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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2012____________________________ 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro, no Auditório Municipal, sito na Avenida José 

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

Patrícia Quintanilha Nobre e por Isabel Maria Sobreiro Simões Ferreira, primeira e segunda 

secretárias respetivamente, reuniu em sessão ordinária, a Assembleia Municipal da Marinha 

Grande com a seguinte ordem de trabalhos: _____________________________________ 

1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DE INCENTIVO 

À NATALIDADE E APOIO À FAMÍLIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE; _____________ 

2. AUTORIZAÇÃO, RATIFICAÇÃO E VOTAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO 

PARQUE DE CAMPISMO DE VIEIRA DE LEIRIA; ___________________________________ 

3. RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO ANO DE 2011 DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE 

CRIANÇAS E JOVENS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE � C.P.C.J. ________________ 

4. ATIVIDADE CAMARÁRIA E INFORMAÇÃO FINANCEIRA. _____________________________ 

Para além dos membros da Mesa, assinaram �a lista de presenças�, cuja cópia constitui o 

anexo número I da presente ata e dela fica a fazer parte integrante, os seguintes deputados:   

Bancada do Partido Socialista (PS): João Paulo Feteira Pedrosa, Aníbal Manuel Curto Ribeiro, 

Frederico Manuel Gomes Barosa, Augusto Miguel Rosa Lopes, Álvaro Vicente Martins, 

Joaquim Vidal Tomé e Nuno Miguel Duarte Gomes. ________________________________ 

Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU): Saul Feteira Fragata, Susana Paula Ribeiro 

Domingues, Filipe André Cardoso Andrade, José Manuel Silva, Fernando Manuel da Conceição 

Alves, Francisco Manuel de Carvalho Duarte, Júlio Paiva Deniz Mouco e António Santos 

Mendes. ________________________________________________________________ 

Bancada do Partido Social Democrata (PSD): Pedro Jorge Pedrosa da Silva André, Joaquim 

Henriques Martins, Daniela Carla Teixeira Serrano e Maria de Fátima Crespo Dias Pedrosa. __ 

Bancada do Bloco de Esquerda (BE): Cristiana Martins de Sousa ______________________ 

Bancada do Movimento Cívico Independente (MCI): Cristiano João Rodrigues Chanoca _____ 

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. _________________ 

De acordo com o disposto no artigo 52º do regimento em vigor, foi justificada a ausência e 

admitida a substituição do deputado Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes do PS pelo 

deputado Nuno Miguel Duarte Gomes, bem como a do deputado da CDU, Luis Guerra 

Marques pelo deputado Júlio Mouco e a do deputado da CDU, Artur Manuel Ferreira Marques 

pelo deputado António Santos Mendes. Os documentos constituem o anexo número III da 

presente ata. ____________________________________________________________ 
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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, declarou aberta a sessão, e informou os 

deputados da correspondência recebida, e que caso desejassem a mesma estava disponível 

para consulta. ___________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa informou ainda que, a pedido do Presidente da Câmara, iriam ser 

prestados esclarecimentos à Assembleia acerca das recentes alterações emanadas do Governo 

com a entrada em vigor da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, respeitante às regras aplicáveis à 

assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas. _________ 

Tomou a palavra o Presidente da Câmara que explicou que a lei vai condicionar fortemente a 

atividade camarária e deu a palavra aos técnicos da Câmara para informarem a Assembleia. _ 

Tomou a palavra, Miguel Crespo, chefe da divisão jurídica e de contratação pública que 

explicou que a lei entrou em vigor no passado dia 22 de fevereiro e veio mudar 

completamente o paradigma no modo de funcionamento da administração pública e também 

local. Os procedimentos para a realização de despesas eram até agora, feitos através de 

cabimentos em diversas rubricas que constavam nos documentos previsionais. De ora em 

diante, não iremos mais funcionar na lógica do cabimento, mas sim na lógica do 

compromisso. Passamos a ter em conta apenas as disponibilidades de tesouraria do Município 

para liquidar os compromissos que assume o que vai provocar uma redução brusca da 

atividade da Câmara. A execução orçamental não pode provocar atrasos nos pagamentos aos 

fornecedores, no sentido lato do termo, ou seja o Município não pode assumir compromissos 

que não possa pagar. O papel do Tribunal de Contas também sofre alterações e passa agora 

a centrar-se mais no controlo do endividamento das entidades públicas.  Este diploma prevê 

ainda a aplicação de sanções para os diversos intervenientes no processo de decisão 

financeira e nesse âmbito incluem-se os atos que são da competência desta Assembleia. O 

incumprimento das regras deste diploma determina que os intervenientes passem agora a ter 

responsabilidade pessoal que incide ao nível criminal, civil e financeiro. ________________ 

Tomou a palavra, Sandra Paiva, chefe da divisão financeira que acrescentou que em nenhum 

momento da execução orçamental pode haver atraso no pagamento aos fornecedores. Estas 

regras são mais restritivas e decorrem do acordo do memorando com a Troika e aplicam-se a 

toda a atividade camarária. É introduzido o conceito dos �fundos disponíveis�, e sem eles não 

é possível a assunção de quaisquer compromissos com terceiros, incluindo o próprio Estado, 

sem qualquer exceção. _____________________________________________________ 

Interveio, o deputado Curto Ribeiro (PS) que pediu autorização à Mesa no sentido de os 

deputados poderem esclarecer de imediato as suas dúvidas sobre o assunto apresentado, 

uma vez que contam com a presença dos técnicos da Câmara para responderem às eventuais 

questões. _______________________________________________________________ 

Sem prejuízo do normal funcionamento dos trabalhos, o Presidente da Mesa com anuência 

dos líderes de bancada, permitiu que fossem prestados todos esclarecimentos que os 

senhores deputados entendessem. ____________________________________________ 
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Tomou a palavra, o deputado Saul Fragata (CDU) que disse lhe parecer vir a ser muito 

problemática e difícil, a adaptação dos diferentes municípios aos procedimentos exigidos por 

esta nova Lei. ____________________________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Curto Ribeiro (PS) que questionou o que se vai passar com as 

obras financiadas e que já estão a decorrer e com aquelas que têm financiamento, mas ainda 

