e jogos ao nosso concelho. Trata-se de um desafio para a Câmara e 

para a hotelaria do Concelho, procurar potenciar as condições necessárias para o efeito. _____ 
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Usou a palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que em nome da bancada do PS, também 

se associou aos elogios referenciados nas intervenções anteriores. Louvou ainda a coragem do 

deputado Artur Marques nas palavras de homenagem ao Joaquim Carreira. _______________ 

Tomou a palavra o deputado Fernando Alves (CDU) que fez o ponto da situação da atividade 

do conselho da comunidade do agrupamento dos centros de saúde do pinhal litoral onde é 

representante. A sua intervenção é parte integrante da presente ata, como anexo número V. 

Elogiou também o facto do Dr. Francisco Henriques ter sido nomeado para a FPF, mas disse ser 

necessário que seja efetuada a sua substituição no centro de saúde, porque os seus doentes 

ficam sem consultas sempre que presta serviço na federação. ___________________________ 

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, 

pelas 22.00h e chamou a intervir o munícipe inscrito. _________________________________ 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO _______________________________________________ 

O Sr. Armando Gonçalves Constâncio dos Santos, morador na Travessa Artur Vilela, nº 3, São 

Pedro de Moel, 2430-419 Marinha Grande, fez a sua inscrição para prestar algumas 

informações sobre o bairro social do Camarnal e a dívida ao IHRU � Instituto da Habitação e 

Reabilitação Urbana. Disse ainda que houve deliberações tomadas por unanimidade pela 

Assembleia Municipal sobre o assunto que não foram acauteladas. Mostrou a sua indignação, 

pelo facto de o anterior executivo camarário, não ter agarrado a oportunidade de resolver o 

assunto em 2007 e de arrastar este problema da dívida até aos dias de hoje, não honrando os 

compromissos do Município. _____________________________________________________ 

Tomou a palavra o Presidente da Câmara que efetivamente confirmou que em 2007, a Câmara 

Municipal não aproveitou a oportunidade dada pelo governo para resolver o problema do 

empréstimo do bairro do Camarnal, pois naquela data a dívida não contava para o 

endividamento. Mais tarde, já em 2009, houve uma reunião no IHRU onde ficaram definidas 

algumas premissas, mas às quais a Câmara de então, por deficiência dos serviços não deu 

qualquer seguimento ou resposta. _________________________________________________ 

Disse ainda que há duas semanas atrás, a Câmara teve uma reunião no IRHU e foi-lhe 

comunicado que o Instituto iria executar de imediato a dívida de 1 milhão e 500 mil euros do 

financiamento, acrescidos de 400 mil euros de juros. No final da reunião, ficou acordado que 

assim que a Câmara soubesse qual a sua capacidade de endividamento, iria fazer chegar ao 

IRHU, uma proposta para resolver de vez este assunto do bairro do Camarnal. Ficou 

equacionada ainda a possibilidade de ser o próprio IRHU a financiar a Câmara, pois como é 

sabido, neste momento não há nenhum banco que empreste dinheiro para financiar a 

habitação social. Informou ainda que a Câmara vai honrar o seu compromisso e vai também 

atribuir as casas que ainda estão por entregar à população carenciada da nossa cidade. ______ 

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__________________________________________________________ 
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PONTO 1 - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2012:  
- GRANDES OPÇÕES DO PLANO  
- PROPOSTA DE ORÇAMENTO 
- MAPA DE PESSOAL; ________________________________________________________ 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto em discussão, pelas 22.10h, 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 vai ser assinado o contrato de 

empréstimo com Banco Europeu de Investimento � BEI, para o financiamento da Resinagem e 

da casa da Cultura e que o governo apresentou a proposta para a resolução do alargamento da 

zona industrial da Marinha Grande, no seguimento das negociações já encetadas com o 

anterior governo e a Câmara já enviou a sua proposta. Assim vamos dispor dos 23 lotes até à 

entrada da A8 com novos acessos que já estão em construção e o terreno da J. Ferreira 

Custódio pelo valor de 339 mil euros ao longo de seis anos com uma taxa 5%. ______________ 

Apesar de se vir a registar uma grande baixa na receita de impostos e nas transferências do 

Estado e um grande aumento nas despesas com a SIMLIS e com a EDP, o investimento público 

em 2012, vai continuar com as obras que já estão adjudicadas e em curso, atingindo o 

montante mais elevado destes últimos 10 anos. Disse ainda que vão continuar a apoiar as 

atividades desportivas, vão fazer mais turnos na colónia de férias em S. Pedro, continuar a 

requalificar os imóveis da Câmara, dar inicio à revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) e 

manter as verbas a transferir para as juntas de freguesia. ______________________________ 

