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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

INICIADA NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2011  E CONCLUÍDA NO DIA 13 DE 

JANEIRO DE 2012____________________________________________ 

Aos treze dias do mês de Janeiro, 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 respetivamente, teve lugar a segunda reunião da sessão ordinária da Assembleia 

Municipal da Marinha Grande com a continuação da seguinte ordem de trabalhos: ________ 

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 PROJETO 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 

minutos, o Presidente da Mesa, Telmo Ferraz, deu início à segunda reunião da Sessão 

Ordinária iniciada em 30 de dezembro de 2011, 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, António Santos e Vítor Pereira, cuja cópia da lista 

de presenças se anexa à presente ata constituindo o anexo número II. _________________ 

Não estiveram presentes na reunião, os deputados Frederico Barosa e Bruno Constâncio, 

ambos do PS e a deputada Susana Domingues da CDU por motivos pessoais e profissionais, 

foram justificadas as suas ausências junto do Presidente da Mesa e as mesmas foram aceites.  

O Presidente da Mesa usou da palavra para se solidarizar, em seu nome pessoal e da 

Assembleia, com a dor do amigo, deputado e presidente de junta de freguesia da Marinha 

Grande, Francisco Duarte pelo falecimento da sua esposa. Disse ainda que foi aceite pela 

Mesa a sugestão feita por um munícipe, para que a distribuição das mesas da assembleia se 

altere de forma que o público tenha uma melhor visibilidade dos deputados. Sendo assim na 

próxima sessão irá ser testada uma nova disposição da sala, tal como já havia informado os 

líderes de bancada. _______________________________________________________ 

CONTINUAÇÃO DA ORDEM DO DIA______________________________________________ 

2. AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA AMLEI � ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS 

DA REGIÃO DE LEIRIA; __________________________________________ 
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O Presidente da Mesa apresentou o segundo ponto para discussão, pelas 20.55h, o mesmo 

tinha sido interrompido na última reunião devido à necessidade de obter mais informações 

sobre o assunto. Não havendo esclarecimentos a prestar pela Câmara, declarou abertas as 

inscrições. ______________________________________________________________ 

Interveio, o deputado Luis Guerra Marques (CDU), que disse lamentar que o edifício sede da 

AMLEI tenha que ser seja alienado, uma vez que se trata de um edifício muito digno situado 

numa zona nobre da cidade. Disse ainda que se vai abster na votação. ___________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD) que disse que continua a achar o preço base 

de licitação baixo para o edifício em causa e que o mesmo acabará por ser vendido ao 

desbarato. Não encontra custos financeiros, nem de manutenção que justifiquem a sua venda 

e se é uma questão de funcionalidade, os serviços poderiam provavelmente funcionar num 

qualquer equipamento de um dos Municípios da AMLEI. Reiterou que se trata de uma má 

medida de gestão, a sua alienação e vai abster-se. ________________________________ 

Não havendo mais inscrições, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto dois, 

AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA AMLEI � ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA 

REGIÃO DE LEIRIA.�, tendo o mesmo sido aprovado por maioria com nove (9) votos a favor e 

doze (12) abstenções. ____________________________________________________ 

A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade dos presentes (21) aprovar, em minuta, a 

presente deliberação. ________________________________________________ 

PONTO 3. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO, BALANÇO E CONTAS DA TUMG - TRANSPORTES URBANOS 

DA MARINHA GRANDE, E.M., RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2011;  

O Presidente da Mesa apresentou o ponto em discussão, cerca das 21.06h, cujo documento se 

anexa à presente ata para dela fazer parte integrante como anexo número III e deu a palavra 

ao Presidente da Câmara que prestou esclarecimentos sobre o mesmo. ___________ 

O Presidente da Câmara disse que o relatório da TUMG, foi aprovado pelo executivo 

camarário. Informou ainda que estão a decorrer investimentos em todos os segmentos onde a 

empresa opera. A TUMG tem, atualmente, cinco valências em pleno funcionamento, a saber: 1º 