não se iniciaram. _________________________________________________________ 

Tomou a palavra, Sandra Paiva, chefe da divisão financeira, que frisou que a Lei entrou em 

vigor há dois dias e determina que o município tenha um sistema informático próprio para 

que em qualquer situação se possa averiguar a existência de fundos disponíveis. As obras 

que estão em curso estão asseguradas, as novas têm que ser devidamente ponderadas dentro 

do novo enquadramento legal.  ______________________________________________ 

De seguida interveio, o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que disse tratar-se de uma lei 

inexequível que tem como objetivo travar a despesa e o endividamento público, mas havia 

outras formas de o fazer. ___________________________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Daniela Serrano (PSD) que questionou se o Município está em 

condições de acompanhar a implementação da Lei. ________________________________ 

Tomou a palavra o Presidente da Câmara que explicou que os Municípios foram apanhados 

de surpresa com a entrada em vigor desta Lei de aplicação complexa, que o obrigaram a 

cancelar de imediato as requisições internas. ____________________________________ 

Usou da palavra, Sandra Paiva, chefe da divisão financeira, que referiu que enquanto técnica 

trabalha com leis publicadas em Diário da República e não com base em projetos ou 

propostas de lei. Até 31.12.2011, o Município pagou todas as faturas aos seus fornecedores 

exceto as que se encontravam em litígio e algumas que foram entregues só em Dezembro. __ 

Tomou a palavra a deputada Susana Domingues (CDU) que agradeceu o facto do Município 

ter alertado para esta nova Lei, principalmente para a responsabilidade financeira, civil e 

criminal dos membros desta Assembleia que pode vir a ser imputada em matérias da sua 

competência que venham a ser objeto de deliberação. Sugeriu que, eventualmente se possa 

voltar a este assunto numa outra Assembleia, quando os senhores deputados se debruçarem 

melhor da Lei em causa. ____________________________________________________ 

Interveio, o deputado Pedro André (PSD) que disse que lhe parece que esta Lei fazia parte do 

memorando da troika assinado pelo PS e que ao exigir mais rigor, vai permitir que se acabe 

com os orçamentos fictícios onde a receita é sempre empolada. ______________________ 

ANTES DA ORDEM DO DIA__________________________________________________ 

O Presidente da Mesa declarou aberto o período antes da ordem do dia pelas 21.36h. ______ 

Tomou a palavra o deputado Saul Fragata (CDU) que apresentou uma saudação �Ao Povo e 

aos trabalhadores Portugueses�, cujo conteúdo se transcreve: � A hora é de resistência e luta, foi a 

greve geral de 24 de Novembro, foi a grandiosa manifestação de 11 de fevereiro com mais de 300 mil pessoas 

no Terreiro do Paço, é a greve geral de 23 de Março perante a brutal ofensiva da Troika e do Governo. No 25º 
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aniversário da morte de Zeca Afonso e no ano em que se comemoram 30 anos da morte de Adriano Correia de 

Oliveira, nunca como hoje estiveram tão vivos os valores que cantaram e encantaram o Povo Português, 

independentemente das simpatias politicas de cada um dos milhões de portugueses, que se revêem hoje nestes 

artistas que começaram a luta pela democracia, pela liberdade e pelo socialismo. As suas memórias avivam uma 

vez mais e sempre, que os valores que tão bem cantaram e porque lutaram, estão vivos e atuais. Dizer que, 

porventura muitos irão viver na fome e na miséria que o grande capital impiedoso e cruel lhes irá impor. Mas 

muitos outros se levantarão para lutar contra os vampiros que como canta o Zeca: �eles comem tudo, eles 

comem tudo e não deixam nada.� Por assim ser é preciso reafirmar a luta e a confiança de que tal como ontem, 

o fascismo foi vencido pela luta, também hoje, amanhã ou depois os cobradores do fraque da Troika e os seus 

cúmplices serão vencidos.� ________________________________________________________________ 

Interveio, o deputado Curto Ribeiro (PS) que apresentou uma Moção �Em defesa da formação 

e educação de adultos� que se transcreve de seguida:  

 �A promoção do crescimento económico, a criação de emprego sustentável e de qualidade e o aumento dos 

níveis de empregabilidade estão, hoje, de forma indelével associados à aposta nas qualificações e no 

reconhecimento e validação de competências dos cidadãos.  

Portugal apresentava, em 2005, um dos níveis mais baixos de qualificações, quando comparado com os 

restantes países da União Europeia. Por outro lado, não existiam formas de certificar qualificações obtidas ao 

longo da vida que, apesar da sua importância, não se encontravam devidamente reconhecidas.  

As políticas públicas então encetadas pelo Partido Socialista, através da Iniciativa Novas Oportunidades, tinham 

uma estratégia clara e objetivos ambiciosos para elevar os níveis de qualificação dos portugueses, aproximando-

os dos restantes países europeus.  

Os números traduziam bem o trabalho a empreender: dos 5,5 milhões de ativos, 3,5 milhões não tinham o 

secundário completo e destes mais de um quarto de milhão de jovens entre os 18 e os 24 anos não tinham 

sequer terminado o ensino básico. 

 A sociedade portuguesa mobilizou-se para superar o défice de qualificações. Em 2011 mais de 1,3 milhões de 

cidadãos estavam inscritos nos centros novas oportunidades e desses cerca de 1/3 foi certificado.  

As medidas tomadas no âmbito da educação e formação de adultos foi amplamente reconhecido e elogiado a 

nível nacional e internacional.  

Agora, contrariando todos os indicadores e todas as avaliações feitas, desvalorizando o reconhecimento do 

modelo implementado e ignorando e descredibilizando o esforço dos portugueses, o governo desmantela o 

programa e encerra indiscriminadamente os centros novas oportunidades.   

O governo tem vindo a encerrar vários Centros de Novas Oportunidades, sem que fosse feita qualquer avaliação 

ou dada qualquer explicação, lançando no desemprego muitos técnicos de educação, formadores e obrigou os 

formandos a procurarem outros centros, para continuarem e completarem a sua formação sendo que muitos 

acabam por desistir, por falta de condições par o fazer.  

Os restantes centros também não têm perspetivas de futuro, pois o financiamento foi concedido apenas até 

Agosto deste ano.  