Tomou a palavra o deputado Cristiano Chanoca (MCI), que disse ir votar favoravelmente o 

ponto, porque se trata do orçamento possível dentro das contingências atuais e que 

estabelece as prioridades que o executivo camarário entende como as mais necessárias ao 

concelho. Disse ainda que caberá ao eleitorado nas próximas eleições julgar o trabalho 

realizado. Repudiou a critica destrutiva constante e a ausência de propostas e de soluções, por 

parte daqueles que ao longo destes últimos trinta anos colocaram a Marinha Grande no 

estado redutor em que se encontra. Todos temos obrigação de colaborar para construir. Não 

se antevê que este executivo possa fazer tudo o que não foi feito nestas últimas três décadas 

pelos executivos alternados, ora pela CDU ora pelo PS. Propôs que os recursos humanos da 

Câmara sejam rentabilizados ao máximo, para evitar eventuais custos com prestação de 

serviços externos. Disse ainda que precisamos de obras adequadas à nossa dimensão e às 

nossas necessidades e não de projetos megalómanos. Mostrou o seu desagrado relativamente 

à designação de �casa da Cultura� ao Teatro Stephens. ________________________________ 

Interveio o deputado Pedro André (PSD) que lembrou que aprovaram o plano e o orçamento 

de 2011 porque negociaram a inclusão de algumas ações, mas que a Câmara fez delas �tábua 

rasa�. Congratulou-se com a informação prestada pelo Presidente da Câmara. _____________ 

Disse que o orçamento para 2012 é mera gestão corrente e que a receita prevista em cerca de 

7 milhões de euros com a venda de terrenos, só pode ser fictícia. Pelo que as obras que estão 

em plano e que não são financiadas, provavelmente não se irão fazer. Questionou a Câmara 

sobre a receita �empolada� com a venda de terrenos e a receita prevista de 27 mil euros com 

pavilhões desportivos. __________________________________________________________ 
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Tomou a palavra o deputado Luis Marques (CDU), que disse que as boas notícias que o 

Presidente comunicou à Assembleia, não estão plasmadas no orçamento para o próximo ano, 

pois se fosse esse o caso, a sua intervenção seria outra. Mas tem que se pronunciar sobre o 

orçamento apresentado, e que lhe parece ser o pior dos últimos anos, pois não se vislumbra 

nele nenhuma estratégia. Voltou a falar dos dois problemas que o Concelho tem que resolver, 

um o desenvolvimento económico e o outro o investimento em saneamento. Para o primeiro, 

disse que a Câmara tem que potenciar a capacidade para atrair investimento e procurar 

sempre a melhoria da nossa qualidade de vida. Concordou que o Concelho precisa de 

equipamentos como a piscina e o mercado e de outras coisas, mas nestes tempos difíceis com 

fracos meios, a prioridade é pensar no futuro e para isso continuar a apostar no 

desenvolvimento económico é fundamental. O alargamento da zona industrial da Marinha 

Grande deve apostar ter várias valências e serviços concentradas na mesma área e não 

disseminados pela cidade. _______________________________________________________ 

Disse também que o saneamento é a outra área de investimento prioritário, pelo conforto e 

qualidade de vida que traz à população e como a verba inscrita é tão reduzida, pelo que se 

antevê que faltarão ainda longos anos para cumprir esse objetivo. A capacidade de 

endividamento dos Municípios vai baixar em 2012 por força da Lei, pelo que espera que a 

Câmara já tenha conseguido contrair os empréstimos necessários para não vir a ser ainda mais 

penalizada. Concordou com o deputado Pedro André no que respeita ao empolamento da 

receita no orçamento. ___________________________________________________________ 

Usou a palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que disse tratar-se de um plano 

participado do ponto vista político. Reafirmou que se vive atualmente uma crise muito grande, 

daí a relevância que tem, o facto da Câmara ter já contratualizado um investimento de 10 

milhões de euros em obras importantes para o nosso Concelho, sem contudo reduzir nas suas 

funções sociais e desportivas. Referiu também que se baixou em 10 % a despesa corrente, que 

se mantiveram as transferências para as juntas de freguesia, isto apesar de as transferências 

do estado terem diminuído em 17%. Enalteceu o facto de a Câmara, apesar das dificuldades 

ter conseguido manter ainda uma grande capacidade de investimento, ao contrário do que se 

passa à nossa volta noutros Municípios. Concordou com o deputado Luis Guerra Marques em 

relação à prioridade que deve ser dada às áreas de desenvolvimento económico e zonas 

industriais. ____________________________________________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Cristiana Sousa (BE) que disse que lamentavelmente há várias 

décadas que se aborda a insuficiência do saneamento básico do Concelho, problema que se 

