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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2012_______________________________ 

Aos vinte e nove dias do mês de junho, no Auditório Municipal, sito na Avenida José 

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

Patrícia Quintanilha Nobre, primeira secretária e por Ricardo Alexandre Pereira de Sousa 

Lopes, segundo secretário, reuniu em sessão ordinária, a Assembleia Municipal da Marinha 

Grande com a seguinte ordem de trabalhos: _____________________________________ 

1. INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA NO XIX CONGRESSO 

(extraordinário) DA ANMP � ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES, nos 

termos do disposto na alínea r) do nº 1 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na 

sua redação atual. ________________________________________________________ 

2. ALIENAÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE DA AMLEI. AUTORIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR BASE, nos 

termos do disposto na alínea i) do nº 2 do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

na sua redação atual. ______________________________________________________ 

3. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ZONA DESPORTIVA DA MARINHA GRANDE, nos 

termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, 

conjugado com a alínea r) do nº 1 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na sua 

redação atual. ___________________________________________________________ 

4. APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA, nos termos do disposto 

na alínea e) do nº 1 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na sua redação atual. 

______________________________________________________________________ 

 

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, Isabel Maria Sobreiro Simões 

Ferreira, Aníbal Manuel Curto Ribeiro, Frederico Manuel Gomes Barosa e Augusto Miguel Rosa 

Lopes. _________________________________________________________________ 

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

Domingues, Filipe André Cardoso Andrade, José Manuel Silva, Artur Manuel de Freitas 

Marques, Júlio Dinis Mouco e António Santos Mendes. ____________________________ 

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

António Correia da Fonseca, Ana Margarida Balseiro de Sousa Lopes 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 _____ 

e ainda os seguintes Presidentes de Junta de Freguesia: Marinha Grande: Francisco Manuel de 

Carvalho Duarte (CDU), Moita: Álvaro Vicente Martins (PS) e Vieira de Leiria: Joaquim Vidal 

Tomé (PS). ______________________________________________________________ 

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. _________________ 

id9583843 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



(Mandato 2009/2013)

  

ATA NÚMERO CINCO 29/06/2012 

 2 

De acordo com o disposto no artigo 52º do regimento em vigor, foram justificadas as 

ausências e admitidas as substituições dos seguintes deputados: Luis Guerra Marques pelo 

deputado Júlio Mouco, Joaquim Martins pelo deputado Pedro Fonseca, José Rodrigues pela 

deputada Cristiana Sousa, Daniela Serrano pela deputada Margarida Lopes e Fernando Alves 

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

ata. ___________________________________________________________________ 

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 dois 

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 pôs em apreciação as atas nº 2 de 24.02.2012 e nº 3 de 30.04.2012 que 

foram previamente enviadas por correio eletrónico (email) para todos os deputados. _______ 

Não havendo correções a fazer, o Presidente da Mesa submeteu individualmente as atas à 

votação. ________________________________________________________________ 

 

O Presidente da Assembleia submeteu à votação a ata nº 2/2012, tendo a mesmo sido 

aprovada por maioria com vinte votos a favor e quatro abstenções. ___________________ 

 

O Presidente da Assembleia submeteu à votação a ata nº 3/2012, tendo a mesmo sido 

aprovada por maioria com dezanove votos a favor e cinco abstenções. __________________ 

 

O Presidente da Mesa deu ainda conhecimento à assembleia que se realizou uma sessão 

cultural no S.O.M., iniciativa de alguns amigos do Luiz-Manuel, e que contou com o apoio da 

Câmara Municipal,  onde foi evocada a vida e obra deste escritor marinhense recentemente 

falecido. Disse ainda que a vida e obra do Luiz Manuel  é, infelizmente, mais conhecida no 

estrangeiro, nomeadamente na Suíça, França e Grécia, do que na terra onde nasceu, viveu e 

trabalhou,  até ter que emigrar para a Suíça, para não estar constantemente a ser preso pela 

PIDE, pela única razão de querer ter a liberdade de ler outros livros que, não apenas aqueles 

que, o regime de então, permitia serem lidos. Não temos grandes monumentos no Concelho, 

mas temos homens e mulheres de referência nas várias áreas do desenvolvimento seja na 

cultura no desporto ou no desenvolvimento económico, cujas memórias devemos preservar e 

dar a conhecer às novas gerações. Luiz Manuel, foi um, resistente contra a ditadura e, os 

seus livros falam da resistência de uma comunidade que, é a nossa. A melhor homenagem 

que podemos prestar à sua memória, é conhecer e dar a conhecer a sua obra. Recomendou à 