Uma vasta rede de transporte urbano com cinco linhas permanentes, tendo o índice de 

crescimento de utentes superado os 48%. Já se encontra concluído o estudo prévio de 

suporte ao segundo alargamento, previsto para o primeiro trimestre do próximo ano e que 

incluirá, os lugares do Pilado, Escoura, Amieira, Albergaria e Camarnal. Destacou o facto de 

os preços de todas as tarifas não terem sofrido qualquer aumento e o mesmo se verificará 

para 2012; 2º Transporte escolar. Todas as crianças do ensino público têm o seu transporte 

assegurado e totalmente gratuito. 3º Parque de máquinas. Atualmente, a TUMG tem 14 

máquinas com idades médias superiores a 25 anos, o parque de máquinas já foi renovado em 22%, o 

que não se registava há décadas. 4º Alugueres de transporte. O único autocarro que a 

empresa possui para este tipo de transporte foi adquirido em 1989, o que condiciona 

amplamente a sua capacidade de utilização. Há necessidade de mudar o rumo e para isso a 

TUMG pretende adquirir 1 autocarro de 53 lugares, moderno e bem equipado, permitindo 

assim tornar-se totalmente autónoma e aumentando as receitas próprias em cerca de 40.000 
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�/ano. 5º Estacionamento pago de duração limitada. O investimento foi totalmente suportado 

pela empresa municipal e a receita média mensal obtida situa-se em cerca de 10.000�. 

_______________________________________________________________ 

Disse ainda que a TUMG adquiriu as antigas instalações da EDP, em pleno centro tradicional, 

após difíceis negociações, e que durante este mês, os cerca de 2.000 clientes de passe da 

TUMG passarão a dispor de modernas instalações no coração da cidade. Pensa que a nossa 

empresa municipal é uma empresa modelo e isso foi possível face à excelência imposta na 

sua gestão, polivalência dos seus trabalhadores e a atenção permanente do executivo. _____ 

Interveio, o deputado Artur Marques (CDU), que se congratulou com as novas linhas da 

TUMG em que a população da Moita não é excluída. Sugeriu que fosse criado um cartão de 

estacionamento para comerciantes com pagamento mensal, porque é mais flexível e prático 

do que a tiragem de tickets. Disse ter tido conhecimento do desaparecimento de duas 

máquinas dos estaleiros da Câmara, uma niveladora e um garfo de areia e quis saber se a 

Câmara confirma o sucedido. ________________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Luis Guerra Marques (CDU), que pretendeu saber desde quando 

o Vice-presidente assumiu funções não executivas na TUMG. Registou que a conta de 

exploração da TUMG, apresenta um decréscimo nos serviços prestados e um aumento 

substancial nas despesas de pessoal, e nos serviços externos. Duvidou que o investimento 

feito com a aquisição do imóvel da antiga EDP se justifique perante uma média tão baixa de 

vendas de passe. Solicitou esclarecimentos sobre um processo de condenação que a TUMG 

tem a decorrer no Tribunal Administrativo Fiscal de Leiria e uma divida por cobrar em 2639 

euros. Questionou sobre o número de funcionários que a TUMG tem de momento. Solicitou 

novamente à Câmara o parecer do revisor oficial de contas relativo às contas de 2010 e 1º 

semestre de 2011. _________________________________________________________ 

Tomou a palavra, o deputado Fernando Alves (CDU), para questionar se o valor da receita 

mensal diz respeito unicamente à tiragem dos parquímetros ou se inclui a receita das multas.  