Para os formandos e os profissionais o futuro é incerto. O desânimo e a insegurança estão instalados. 

A Assembleia Municipal de Marinha Grande, reunida a 24 de fevereiro de 2012, saúda os formandos, as 

entidades e os profissionais dos Centros Novas Oportunidades e exorta o Governo: 

1 � A dar continuidade, promover a estabilidade e garantir o financiamento dos Centros Novas Oportunidades; 

2 � A reforçar a Iniciativa Novas Oportunidades, sem prejuízo das alterações que se mostrem necessárias à sua 

melhoria e aperfeiçoamento; 

3 � A incluir a promoção da qualificação dos portugueses na agenda política. 

Delibera ainda que seja dado conhecimento desta Moção ao 1º Ministro, ao Ministro da economia, ao Secretário 

de Estado da educação, aos grupos parlamentares da Assembleia da República, à Agência Nacional para a 

qualificação e ensino profissional e aos promotores dos CNO no Concelho da Marinha Grande.� ____________ 
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Colocada à discussão a presente moção, interveio a deputada Daniela Serrano (PSD) que 

esclareceu que o Governo não pretende encerrar ou desmantelar os Centros de Novas 

Oportunidades (CNO), mas sim, reestruturar os mesmos. ___________________________ 

Tomou a palavra, o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que disse que a verdade é outra, pois 

no distrito já encerraram pelo menos 4 CNO�s, ao contrário do que o primeiro ministro 

Passos Coelho anunciou, ao dizer que não se encerraria nenhum CNO, sem antes ser feita 

uma avaliação criteriosa e exigente. ___________________________________________ 

Não havendo mais intervenções, a Moção �Em defesa da formação e educação de adultos� foi 

colocada à votação, tendo a mesma sido aprovada por maioria, com 11 votos a favor, 10 

abstenções e 3 votos contra. ________________________________________________ 

O Presidente da Mesa excecionalmente, procedeu à leitura da moção �Por melhores serviços de 

saúde na Marinha Grande, apresentada pela CDU e cujo conteúdo se transcreve: ___________ 

�A população da Marinha Grande enfrenta dificuldades e constrangimentos graves ao acesso aos serviços de 

saúde. 

O governo PSD/CDS-PP procura desacreditar o Serviço Nacional de Saúde, torna-o menos acessível à grande 

maioria dos portugueses. Esta politica faz parte de uma estratégia para privatizar o serviço público de saúde. 

A prestação de cuidados de saúde é altamente cobiçada pelos grupos económicos e financeiros que vêem na 

saúde um negócio muito rentável (já hoje arrecadam cerca de 40% dos recursos públicos) e por isso querem 

tomar o lugar do serviço público de saúde. 

Aqui no concelho da Marinha Grande, esta estratégia passa por não garantir os meios materiais, técnicos e 

humanos no Centro de Saúde da Marinha Grande, suas extensões e no SAP (Serviço de Atendimento 

Permanente). 

Hoje os serviços públicos de saúde do concelho vêem-se confrontados com a falta de materiais para a prestação 

de cuidados básicos como são os pensos.  

A falta de médicos de família foi agravada com a aposentação de médicos no ano 2011. 

Mantêm-se a situação inaceitável de longas horas de espera para a obtenção de uma consulta, agora agravada 

pelo desconhecimento dos médicos que estarão de serviço, uma vez que deixou de estar afixada a escala de 

consultas disponíveis.  

Os recentes aumentos das taxas, chamadas, moderadoras, são inaceitáveis por impedirem a prestação de 

cuidados de saúde à população. Com efeito, nos serviços públicos de saúde da Marinha Grande, os referidos 

aumentos, fazem com que alguns utentes abdiquem de consultas e da prestação de cuidados de saúde. 

O aumento brutal das taxas para uma consulta de medicina geral ou familiar de �2,25 para �5 e do Serviço de 

Atendimento Permanente de �3,80 para �10,00 impendem as famílias do acesso à saúde. 

A solução não é aumentar os custos para as famílias. A solução é o Estado investir mais na saúde dos 

portugueses, reforçando o papel do SNS, melhorando as condições de vida com benefícios para o país e para o 

próprio sistema de saúde. 

Perante a gravidade da situação, a Assembleia Municipal da Marinha Grande decide: 

1- Reivindicar a tomada de medidas, por parte do governo, para a reposição das condições materiais e 

humanas ao bom funcionamento dos serviços de saúde na Marinha Grande, nomeadamente com a 

afectação de mais médicos e enfermeiros de família; 

 

2- Exigir a colocação da escala de consultas disponíveis para o dia seguinte em local acessível a todos e 

a qualquer hora. 
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3- Informar os órgãos competentes das consequências gravosas do aumento das taxas moderadoras e 

propor o seu fim.  

 

Delibera ainda que seja dado conhecimento desta Moção ao Ministério da Saúde e à ARS Centro. � __________ 

Aberta a discussão sobre a moção, interveio o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que disse 

que o PS está disponível para votar favoravelmente a moção se o ponto 3 for alterado e 

passar a ter a seguinte redação: �Informar os órgãos competentes das consequências gravosas do 

aumento das taxas moderadoras que desvirtuam o seu objetivo. � ___________________________________ 

 

Tomou a palavra a deputada Cristiana Sousa (BE) que disse que na generalidade concorda 

com a Moção, mas insistiu que mais tem que ser feito pois o SAP da Marinha Grande 

continua a não dar resposta às necessidades da população. _________________________ 

 

Usou da palavra, o deputado Filipe Andrade (CDU), que afirmou que a situação dos serviços 

de saúde na Marinha Grande tem-se agravado e o SNS deve garantir um serviço gratuito e 

universal. As taxas moderadoras chegam a ser mais caras que no privado, pois o governo 

tem a intenção de privatizar a saúde. Concordou em alterar o ponto 3 conforme sugestão do 

PS. ___________________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD) que disse que a moção tem pressupostos 

com os quais não concorda e não pode votar favoravelmente. Na sua opinião, as taxas 

moderadoras e as triagens nas urgências são uma forma de moralizar e melhorar o serviço 

de saúde. _______________________________________________________________    

Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que disse que não se pode aceitar que 

o SNS seja financiado a crédito, pois tudo aquilo que é financiado desta forma, mais tarde ou 

mais cedo vai acabar e vai prejudicar todos os que precisam de cuidados de saúde. A 

moderação das taxas é precisamente para isso para que os que podem pagar, também 

contribuam para o sistema. _________________________________________________ 

O Presidente da Mesa referiu que a moção foi alterada no ponto 3 que passou a ter a 

seguinte redação: _________________________________________________________ 

�3- Informar os órgãos competentes das consequências gravosas do aumento das taxas moderadoras que 

desvirtuam o seu objetivo. � 

Colocada à votação a moção foi aprovada por maioria com 20 votos a favor do PS, CDU, BE, 

MCI e 4 abstenções do PSD. 