Câmara, nomeadamente à Sra. Vereadora da Cultura que, sensibilize os agrupamentos 

escolares do Concelho para que a obra do Luiz Manuel possa ser conhecida pelos alunos das 

nossas escolas, e sugeriu que, a Câmara patrocine um prémio mesmo que simbólico, para 

premiar o aluno que melhor conheça e saiba interpretar a obra deste escritor marinhense. __  

ANTES DA ORDEM DO DIA__________________________________________________ 

O Presidente da Mesa declarou aberto o período antes da ordem do dia pelas 21.05h. ______ 
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Tomou a palavra o deputado Júlio Mouco (CDU) que apresentou uma evocação do centenário 

do nascimento do Vieirense José Moreira, cujo conteúdo se transcreve: ________________ 

�JOSÉ MOREIRA, nasceu em Vieira de Leiria, no dia 8 de maio de 1912, decorrendo assim no ano em curso de 

2012, o Centenário do seu nascimento, acontecimento que por imperativos de consciência democrática não 

podíamos deixar de recordar, prestando-lhe ao mesmo tempo uma singela homenagem e o reconhecimento que 

lhe é devido, pela abnegação e coragem com que se empenhou na luta contra o fascismo, pela liberdade do 

povo Português e pela democracia, ás quais consagrou a sua vida. 

Mudou-se mais tarde para a Marinha Grande, para trabalhar como operário vidreiro. 

É na fábrica e no exercício das duras condições de trabalho, que forma a sua consciência política e de classe e 

pelo espírito e tradição revolucionários do operariado local. 

Em 1.945, passa à clandestinidade, passando a trabalhar no aparelho de imprensa clandestina do Partido 

Comunista Português � jornal Avante � onde desenvolve uma tarefa árdua e complexa a necessitar de uma 

dedicação ilimitada e da máxima criatividade, fundamental para ultrapassar todos os obstáculos que se colocam 

á impressão e distribuição da imprensa clandestina. 

José Moreira, chegava a fazer por mês 2.500 Km na sua bicicleta, carregando grandes cargas de imprensa 

clandestina, enfrentando com uma coragem determinante os perigos que daí decorriam, desde as vigilâncias e 

perseguições movidas pelos torcionários da P.I.D.E. e de outras forças policiais do aparelho repressivo do 

regime fascista. 

O sacrifício, empenho e disponibilidade revolucionária que despendeu nesta tarefa, fazem de José Moreira � 

Lino de nome clandestino � um exemplo de militância e coragem na luta contra o fascismo, que deveremos 

sempre recordar, sobretudo para os mais jovens que não viveram nem conheceram esses tempos da tirania 

fascista, nem  a polícia política � P.I.D.E. � e os métodos que utilizavam, desde os espancamentos, a tortura e o 

assassinato, como fizeram a este Vieirense, bem como a enorme rede de informadores (bufos) que possuíam, as 

prisões do Aljube, Caxias, Forte de Peniche e Tarrafal, onde mantiveram presos durante largos anos muitos 

patriotas, muitos dos quais vieram lá a morrer, especialmente na prisão do Tarrafal, presídio denominado de 

Campo da Morte Lenta. 

José Moreira, foi preso na sua casa, em Torres Novas, no seguimento de uma denúncia. 

A  P.I.D.E. sabia quem acabara de capturar. 

Estes facínoras, recorrendo às mais atrozes violências, tentaram arrancar-lhe a localização das tipografias 

clandestinas, um dos alvos preferenciais da repressão. 

Mas José Moreira, defendeu o seu mais precioso segredo e nada disse. 

Foi torturado até à morte a 23 de Janeiro de 1950. Tinha 38 anos de idade. Já passaram 62 anos, sobre a data 

do seu assassinato. 

Tentando encobrir mais este odioso crime, a sinistra polícia política � P.I.D.E. � tentou encenar um suicídio, 

atirando o corpo já sem vida de José Moreira, de uma janela da sua sede, na Rua António Maria Cardoso. 

Mas os golpes no corpo e o rosto desfigurado, deixavam claro as violências que sofrera até o assassinarem. 

O nome de José Moreira, figura na heróica galeria de mártires que deram a sua vida na luta contra o fascismo e 

contra a tirania, pela liberdade, pela democracia e pelo socialismo. 