Interveio o Presidente da Câmara que disse que as multas são receita da P.S.P. Disse que a 

policia tem que fazer o seu trabalho e agora é mais fácil encontrá-los nas ruas da cidade, o 

que traz mais segurança para todos. __________________________________________ 

Esclareceu que a Moita não está ao abandono, que a ligação viária entre a Moita � Marinha 

Grande é interurbana e assegurada pela Rodoviária, e que o mesmo se aplica a Vieira de 

Leiria. A lei não permite que a TUMG, empresa municipal faça essas ligações, pelo que se 

enveredou pela via negocial para tentar resolver esta questão. Disse ser grave o eventual 

desaparecimento das máquinas e vai averiguar. __________________________________ 

Em relação às questões colocadas pelo deputado Luis Marques, prometeu dar a resposta por 

escrito. Quanto ao estacionamento pago disse que, avaliados os dados estatísticos fornecidos 

pelos parquímetros, a Câmara vai aumentar o número de lugares não pagos no parque da 

cerca e no estacionamento junto das finanças. ___________________________________ 
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Usou da palavra, o deputado Luis Guerra Marques (CDU), que reafirmou que a sua bancada 

sempre defendeu que era um erro colocar tantos lugares de estacionamento pagos na cidade, 

e ainda bem que agora a Câmara vem dar razão à posição da CDU. Lamentou que a Câmara 

não tenha em tempo útil dado ouvidos à sua bancada, pois ter-se-ia evitado despesas com os 

parquímetros e com a sua manutenção. ___________________________ 

Tomou a palavra, a deputada Cristiana Sousa (BE), que insistiu em ser esclarecida sobre o 

processo em Tribunal da TUMG, uma vez que o relatório do revisor de contas fala de uma 

possível condenação da TUMG com pagamento de indemnização. _____________________ 

De seguida interveio, o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que lembrou que a CDU não queria 

nem estacionamento pago nem a criação da TUMG, que foi formalmente extinta em 

deliberação da Câmara, quando o Sr. Barros Duarte foi presidente. Disse que a TUMG é um 

caso de sucesso, que veio revolucionar a mobilidade das pessoas, principalmente a da 

população mais idosa. A eficácia financeira da TUMG tem permitido diminuir os custos para a 

Câmara, prevê-se acabar a contratação para o transporte escolar e diminuiu o valor do 

aluguer de transportes coletivos. Quanto ao estacionamento pago, além de ser uma fonte de 

receita, foi desde o início, uma medida para reorganizar o espaço urbano, e que agora com a 

prática, mostrou à Câmara que é necessário fazer alguns reajustes e proceder a alterações. _ 

Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD) que chamou a atenção dos deputados que o 

parecer do revisor refere que o processo em Tribunal já foi julgado improcedente. Disse que 

com a CDU, nem a Moita nem a Marinha teriam TUMG. Não partilha do otimismo do 

Presidente em relação à TUMG, mas de uma forma geral as contas parecem estar no bom 

caminho. _______________________________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Saul Fragata (CDU), que disse que quem criou a TUMG foi a 

CDU. Explicou que o presidente Barros Duarte, teve uma decisão infeliz ao propor a extinção 

da TUMG. Essa deliberação camarária que depois veio aqui à Assembleia para ratificar, não 

foi votada porque a CDU pediu para se retirar o ponto sobre a extinção da TUMG, graças ao 

trabalho politico que tinha sido feito pela CDU com a colaboração do Dr. Alberto Cascalho, 

que viria a ser presidente, após a suspensão do mandato de Barros Duarte. Disse ainda que 

sempre se confirmou a �overdose� de estacionamento pago, assunto que foi mal planeado e 

mal estudado e que fez agora a Câmara recuar. Nunca estiveram contra o estacionamento 

pago, mas sim contra o número de lugares e localização dos mesmos. _________________ 

Tomou a palavra o deputado Cristiano Chanoca (MCI) que disse que embora esteja a ser 

acusado de ser um deputado do PS, reafirmou que é deputado em representação do MCI e de 

todos os seus elementos e desenvolve o seu trabalho de acordo com o que pensam e não de 

acordo com o que os outros partidos querem ou pensam. Lembrou toda a Assembleia que à 

data em que foi votado o estacionamento pago, foi dito que se houvesse necessidade de 

proceder a posteriores alterações a Câmara estaria disponível para o fazer, tal como se veio 

agora a confirmar. ________________________________________________________ 

Interveio, o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que apresentou um requerimento à Câmara, 

cuja cópia se anexa à presente ata com o número IV, sobre a problemática da criação da 