 

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 22.08h e chamou a intervir o munícipe inscrito. ______________________________ 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO _________________________________________________ 

O Sr. Carlos Manuel Antunes O. Rosa, morador na Rua de Moçambique, nº 38, Ordem, 2430-

379 Marinha Grande, fez a sua inscrição para solicitar informações relativamente a possíveis 

ajudas no tratamento e transporte de doentes oncológicos. Pediu a intervenção da CMMG 

sobre duas casas abandonadas na Rua dos Barroseiros, nº 14 e nº47 que são ocupadas por 

jovens toxicodependentes e na execução de mais pontos de acesso à rede de água nos 
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cemitérios, bem como a proibição do uso de baldes por toda a gente. Aproveitou para pedir 

que fossem rebaixados em 20cm os varões do auditório da Assembleia para melhorar a 

visibilidade do público.  ____________________________________________________ 

O Presidente da Câmara respondeu ao munícipe que irá analisar a questão das casas 

abandonadas e da possível extensão da rede de águas nos cemitérios. Disponibilizou-se para 

atender todos os munícipes que tenham dificuldades no transporte enquanto doentes, para 

efetuarem os seus tratamentos. ______________________________________________ 

Relativamente à reorganização administrativa do território, o Presidente da Mesa informou 

que em resolução do conselho de Ministros ficou pronta a Lei que, no caso do Concelho da 

Marinha Grande, vai permitir manter as três freguesias existentes. ____________________ 

Terminado 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 PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DE 

INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À FAMÍLIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE, nos 

termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada 

e republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro.  

Presente deliberação camarária de 2 de fevereiro de 2012 com o seguinte teor: �O Regulamento de incentivo à 

natalidade e apoio à família no concelho da Marinha Grande, adiante designado de Regulamento, foi aprovado 

em reunião de Câmara de 16 de junho de 2010, com a retificação/clarificação aprovada em reunião de 24 de 

junho de 2010 e submetido e aprovado em reunião de Assembleia Municipal de 25 de junho de 2010. 

Desde a entrada em vigor do presente Regulamento, já usufruíram deste incentivo um total de 225 famílias. Com 

a experiência recolhida neste ano e meio de aplicação do Regulamento, concluímos que são necessários efetuar 

alguns ajustamentos, designadamente aumentar significativamente o valor do incentivo para as famílias com 

menores recursos financeiros em detrimento das famílias que possuem mais recursos e alargar o período de 

apresentação dos documentos comprovativos de despesa.  

O aumento do valor do incentivo levará a uma melhoria das condições de vida das famílias e das crianças em 

particular e o prolongamento do prazo de apresentação das despesas possibilitará às famílias a aquisição de 

produtos e equipamentos num período mais alargado. 

O Regulamento prevê no seu artigo 12.º que o �regulamento poderá sofrer, a todo o tempo, e nos termos legais, 

as alterações consideradas indispensáveis.� 

Assim, a Câmara Municipal analisou a presente proposta de alteração do Regulamento e ao abrigo da 

competência conferida pela alínea c) n.º 4 e alínea c) n.º 6 ambos do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, delibera apresentar à Assembleia 

Municipal, para efeitos de aprovação, de acordo com o previsto na alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º da mesma 

Lei, as seguintes alterações ao Regulamento de incentivo à natalidade e apoio à família no concelho da Marinha 

Grande: 

Alterar os artigos 4.º, 6.º e 8.º, do Regulamento de incentivo à natalidade e apoio à família no concelho da 

Marinha Grande, que passam a ter a seguinte redação: 

ARTIGO 4.º 



(Mandato 2009/2013)

  

ATA NÚMERO DOIS 24/02/2012 

 8 

Valor do Incentivo  

O valor do subsídio a atribuir varia entre 250,00 (duzentos e cinquenta euros) e 1.000,00 (mil euros) por cada 

criança, nos moldes seguintes: 

Pedidos instruídos com base na alínea a) do n.º 3 do artigo 2.º (2 progenitores) 

- Valor de 1.000,00 euros (duas prestações de 500,00 euros) para agregados familiares com rendimentos iguais 

ou inferiores a 2 (dois) salários mínimos nacionais (SMN�s); 

- Valor de 250,00 euros (duas prestações de 125,00 euros) para agregados familiares com rendimentos 

superiores a 2 (dois) salários mínimos nacionais (SMN�s). 

Pedidos instruídos com base na alínea b) do n.º 3 do artigo 2.º (1 progenitor) 

- Valor de 1.000,00 euros (duas prestações de 500,00 euros) para agregados familiares com rendimentos iguais 

ou inferiores a 1 (um) salário mínimo nacional (SMN�s); 

- Valor de 250,00 euros (duas prestações de 125,00 euros) para agregados familiares com rendimentos 

superiores a 1 (um) salário mínimo nacional (SMN�s). 

ARTIGO 6.º 

Prazos de candidatura 

(�) 

2. (Eliminado) 

(�) 

ARTIGO 8.º 

Apresentação de documento comprovativo da realização da despesa 

(�) 

5. As datas limite de apresentação dos documentos comprovativos da realização da despesa, de cada uma das 

tranches, serão definidas na deliberação da Câmara Municipal, aquando da apreciação das candidaturas, 

conforme estabelecido no n.º 1 do artigo 9.º. 

6. O incumprimento das datas estabelecidas no número anterior, por motivo imputável ao requerente, implicará 

a perda do direito à atribuição da respetiva tranche. 