mantém ainda hoje e é transversal a todos os executivos camarários. Questionou a Câmara 

sobre as ruas que irão ser sujeitas a saneamento no próximo ano e qual o ponto de situação 

com o depósito do alto dos Picotes. ________________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Augusto Lopes (PS) que se mostrou agradado com o orçamento do 

próximo ano, pois contempla várias obras muito necessárias ao Concelho e há muito ansiadas 

pela população: a Resinagem, a casa da Cultura, o mercado, a piscina, o J. Ferreira Custódio, a 

revisão do PDM, os jardins Stephens, etc� Louvou ainda o facto de se manter toda a ação 

social de apoio aos mais vulneráveis. E disse ainda que para se realizar tão avultados 
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investimentos, a Câmara tem pela frente um grande desafio que é arranjar receita para 

conseguir executar ao máximo este plano e orçamento. _______________________________ 

Interveio o deputado Saul Fragata (CDU) que disse que os documentos previsionais para 2012 

não traduzem nenhuma estratégia, contemplam pouco ou nenhum investimento na área das 

águas e saneamento, continua sem verba para as variantes à cidade, limita-se a concluir obras 

lançadas pela Câmara anterior. Referiu ainda que não se vislumbra neste orçamento nenhuma 

politica desportiva, nem cultural. Questionou a Câmara se a Rua da Indústria vai ter semáforos. 

Usou a palavra o Presidente da Câmara, que confirmou que a Câmara continua a ter uma 

politica desportiva, pois não retirou qualquer apoio aos clubes do Concelho e o protocolo 

celebrado com a U.D.L. tem permitido ajudar outros clubes, nomeadamente o A.C.M. _______ 

Lembrou que a extensão de rede de distribuição de águas e de saneamento do nosso Concelho 

é a maior de todos os municípios da AMLEI. Ainda falta fazer muito, mas a Câmara tem 

realizado obras nesta área e vai continuar a fazer nos lugares de Pedra, Fonte Santa, Moita, 

Trutas, Passagem, Pilado e Amieira. Tratam-se de investimentos avultados que já não contam 

com o apoio do QREN e sem financiamento é muito difícil fazer mais. ____________________ 

Esclareceu que a aprovação da candidatura para a recuperação do teatro Stephens foi possível 

porque se ajustou o nome para �Casa da Cultura Stephens�, pois não existiam verbas para 

apoio a teatros, tratou-se de uma questão de mera semântica, pois as diferentes valências vão 

continuar. Disse que a receita com a venda terrenos é a única forma de ir fazendo obras e de 

as pagar e vão também baixar as despesas. _________________________________________ 

Informou que foi vedado o espaço e que está prevista a duplicação do depósito de água da 

Estação, continuam a procurar outras fontes de água, para depois se intervir no depósito do 

Picotes. Têm sofrido uma grande pressão para vender a água, por isso o abastecimento de 

água é sempre uma questão presente no dia a dia. Disse que já estão a decorrer obras no 

ecocentro e no parqueamento TIR e o novo mercado municipal já tem projeto que foi 

discutido com os vendedores e a obra deve ter inicio até ao final de Junho 2012. ___________ 

Mostrou-se disponível para ajudar o Judo Clube da Marinha Grande pelo que vai convocar uma 

reunião e através do Dr. Francisco Henriques vai também procurar atrair jogos e estágios das 

seleções nacionais para o nosso estádio Municipal. ___________________________________ 

Apesar de se avizinhar um ano muito difícil, tem esperança em conseguir realizar as obras a 

que se propõe e para isso conta com o empenho de todos os trabalhadores da Câmara. ______ 

Interveio o deputado Pedro André (PSD) que solicitou ao presidente um relatório 

relativamente aos projetos e obras que foram objeto de candidatura e financiamento. 

Lembrou a bancada da CDU que, há dez anos atrás, fazia sentido ter um orçamento cheio de 

rubricas abertas à espera dos dinheiros comunitários, hoje em dia tudo mudou. O que se 

pretende é ter um orçamento rigoroso onde se assuma que os recursos são limitados e não se 

gaste aquilo que não se tem. _____________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Artur Marques (CDU) que disse que todos os partidos têm 

responsabilidade política ao longo dos anos, inclusive o PSD, que agora até tem um vereador 
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no executivo camarário que serve de �fiel da balança� e deixou passar este orçamento. Disse 

que ainda bem que no Concelho estão habituados a lutar, pena que o país ao nível das 

exportações, não esteja como a Marinha Grande. Voltou a chamar a atenção para a verba para 

a obra da Junta de freguesia da Marinha Grande. Acrescentou que em democracia, todos os 

vereadores devem ser ouvidos e deveriam ter pelouros, pois essa é a participação que se 

exige. ________________________________________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Frederico Barosa (PS) que elogiou a coragem da Câmara, ao 

finalmente avançar com a revisão do P.D.M. - Plano Diretor Municipal, instrumento urbanístico 

de grande importância e verdadeiramente estratégico para o Concelho. __________________ 