TUMG e solicitou que a resposta seja dada a todos os líderes de bancada _______________ 
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Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD) que lembrou que a deliberação de Câmara 

sobre a extinção da TUMG é datada de abril, e na sessão ordinária de junho, o PSD apresenta 

uma recomendação à Câmara contra a extinção da TUMG e na sessão de setembro, a CDU 

pede para retirar porque sabiam que a extinção ia ser chumbada. _____________________ 

Usou da palavra, o deputado Artur Marques (CDU), que referiu que foi um erro da CDU 

corrigido a tempo esta questão da extinção da TUMG e o importante é que a TUMG está a 

funcionar. ______________________________________________________________ 

Tomou a palavra, a deputada Isabel Ferreira (PS) que lembrou que o trabalho nas autarquias 

deve centrar-se, independentemente das ideologias, no bem da comunidade. Disse ainda que 

reconhecer os erros, é um ato de inteligência, e que todos os deputados devem procurar o 

melhor para a população do Concelho, pois é isso que as pessoas esperam de nós. 

___________________________________________________________________ 

Interveio o Presidente da Câmara que explicou que o contencioso em causa no relatório, 

refere-se a uma empresa que contestou um concurso público a que concorreu, tendo perdido 

na 1ª e na 2ª instância. Em relação ao cartão de estacionamento para empresas comerciais e 

industriais está a ser estudado pela TUMG. ______________________________________ 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. ________________________________ 

PONTO 4. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE CEDÊNCIA E 

UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DA 

MARINHA GRANDE;  _________________________________________________________ 

 
O Presidente da Mesa apresentou o ponto em discussão, pelas 22.05h, cujo documento se 

anexa à presente ata para dela fazer parte integrante como anexo número V e deu a palavra à 

Vereadora Cidália Ferreira para prestar os esclarecimentos sobre o mesmo. _____________ 

No uso da palavra a Vereadora Cidália Ferreira, disse que só existia na Câmara um formulário 

onde as entidades coletivas ou individuais pediam transporte. Verificou-se que existe uma 

grande quantidade de pedidos e muitas das vezes, vários pedidos vindos da mesma entidade. 

Como existe um contrato determinado de quilómetros com a TUMG que a Câmara depois 

comparticipa em 50% ou 100%, houve necessidade de criar critérios de equidade para as 

diferentes entidades do Concelho, por isso se fez este regulamento para que todos os 

intervenientes saibam com que regras se regem quando pedem transporte. ___ 

Usou da palavra, o deputado Luis Guerra Marques (CDU), que disse que segundo o ponto 5, 

não é viável que uma equipa de futebol se desloque para jogar a Faro, porque fará 800km, o 

que ultrapassa o limite previsto dos 500km. Disse ainda que o ponto 10, que define o limite 

anual de Km contratualizado entre a TUMG e a Câmara, vai inviabilizar qualquer necessidade 

extra que possa vir a existir, o que não lhe parece bem. Discorda por completo do artigo 6º 

do ponto 2, que refere que é dada prioridade ao pedido que primeiro der entrada nos 

serviços, quando existem vários para a mesma data, na sua opinião devem ser previstos 

outros critérios. __________________________________________________________ 



(Mandato 2009/2013)

  

ATA NÚMERO UM 13/01/2012 

 6 

Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD) que disse que os vinte dias úteis de 

antecedência para instruir o pedido de transporte parecem-lhe muito tempo, pois os 

calendários desportivos, nem sempre são feitos com a antecedência desejada e sofrem muitas 

vezes alterações de última hora, depende muito de modalidade para modalidade. Manifestou 

o seu desacordo em relação ao limite de km, se este for aplicado ao clube e não às diferentes 

modalidades que o clube tenha. Disse não ser justo, pois vai prejudicar mais, quem mais 