As alterações produzem efeitos 10 dias após a aprovação em Assembleia Municipal. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade� _________________________________________________ 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 1 e colocou-o à discussão, pelas 22.20h. Dele faz 

parte integrante o Regulamento de incentivo à natalidade e apoio à família no Concelho da 

Marinha Grande como anexo número IV. Deu a palavra à Sra. Vereadora, Cidália Ferreira, para 

prestar os esclarecimentos sobre o mesmo. _____________________________________ 

A Vereadora Cidália Ferreira, explicou que foi aumentado o valor a atribuir às famílias mais 

carenciadas de 700,00� para 1000,00� e sofreu uma redução, de 500,00� para 250,00� o 

valor a atribuir a agregados familiares com rendimentos superiores ao salário mínimo 
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nacional. Foi também eliminado o nº 2 do artigo 6º para não criar confusões em relação ao 

prazo previsto de dois anos. ________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Cristiano Chanoca (MCI) que disse que se congratula com a 

alteração apresentada pela Câmara e concorda com ela pois vai ao encontro daquilo que o 

MCI propôs na altura em que o regulamento foi apresentado. ________________________  

Usou da palavra, a deputada Susana Domingues (CDU), que solicitou que a Câmara lhe 

explicasse qual o critério que vai usar para fixar o prazo previsto no artigo 8º para a entrega 

dos documentos de despesa, pois não lhe parece correto uma eventual diferenciação de 

prazos entre os candidatos.  ________________________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Daniela Serrano (PSD) que no âmbito da atribuição deste 

incentivo à natalidade apresentou à Mesa, em nome da sua bancada, o seguinte requerimento 

que constitui o anexo número V da presente ata. _________________________________ 

�Considerando que:  

As alterações dos serviços de atendimento da Câmara Municipal da Marinha Grande têm sido uma constante, 

entendidos, por este executivo camarário, como uma forma de se adaptarem às novas realidades concelhias; 

Os cidadãos vêem, cada vez mais, as Câmaras Municipais, a par das Juntas de freguesia e das instituições de 

solidariedade social, como uma permissível resposta ao atual aparato social, económico e financeiro que se 

abate sobre o país; 

Que os incentivos à natalidade e apoios à família, entre outros, versam como uma resposta premente a esses 

fatores. 

Nesta sequência: Se interessa saber qual o número de famílias que até à presente data usufruiu deste incentivo 

(225 famílias, como agora nos é adiantado), interessa ainda ter consciência de elementos ainda não enunciados.  

Assim, vimos pelo presente requerer, por escrito, a seguinte informação: 

- Quantos pedidos de atribuição e subsídio foram formulados; 

- Qual o prazo médio de decisão dos mesmos; 

- Quais os principais motivos de indeferimento dos mesmos (caso os haja); 

- Qual o prazo médio de pagamento do subsídio, após a entrega dos comprovativos das despesas; 

- Quais as principais irregularidades averiguadas e apontadas pela Câmara Municipal para recusa desses 

pagamentos (caso as haja).� _______________________________________________________________ 

A Vereadora Cidália Ferreira, explicou que qualquer criança que nasça no Concelho da 

Marinha Grande tem 3 meses para apresentar a candidatura, esta é analisada em reunião de 

Câmara e os progenitores informados. Dentro dos requisitos da candidatura, não há até ao 

momento nenhuma criança que não tivesse sido apoiada. Os apoios são concedidos durante 

um período de dois anos, dividido sempre em duas tranches, uma em cada ano, tendo como 

referência a data em que os documentos comprovativos são entregues. ________________ 

Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que disse que a competência para 

analisar as candidaturas é da Câmara e não da Assembleia e que de acordo com a sua 
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experiência e na posse de toda a informação decidirá com bom senso e da melhor forma os 

prazos que deve estabelecer. ________________________________________________ 

Usou da palavra, a deputada Susana Domingues (CDU), que disse que lhe assiste o direito de 

perceber os regulamentos e as posturas do Município e que gostaria de ter ouvido uma 

resposta da Câmara sobre o ponto, nem que fosse a de que a Câmara decidirá em cada 

momento e em cada processo qual o prazo que será estabelecido. ____________________ 

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

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DE INCENTIVO 

À NATALIDADE E APOIO À FAMÍLIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE, tendo a 

Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. __________________________ 

PONTO 2 - AUTORIZAÇÃO, RATIFICAÇÃO E VOTAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE 

EXPLORAÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO DE VIEIRA DE LEIRIA, nos termos do disposto no 

artigo 53.º, n.º 2, alínea q), da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação da Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de janeiro. 

Presente deliberação camarária, de 2 de fevereiro corrente, na qual se solicita a autorização e ratificação da 

abertura do procedimento de concessão de exploração do Parque de Campismo de Vieira de Leiria, com o 

seguinte teor: 

�Considerando que é necessário assegurar o funcionamento do Parque de Campismo de Vieira de Leiria. 

Considerando que, em face das limitações financeiras e da falta de recursos humanos, o Município não dispõe 

de condições para pelos seus meios promover o funcionamento do Parque de campismo. 

Considerando que, tendo em conta os resultados obtidos no ano anterior, existem condições de atratividade para 

a transferência da responsabilidade pela gestão e exploração do parque de campismo para operadores 

económicos privados. 

Considerando que a atribuição da concessão de exploração deve ser precedida de procedimento de concurso 

público, nos termos do Código dos Contratos Públicos.   

Assim, a Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 16.º, nº. 1, alínea b), 31.º, n.º 1, 38.º, 40.º, nº. 2, 

67.º, nº. 1 e 130.º do Código dos Contratos Públicos, do artigo 64.º, nº. 1, alínea q), da Lei nº. 169/99, de 18 de 

setembro, na redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, e do artigo 18.º, n.º 1, alínea a), do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de junho, delibera: 

- Tomar a decisão de contratar; 

- Escolher o procedimento de concurso público; 

- Aprovar as peças do procedimento (programa de procedimento e caderno de encargos), que passam a integrar 

o processo administrativo; 

- Publicitar o procedimento no Diário da República; 

- Designar o júri que conduzirá o procedimento, com a seguinte composição: Miguel Crespo, Isabel Alves e 

Pedro Jerónimo (efetivos) e Cristina Simões e Susana Silva (suplentes). 