Tomou a palavra o Presidente da Mesa que sugeriu à Câmara a realização de uma estimativa 

de custos para um eventual alargamento do relvado nº 2 para as medidas exigidas por Lei e 

que permitem a realização de jogos oficiais. _________________________________________ 

Interveio o Presidente da Câmara, que informou que a Câmara já pensou em transformar o 

relvado 2 em sintético. Os custos de manutenção de um relvado natural são muito elevados, 

embora estejam a gastar com os dois relvados o mesmo que Leiria gasta só com um, a situação 

atual é delicada, porque o valor da prestação de serviço no próximo ano ainda tem que baixar 

mais 10%, e não sabe se será possível que alguma empresa o venha a fazer a tão baixo preço. 

Os relvados têm uma sobrecarga muito grande, são usados no limite possível da sua utilização. 

Confirmou que o projeto da Resinagem já foi aprovado com esta Câmara, mas vai trazer o 

relatório das candidaturas na próxima Assembleia para esclarecer o assunto. Em relação à 

verba para a Junta de Freguesia da Marinha Grande, reafirmou que a Câmara não pode ir além 

do apoio dos 50%. ______________________________________________________________ 

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

um, �DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2012: 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO, PROPOSTA DE ORÇAMENTO e MAPA DE PESSOAL.�, tendo o 

mesmo sido aprovado por maioria com onze votos a favor, oito votos contra e cinco 

abstenções. ___________________________________________________________________ 

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

deliberação. __________________________________________________________________ 

PONTO 2 - AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA AMLEI � ASSOCIAÇÃO DE 
MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE LEIRIA. _______________________________________________________ 
 
O Presidente da Mesa apresentou o ponto em discussão, pelas 23.48h, 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. ________________ 

Interveio o Presidente da Câmara, que informou que o prédio sede da AMLEI, da autoria do 

arquiteto Korrodi, tem muita dignidade, mas não tem condições para ter os serviços a 

funcionar, para isso era necessário fazer grandes obras. Não foi possível candidatar essas 

obras, por isso foi decidido vendê-lo, embora a Câmara tivesse votado contra. Neste 

momento, a AMLEI funciona em dois apartamentos emprestados pelo Município de Leiria. ___ 
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Interveio o deputado Pedro André (PSD) que sugeriu que este ponto fosse discutido na 

próxima reunião, uma vez que gostaria de saber qual o custo de manutenção do edifício, qual 

o valor da sua aquisição, pois julga que vender imóveis nesta altura não será um bom negócio. 

Pensa que a base de licitação é demasiado baixa, cobre praticamente só o valor do terreno. __ 

Tomou a palavra o deputado Luis Marques (CDU), que disse também ser necessário ter mais 

elementos sobre este ponto. Lamentou o facto de se ter que vender um edifício público tão 

bonito, embora também compreenda que o mesmo não tem condições para o funcionamento 

da associação em causa. _________________________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Frederico Barosa (PS) que lamentou também que o edifício deixe 

de ser público, mas pensa que os custos de adaptação do edifício para que seja viável a 

assembleia da AMLEI funcionar, serão muito elevados. ________________________________ 

O Presidente da Câmara reiterou que o edifício não apresenta condições para se trabalhar, a 

sala de reuniões tem uma lotação para 15 pessoas e chove dentro das salas. Informou que a 

hasta pública tem como base de licitação, os 650 mil euros e disponibilizou-se para trazer mais 

informações sobre o ponto para a próxima reunião. ___________________________________ 

O Presidente da Mesa informou que se retomaria a discussão do ponto dois na próxima 

reunião, sendo que até lá seria remetida aos senhores deputados, a documentação adicional 

sobre o mesmo. ________________________________________________________________ 

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

deputados das diversas bancadas, deu por encerrada a reunião, pelas zero horas e dezoito 

minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo membros da Mesa: 

Presidente da Assembleia Municipal, Telmo Lopes da Silva Ferraz, primeira secretária, Ana 

Patrícia Quintanilha Nobre e Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes, segundo secretário. __ 

Desejou a todos um Feliz Ano 2012 e informou que a Sessão prosseguiria em segunda reunião, 

no próximo dia 13 de janeiro de 2012, pelas 20.30h.___________________________________ 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

Telmo Lopes da Silva Ferraz 

 

A Primeira Secretária 

 

Ana Patrícia Quintanilha Nobre 
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O Segundo Secretário 

 

Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conteúdo da presente sessão fica registado em suporte digital. 