atividades dinamiza. _______________________________________________________ 

A Vereadora Cidália Ferreira, explicou que o regulamento foi elaborado, tendo por base uma 

vasta experiência de muitos anos. O atendimento dos pedidos tem sempre duas vertentes: a 

da justiça e a dos meios existentes. A Câmara tem que cumprir o que tem contratualizado 

com a TUMG e subsidia dentro do que está previsto no regulamento, pois são as verbas de 

que dispõe. Todo o pedido que ultrapassar em tempo ou em quilómetros o previsto, terá que 

ser suportado pela entidade que o instruiu. Em relação às exceções elas estão asseguradas, 

pois sempre que se verificarem, os pedidos serão sempre remetidos para as reuniões de 

Câmara e objeto de deliberação. Sugeriu que se coloque o regulamento em prática, e caso se 

venha a confirmar problemas com a aplicação do ponto 2, ou outro qualquer, a Câmara 

compromete-se a rever o mesmo e a trazer à Assembleia, as eventuais alterações. 

______________________________________________________________ 

Interveio, o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que disse que fazer um regulamento é sempre 

um processo de escolha e de exclusão, mas como infelizmente os meios são escassos e não 

se pode satisfazer tudo e todos. O objetivo é ter um regulamento que seja o mais consensual 

possível. Disse que a simultaneidade de pedidos não é muito provável e que a sua escolha 

com base na representatividade, seria ainda mais complicada e polémica. Se houver dúvidas 

na aplicação do regulamento a um qualquer pedido, certamente que a Câmara chamará as 

entidades interessadas e com bom senso cuidará de resolver a situação. _______ 

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

um regulamento que com certeza foi elaborado com a vasta experiência da Câmara nestas 

questões de pedidos de transporte. ___________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Augusto Lopes (PS), que disse que a escolha dos critérios para 

os casos de simultaneidade, não são fáceis de encontrar. Pelo que concorda que o 

regulamento deva ser colocado em prática para depois se avaliar eventuais necessidades de 

ajuste ou de retificação ao mesmo. ____________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD) que disse que é melhor ter um regulamento 

do que não ter nada e que a Câmara deve tomar nota das recomendações e reparos feitos ao 

mesmo. ___________________________________________________ 

 

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

�APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO 

DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE�, 

tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade dos deputados presentes (21). 
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A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade dos presentes (21) aprovar, em minuta, a 

presente deliberação. ________________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Luis Guerra Marques (CDU), que proferiu, em nome da bancada 

da CDU, a seguinte declaração de voto, que se anexa à presente ata com o número VI: � 

Votámos favoravelmente na convicção de que as recomendações que fizemos quanto: 1) ao 

limite da distância; 2) à prioridade na cedência do transporte em caso de simultaneidade de 

acontecimentos, serão tidos em conta. � _____________________________________ 

 
PONTO 5 - ACTIVIDADE CAMARÁRIA E INFORMAÇÃO FINANCEIRA. ______________________ 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto em discussão, pelas 22.38h, cujo documento se 

anexa à presente ata para dela fazer parte integrante como anexo número VII. ___________ 

Usou a palavra o deputado Fernando Alves (CDU) que sugeriu que se deslocassem alguma 

peças de vidro do Museu do Vidro para o Museu Joaquim Correia para que os turistas 

possam ter algo para visitar na cidade, uma vez que o Museu do Vidro vai continuar 

encerrado para obras. _____________________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Artur Marques (CDU), que salientou a importância da realização 

de mais uma edição da FAG, apesar de todas as dificuldades. Congratulou a Câmara pela 

iniciativa das conferências de arte e design que provou que a Marinha Grande tem muitas 

potencialidades e está na vanguarda da inovação naquelas áreas. Lamentou ainda que a 

Câmara não tivesse dado qualquer resposta a um munícipe jovem e dinâmico, que tomou a 

iniciativa de apresentar um projeto espetacular para as referidas conferências. Questionou se 

a Câmara já tinha efetuado o contacto com o Judo Clube da Marinha Grande. _ 

Tomou a palavra a deputada Maria de Fátima Pedrosa (PSD) que quis saber o que se passa 

com o atraso no pagamento à empresa que faz as atividades de enriquecimento curricular em 