A Câmara Municipal delibera ainda, de acordo com o artigo 53.º, n.º 2, alínea q), e artigo 64.º, n.º 7, alínea a), 

da lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, submeter a abertura do 

procedimento e as condições fixadas a ratificação da Assembleia Municipal. 
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A presente deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. Vereadores da 

CDU.� _______________________________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 2 e colocou-o à discussão, pelas 22.43h. Dele faz 

parte integrante como anexo número VI o caderno de encargos e o processo de concessão 

nº01/2012. Deu a palavra Sr. Vereador, Paulo Vicente, para prestar os esclarecimentos sobre o 

mesmo. ________________________________________________________________ 

Interveio o Vereador Paulo Vicente, que disse que o parque de Campismo tem funcionado, 

desde há muitos anos, apenas no verão pelo período de dois a três meses. Atravessou ao 

longo dos tempos vários problemas, mas nestes últimos anos como tem sido explorado com a 

afetação de recursos humanos da autarquia, melhorou bastante o seu serviço. ___________ 

Infelizmente com a limitação dos recursos financeiros e com a constante utilização dos 

recursos humanos dos diferentes serviços da Câmara, que provoca transtornos no normal 

funcionamento dos serviços, não é possível dar continuidade ao modelo utilizado e decidimos 

avançar com um concurso público para a concessão de exploração. ___________________ 

Os termos da concessão constam da documentação entregue e como podem verificar as taxas 

a praticar pelo concessionário, serão as que estão em vigor na tabela da autarquia, o parque 

poderá estar aberto todo o ano e a concessão será contratualizada pelo período de dois anos 

pelo valor de 5000� anuais. _________________________________________________  

Usou da palavra o presidente de junta de Vieira de Leiria, Joaquim Vidal (PS) que 

cumprimentou os presentes e disse que compreende as dificuldades da Câmara em continuar 

no modelo utilizado e mostrou-se satisfeito com o facto de o parque poder estar aberto 

durante o ano e com a manutenção do valor das taxas. Disse ainda que, com as obras e os 

melhoramentos efetuados nos últimos dois anos, existirão condições para que a concessão 

venha a correr bem. _______________________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Saul Fragata (CDU), que disse que se vão abster, porque vão 

dar o beneficio da dúvida à Câmara, pois a concessão do parque de campismo a privados já 

não é uma novidade e nunca foi muito abonatória para o Município. ___________________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD) que disse que também vão estar atentos a 

esta mudança de gestão e questionou sobre a receita arrecadada pela Câmara nestes dois 

últimos anos. ____________________________________________________________ 

Usou a palavra, o Vereador Paulo Vicente, que disse que o parque de Campismo tem vindo a 

melhorar e que a Câmara também vai estar a acompanhar esta exploração privada, porque 

também está em causa a imagem do Município. As receitas em 2010 foram de 57285,20� e em 

2011 de 52921,57�, e as despesas de funcionamento foram em 2010 de 56856,92� e em 2011 

de 45968,36�, não tendo sido consideradas as despesas de investimento. _______________ 

Interveio, o deputado António Mendes (CDU), que disse que em relação ao parque de 

campismo já tinham havido muitos avanços e retrocessos. Questionou se a Câmara já estaria 

munida das respetivas licenças para avançar com a concessão e se já tem equipamentos para 

os caravanistas. __________________________________________________________ 
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Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD) que questionou a Câmara sobre a razão da 

redução da despesa em 20%. ________________________________________________ 

Usou a palavra, o Vereador Paulo Vicente, que disse que as condições do parque têm vindo a 

ser melhoradas nestes últimos 5 anos e que também já tem o equipamento para as caravanas. 

Em relação à redução da despesa, ficou a dever-se ao racionamento no consumo de água, os 

espaços verdes eram regados com água do poço, o valor da prestação de serviços da 

segurança foi mais baixo e como houve uma diminuição de utilizadores registou-se também 

baixa no consumo de gás, energia, etc. _________________________________________  

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

AUTORIZAÇÃO, RATIFICAÇÃO E VOTAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO 

PARQUE DE CAMPISMO DE VIEIRA DE LEIRIA, tendo a Assembleia deliberado aprovar o 

mesmo por maioria com quinze votos a favor do PS (10) PSD (4) e MCI (1) e nove abstenções 

da CDU (8) e do BE (1). ____________________________________________________ 

PONTO 3 - RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO ANO DE 2011 DA COMISSÃO DE 

PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE � C.P.C.J., nos 

termos do disposto na alínea r) do n.º 1 do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada 

e republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro.  

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 3 e colocou-o à discussão, pelas 23.15h. Dele faz 

parte integrante como anexo número VII, o relatório de atividades de 2011. Deu a palavra à 

Sra. Vereadora Cidália Ferreira para prestar os esclarecimentos sobre o mesmo. __________ 

A Vereadora Cidália Ferreira, relembrou apenas alguns dados da C.P.C.J. que constam do 

relatório para que a assembleia possa refletir sobre eles. A comissão de protecção em 1997, 

abriu 19 casos e a partir de 2004 registou-se um grande aumento com 108 casos e em 2011 

foram abertos 168 casos. Em 2011 foram acompanhadas 428 processos de crianças/jovens, 

destes foram arquivados 241 processos. Lembrou ainda que é dever de qualquer cidadão 

sinalizar uma criança que se encontre em perigo. Os parceiros da Comissão alargada onde 

têm lugar as juntas de freguesia, têm um papel muito importante na prevenção e no apoio ao 

trabalho da Comissão. Ninguém pode deixar de estar atento ao que se passa com as nossas 

crianças, pois os casos têm vindo sempre a aumentar. _____________________________ 

PONTO 4 - ATIVIDADE CAMARÁRIA E INFORMAÇÃO FINANCEIRA, nos termos do disposto  na 

alínea e) do nº 1 do artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação da Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de janeiro. 