Vieira, uma vez que não estão a pagar atempadamente aos professores, estes faltam 

causando grandes transtornos aos alunos. _________________________________ 

Usou a palavra o deputado Saul Fragata (CDU), que pediu esclarecimentos sobre o 

desaparecimento das máquinas dos estaleiros e sobre a entrada de água do pátio das 

instalações da TUMG para dentro do edifício da Câmara. Sobre São Pedro de Moel, quis 

saber informações sobre a E.N 242-1, as arribas e uma possível candidatura às 7 maravilhas 

das praias de Portugal. Quis também saber o ponto da situação sobre a ponte das Tercenas e 

a possibilidade de construir um esporão na Praia da Vieira que há anos que é prejudicada 

com os sucessivos esporões que se construíram a norte. Pediu a atenção da Câmara para os 

problemas do Grupo Desportivo da Praia, que está em risco de não poder jogar. _________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro Fonseca (PSD) que lamentou que a Câmara não participe 

ativamente nas reuniões do conselho do agrupamento de escolas Nery Capucho. Pretendeu 

saber o ponto da situação relativamente aos centros educativos. Estranhou que se reporte 

tanta falta de meios humanos, quando a Câmara tem mais de 400 funcionários. ____ 

Usou a palavra o deputado José Manuel Silva (CDU), que perguntou se o estacionamento 

pago no centro da cidade veio ajudar ou não a recuperar o comércio tradicional. Voltou a 
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falar da ausência de placas toponímias a indicar Moita nos acessos da Zona Industrial da 

Marinha Grande. Mostrou-se consternado pelas �supostas� declarações do Presidente da 

Câmara sobre a freguesia da Moita publicadas no Jornal da Marinha Grande. ____________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD) que apresentou um requerimento à Câmara, 

cuja cópia se anexa à presente ata com o número VIII, sobre dados referentes ao 

licenciamento de obras particulares. Recomendou à Câmara que mencione todo e qualquer 

condicionalismo que possa existir, quando licencia obras particulares para evitar possíveis 

transtornos e problemas aos munícipes, como aconteceu com um loteamento na Guarda Nova.  

Usou da palavra, o deputado Luis Guerra Marques (CDU), que registou um aumento bastante 

grande na rubrica de despesas de bens e serviços. Sugeriu que seja aberta a circulação 

automóvel pelo menos num sentido em frente às obras da Casa da Cultura e da Resinagem. 

Pretendeu saber como é feita a utilização do estádio Municipal, se este foi cedido só para a 

U.D.L, porque sabe que o Marinhense foi jogar a Casal dos Claros e se a bancada amovível 

foi ou não comprada pela Câmara. _____________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Cristiano Chanoca (MCI) que alertou para a avaria frequente nos 

semáforos. Sugeriu que se coloque uma placa indicativa de zona industrial e Maceira, no 

acesso à A8, para quem vem da Moita para a Marinha Grande. Recomendou a elaboração de 

um regulamento para a utilização do estádio Municipal em nome da transparência e para que 

o Marinhense não se sinta prejudicado. ________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Fernando Alves (CDU) que louvou a Câmara pela beneficiação que 

foi feita na curva da guarda Nova e sugeriu também a abertura ao trânsito da rua em frente à 

Câmara. _________________________________________________________ 

O Presidente da Câmara informou que a requalificação do Museu do Vidro e da sua 

envolvente vai demorar pelo menos mais seis meses e que a Câmara já transferiu algum 

espólio para o Museu Joaquim Correia. Disse que foram investidos cerca de 60 mil euros no 

pavilhão 2 do parque municipal de exposições para dignificar mais uma edição da Feira de 

Artesanato e Gastronomia da Marinha Grande, que contou ainda com os habituais apoios da 

Câmara e de outros parceiros. Disse que vai procurar saber o que se passou com a resposta 

ao projeto referente às conferências e sobre o desaparecimento das máquinas. As obras no 

pátio da TUMG foram feitas pelo senhorio e ainda estão a decorrer, pelo que a questão da 

entrada da água vai resolver-se. ______________________________________________ 

Em relação às obras das arribas e da ponte das Tercenas foi-nos dito pelo Governo que irão 

começar até ao final de março de 2012 e o esporão está proposto para 2013. Disse que no 

âmbito da ADAE e da CIMPL, a praia de S. Pedro concorreu nas categorias de praia urbana e 

praia com arribas para as 7 maravilhas das praias. Neste momento as recuperações das 

escolas e a construção de centros educativos não têm apoios, estão paradas. ____________ 

A Câmara tem vindo a perder funcionários, de momento são 288 e infelizmente não temos 

capacidade para fazer alguns trabalhos, como a manutenção e recuperação dos semáforos. A 

situação com o pessoal vai agravar-se com as exigências do memorando da troika, iremos ter 

que reduzir o número de chefias o que provavelmente obrigará a reorganizar novamente os 



(Mandato 2009/2013)

  

ATA NÚMERO UM 13/01/2012 

 9 

serviços. Comprometeu-se a ir ver a sinalética e alertou que alguma é da responsabilidade do 

Instituto de Estradas. Esclareceu que as notícias publicadas pelo jornal da Marinha Grande 

não são da sua autoria, nem da sua responsabilidade. Disse que o Marinhense foi jogar fora 

do Concelho, por opção do clube, pois poderia ter jogado no relvado sintético que já está 

homologado. Frisou que quem gere o estádio municipal é a Câmara e é esta que impõe as 

regras. _________________________________________________________________ 

Informou que há muitas obras a decorrer e ainda para fazer em toda a área do património 

Stephens e a segurança não pode ser posta em causa. Pelo que a abertura ao trânsito, da rua 

Bernardino José Gomes, no sentido Sul Norte só para ligeiros e a colocação de uma 

passadeira, está a ser avaliada pelos técnicos, bem como os custos inerentes à mesma. ____ 

A vereadora Cidália Ferreira, confirmou que houve um atraso no pagamento da empresa aos 

professores e não por parte da Câmara. Esta situação aconteceu uma única vez e só ficaram 

por substituir apenas dois dos onze professores que leccionam nas atividades 

extracurriculares. Confirmou que a empresa não funciona tão bem quanto a que ganhou no 

ano passado, mas os agrupamentos estão atentos e fazem chegar à Câmara os respetivos 

relatórios. ______________________________________________________________ 

Explicou que a Câmara tem um representante nos conselhos gerais de todos os agrupamentos 

de escolas e que quando à sobreposição de reuniões, obviamente que só pode estar presente 

numa delas. Mas a Câmara mantém um estrito contacto, quer com os agrupamentos, quer 

com as associações de pais. Disse que continua a Câmara a ter vontade de fazer os centros 

educativos, mas infelizmente não há candidaturas abertas. __________________________ 

 O vereador Paulo Vicente, disse que não lhe foi reportado qualquer desaparecimento de 

máquinas, mas que vai averiguar. Esclareceu que o loteamento da Guarda Nova tem mais de 

15 anos e que no seu licenciamento consta o condicionalismo relativo à autorização da antiga 

Hidráulica para fazer a obra em cima da vala, e no alvará consta também, que o loteador é 

obrigado a fazer obras e a reparar eventuais danos que daí adviessem. ________________ 

De seguida interveio, o Presidente da Mesa que disse que a segurança e a boa conclusão das 

obras que já decorrem e as que irão ainda iniciar no património Stephens é prioritária, em 

relação à eventual abertura condicionada ao trânsito. ___________________________ 

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

deu por terminada esta segunda reunião e com ela a Sessão Ordinária iniciada a 30 de 

Dezembro de 2011, pelas vinte e três horas e cinquenta cinco 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 

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. 