Como não houve intervenções e dado que o ponto 3 não carecia de votação, o Presidente da 

Mesa apresentou o ponto 4, pelas 23.26h, que foi colocado à discussão e deu a palavra ao 

Presidente da Câmara para os habituais esclarecimentos. ___________________________ 

Tomou a palavra o Presidente da Câmara que convidou os senhores deputados a visitarem a 

instalações da Câmara, agora que terminaram as obras que tiveram como objetivo melhorar 

as condições de trabalho dos funcionários. Referiu que o nosso Concelho continua a ser 

muito empreendedor, pois foi o único a registar uma baixa na taxa de desemprego em 2011, 

em todo o distrito e foi também o que registou o maior índice de exportações. ___________  
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A partir do dia 1 de Março, a TUMG vai estender a sua circulação ao Pilado-Escoura e 

Amieira, a 1 de Maio à Fonte Santa, Pedra e Amieirinha e a partir de 1 de Outubro passará à 

Moita e a Vieira de Leiria. Este alargamento das linhas vai facilitar a mobilidade de toda a 

população, principalmente a terceira idade. ______________________________________ 

Tomou a palavra, o deputado Fernando Alves (CDU), que lamentou que com tantas pessoas 

desempregadas, haja falta de pessoal na Câmara para executar tarefas operacionais. As 

condições de vida estão cada vez mais degradadas, agora há trabalho e não há forma de 

empregar tantas pessoas. Informou que vai realizar-se o corta-mato do Concelho no próximo 

dia 3 de Março e que a divulgação do evento não refere a colaboração do Clube de Atletismo 

da Marinha Grande. Congratulou-se com a abertura do trânsito na rua Bernardino José 

Gomes, mas chamou a atenção que o acesso pedonal apresenta desníveis e alguns 

estrangulamentos que deveriam ser corrigidos. Louvou a iniciativa da Câmara respeitante às 

comemorações do 18 de janeiro de 1934 ao envolver a comunidade escolar. Questionou a 

Câmara sobre se o relvado sintético da Portela, vai ou não ser removido. _______________ 

Usou da palavra, a deputada Daniela Serrano (PSD), que quis saber o ponto de situação da 

iluminação pública na freguesia da Moita e do projeto do complexo desportivo do Clube 

Desportivo Moitense. Pediu esclarecimentos sobre as obras do teatro Stephens e sobre a 

verba gasta para a reabertura ao trânsito da Rua Bernardino José Gomes. _______________ 

Tomou a palavra, o deputado Saul Fragata (CDU), que solicitou informações sobre a 

colocação de semáforos à saída da Vieira para a Praia, as obras na ponte das Tercenas, nas 

margens do Liz, na rua da indústria, nas arribas de S. Pedro e no depósito do alto dos 

picotes, e a eventual remoção do relvado sintético da Portela. Questionou ainda sobre a 

situação do campo de futebol utilizado pelo grupo desportivo da Praia da Vieira. _________ 

De seguida interveio, o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que sugeriu que a Câmara 

marcasse uma visita, com os deputados municipais, às principais obras que está a 

desenvolver no Concelho. Disse ser muito importante valorizar o trabalho da Câmara, dos 

técnicos e de todos os voluntários que trabalham na C.P.C.J. ajudando centenas de crianças 

que estão vulneráveis e são maltratadas no seio familiar. ___________________________ 

Em relação à Lei dos compromissos, disse que a Câmara fez bem em trazer o assunto à 

Assembleia para alertar os senhores deputados da responsabilidade que todos passam a ter 

no exercício das suas funções, pelo que concorda que se agende o assunto para uma próxima 

reunião. Referiu ainda que os orçamentos fictícios até se podem fazer, pois com esta Lei não 

podemos assumir mais encargos do que aqueles para os quais temos capacidade financeira, 

ou seja não podemos ir fazendo despesa sem ir amortizando a existente. _______________ 

Usou da palavra, a deputada Susana Domingues (CDU), que solicitou esclarecimentos 

relativamente à pretensão de uma Universidade pública instalar um pólo no nosso Concelho e 

a Câmara ter recusado a sua instalação. Pois, segundo teve conhecimento a parceria 

consistiria apenas na cedência de um espaço para a preparação e realização de exames e a 

sua utilização seria esporádica. Questionou sobre a situação do regulamento municipal para 

atribuição de subsídios. Enalteceu o excelente trabalho de todos na C.P.C.J. que muito tem 

feito em prol das crianças e jovens com parcos recursos humanos e financeiros. Lamentou 
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que nunca se tivessem mobilizado outros municípios que vivem os mesmos problemas nas 

suas comissões, para que em conjunto, pressionassem o Governo a alterar a Lei quanto à 

politica financeira e de pessoal que existe e se revela ineficaz e inoperante perante a 

realidade das C.P.C.J.�s. ____________________________________________________ 

Tomou a palavra, o deputado José Manuel Silva (CDU), que pretendeu saber se o Presidente 

moveu algum processo contra o jornal local devido às declarações que foram publicadas 

sobre a Moita. Solicitou informações sobre a revisão do Plano Diretor Municipal (PDM). 

Alertou novamente para o facto dos esgotos estarem a correr na via pública entre a rua 10 de 

junho e a rua da charnequinha. ______________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Filipe Andrade (CDU), que mostrou a sua preocupação 

relativamente à falta de apoio da Autarquia às iniciativas das coletividades do Concelho que 

vivem momentos muito difíceis. O associativismo vive da carolice, empenho e esforço da 

sociedade civil e a Câmara não ajuda em nada ao andar a retirar a publicidade às iniciativas 

que promovem. Disse ainda ser do conhecimento geral que a SAD da U.D.L. apresenta graves 

problemas financeiros, e questionou sobre as despesas que a autarquia fez para que a U.D.L 

viesse para a Marinha Grande e pôs em causa os eventuais benefícios que tal vinda trouxe à 

economia da cidade. _______________________________________________________ 

Apesar da abertura ao trânsito da rua Bernardino José Gomes, o centro tradicional parece o 

de uma cidade fantasma. As lojas fecham, as licenças estão atrasadas, as esplanadas e os 

toldos são retirados porque as taxas são elevadíssimas�e da parte da Câmara aguardam-se 

medidas que invertam esta situação. Disse que a isenção de Imposto Municipal sobre Imóveis 

(IMI) pelo período de 5 anos poderia ser uma dessas medidas. Voltou a questionar sobre o 

eventual roubo das máquinas dos estaleiros. ____________________________________ 

Interveio o Presidente da Câmara que reafirmou que não prestou quaisquer declarações ao 

jornal local sobre a Moita e o desmentido já foi publicado. Disse que a revisão do P.D.M já 

começou e que só agora foram solicitados, à Câmara Municipal de Alcobaça, todos os 

processos de obras referentes à freguesia da Moita, para que seja mais fácil dar resposta aos 

Munícipes. ______________________________________________________________ 

Disse ainda que o regulamento para apoiar as coletividades está atrasado, mas os apoios às 

atividades desportivas e culturais continuam e no mesmo valor, ao contrário do que se 

verificou nas Câmaras à nossa volta. __________________________________________ 

As obras nas arribas estão previstas começar em abril/maio. ________________________ 

Informou que há setores da Câmara onde há falta de pessoal e que esta questão vai agravar-

se mais, com a imposição do Governo em diminuir os recursos humanos em 3% este ano e 

que também não é possível fazer novas contratações. Pediu desculpas pela ausência da 

referência à parceria com o Clube de Atletismo no corta-mato. _______________________ 

A reabertura ao trânsito da rua Bernardino José Gomes obrigou a mudanças no estaleiro da 

obra com custos para o Município no valor de 3000�. Quanto à observações que foram 

feitas, disse irem avaliar o que se pode ainda fazer para melhorar o acesso aos peões. 
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Informou que já se verificaram atos de vandalismo nas duas obras, com a destruição de pinos 

refletores, roubo de cobre e assaltos aos contentores das empresas. ___________________ 

Referiu que a crise financeira nos clubes de futebol é geral e na U.D.L. também se sente, mas 

disse estar atento e preocupado com a situação e tudo fará para que o relvado sintético já 

colocado, se mantenha, no sentido de cumprir o estabelecido em protocolo. _____________ 

As obras na Casa da Cultura não sofreram qualquer atraso e dentro em breve irão começar 

também as de recuperação da EPAMG. ________________________________________ 

Informou que a publicidade retirada estava pregada em árvores e divulgava eventos já 

realizados há meses, pois infelizmente as coletividades na sua maioria, não a retira quando 

acabam as atividades. _____________________________________________________ 

Concordou que têm fechado lojas no centro, mas também abriram algumas novas, pois ainda 

há pessoas com espírito empreendedor que arriscam em tempo de crise. Oxalá seja um sinal 

de mudança para o centro da cidade. __________________________________________ 

Desconhece que haja atrasos na análise dos processos de obras, e alertou para o facto de 

por vezes os atrasos se verificarem nas mãos dos técnicos que fazem os projetos e não nos 

serviços. _______________________________________________________________  

Usou da palavra a Vereadora Cidália Ferreira, que esclareceu que a universidade Aberta 

pretendia abrir um pólo na Marinha Grande e para isso solicitou duas salas disponíveis 

permanentemente e todo o apoio logístico às mesmas. Disse que não está descartada a 

criação deste pólo, pois seria uma mais valia para o Concelho, mas de momento não 

dispomos dos espaços pretendidos. ___________________________________________ 

Informou ainda que a C.P.C.J. funciona com uma administrativa e uma técnica a tempo inteiro 

o que é manifestamente insuficiente e é graças ao voluntariado que se consegue ir 

desenvolvendo o trabalho da Comissão e resolvendo os processos. Agradeceu o empenho e a 

dedicação de todas as pessoas que colaboram e trabalham com a Comissão. ____________ 

Referiu que a Câmara tem vindo a fazer um esforço para manter o apoio às coletividades que 

têm atividades regulares, e como financeiramente há muito menos dinheiro, não se consegue 

apoiar todas as atividades, de todas as coletividades. Felizmente esta situação não impede 

que todos os fins de semana se realizem eventos e iniciativas promovidas quer pelas 

associações, quer pela Câmara. ______________________________________________ 

Usou da palavra o Vereador Paulo Vicente, que informou que se prevê que a obra da Ponte 

das Tercenas tenha início em Abril, com a alternativa ao trânsito a fazer-se com o 

melhoramento do acesso na margem esquerda do rio Liz. As obras na rua da indústria estão 

a decorrer muito bem e prevê-se que termine já em abril, antes do prazo previsto. Não existe 

nenhum projeto para lá colocar semáforos, o que está a ser estudado é uma sobreelevação 

do piso no cruzamento, para que seja abrandada a velocidade. _______________________ 

Em relação ao estuarino, disse que a obra é da responsabilidade do INAG e está parada, 

porque a empresa entrou em insolvência. Neste momento está a ser feito um levantamento do 
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que já foi realizado e dos materiais existentes, para que se possa voltar a calendarizar e 

lançar um novo concurso público para acabar a obra. ______________________________ 

Disse ainda que estão a preparar um procedimento para venda de toda a sucata do Município, 

por isso têm-se verificado movimentações na deslocação de materiais dos estaleiros. Houve 

máquinas velhas da TUMG que foram vendidas. Para melhor acompanhamento por parte da 

segurança foram instaladas câmaras de vídeo vigilância nos locais menos visíveis dos 

estaleiros. ______________________________________________________________ 

Quanto à Moita, disse que se está a estudar a questão do saneamento da freguesia para a 

ligação ao emissário da SIMLIS. ______________________________________________ 

Tomou a palavra, o deputado José Manuel Silva (CDU), que voltou a insistir na ida da Câmara 

à estrada do Guilherme para ver onde foi colocada uma placa a indicar Martingança, em vez 

de Moita. _______________________________________________________________ 

De seguida interveio, o Presidente da Mesa que disse que ficaria a aguardar por parte do 

Presidente da Câmara a marcação da data, provavelmente um sábado de manhã, para a 

realização da visita dos deputados às obras da Câmara Municipal. ____________________ 

Nos termos regimentais e do n.º 3 do artigo 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na 

redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a Assembleia Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar em minuta, todas as deliberações tomadas na presente reunião. ______ 

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

deu por terminada a sessão, pelas zero horas e trinta 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 

segunda secretária, Isabel Maria Sobreiro Simões Ferreira. __________________________ 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

Telmo Lopes da Silva Ferraz 

A Primeira Secretária 

 

Ana Patrícia Quintanilha Nobre 

A Segunda Secretária 

 

Isabel Maria Sobreiro Simões Ferreira 

 

O conteúdo da presente sessão fica registado em suporte digital. 