O exemplo deste Vieirense, é credor do respeito que o sacrifício da sua vida nos deverá merecer a todos os 

Vieirenses, ainda mais no ano que decorre, em que se assinala o centenário do seu nascimento, honrando a sua 

memória, o seu passado e a sua luta, por um Portugal livre e democrático, socialmente justo, onde não haja 

desemprego, miséria e fome, injustiças e desigualdades sociais. 
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Assim, pelos fundamentos descritos, propomos à Assembleia de Freguesia uma saudação de homenagem em 

memória do Vieirense José Moreira, pelo centenário do seu nascimento no passado dia 8 de maio de 2012.� ___ 

Tomou a palavra a deputada Margarida Lopes (PSD) que apresentou uma declaração sobre o 

�desemprego jovem�, cujo texto se passa a transcrever: ____________________________ 

�Fruto de erros acumulados ao longo dos anos, Portugal atravessa neste momento uma grave crise económica e 

social, com os jovens a ser duramente penalizados, pelas dificuldades que têm em entrar no mercado de 

trabalho. Faltam-lhes oportunidades e, embora noutros países comunitários o desemprego jovem atinja números 

igualmente preocupantes, a situação dos jovens portugueses deve estar no centro das nossas preocupações, 

tendo atingido recentemente a barreira � socialmente dramática � dos 35 por cento de desempregados. 

A solução para este grave problema surgirá, naturalmente, com o desenvolvimento da economia portuguesa e 

aqui os erros acumulados ao longo dos últimos anos - mas em especial dos últimos 6 anos - exigem medidas de 

correção que dificultam um relançamento económico mais rápido, como o Governo tem sustentado de forma 

coerente e responsável. 

Mas enquanto a retoma económica não chega há que tomar medidas que atenuem o grave problema do 

desemprego entre os jovens portugueses. O programa IMPULSO JOVEM, recentemente estruturado pelo Governo 

em resposta a um desafio lançado pela Comissão Europeia, é um esforço no sentido certo que aqui quero 

destacar. 

Assenta em 3 pilares de medidas: estágios profissionais (com prémio de integração); apoios à contratação, 

formação profissional e empreendedorismo; e apoios ao investimento. Recordo que os estágios profissionais com 

que o anterior governo abordou o problema, resultaram em contratação barata de mão-de-obra por parte das 

empresas que, após o período de estágio voltavam a colocar no desemprego os jovens estagiários. 

Com este novo programa � IMPULSO JOVEM � vai-se muito mais além do que os estágios profissionais. 

Associam-se-lhe agora prémios de integração na empresa e é criado o PASSAPORTE EMPREGO, direcionado para 

as zonas de convergência do país. Os jovens desempregados serão incorporados em qualquer empresa com ou 

sem fins lucrativos, envolvendo neste esforço setores da economia social que podem dar um importante 

contributo para minimizar o problema. 

E ainda dentro da Economia Social, destaco o COOPJOVEM � projeto de empreendedorismo jovem que constitui 

um apoio rápido às iniciativas que envolvam e se direcionem para jovens. Merece, igualmente, referência o 

PROGRAMA NACIONAL DE MICROCRÉDITO, que enquadra as situações em que o potencial beneficiário tenha 

menos de 34 anos. 

E porque o esforço para ajudar os jovens a ultrapassar a grave situação que os afeta não é responsabilidade 

exclusiva do Governo ou, mesmo, das empresas, as autarquias são chamadas à colação e através dos Gabinetes 

de Inserção Profissional e da Promoção do Contrato Emprego-Inserção e Emprego Inserção + (Mais), podendo e 

devendo ser protagonistas ativos neste esforço conjunto. 

Relembro que o PSD apresentou neste sede há alguns meses atrás uma moção com propostas específicas para a 

fixação de jovens no concelho, o IMPULSO JOVEM é um importante mecanismo de apoio a este objetivo.  

São 344 milhões de euros afetados ao apoio de cerca de 90 mil jovens, mas há que reconhecer que o dinheiro 

só por si não resolve problemas, independentemente do seu volume. Querelas e preconceitos partidários são um 

mau serviço prestado aos jovens e agravam ainda mais a sua situação. E serão os próprios jovens a questionar-

nos se fizermos dos seus problemas armas de arremesso político, como infelizmente tem acontecido. Essa não é 

a estratégia do Governo e, enquanto jovem, não posso deixar aqui de o evidenciar e dar testemunho do 

empenhamento sério que está e vai continuar a ser feito para ajudar os jovens portugueses a encontrar emprego 

no seu país, em vez de terem de emigrar como muitos agora se vêem obrigados a fazer.�  ________________ 
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Tomou a palavra o deputado Saul Fragata (CDU) que apresentou uma Moção �sobre a Ponte 

das Tercenas� que se transcreve de seguida: ____________________________________ 

� Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal de 29/06/2012, ao analisarem as consequências gravosas que o 

encerramento da ponte sobre o Rio Lis (Ponte Das Tercenas) à circulação de todo o tipo de veículos e os 

prejuízos que está a causar às populações, nomeadamente nos aspectos turísticos e económicos, não podem 

deixar de manifestar a sua apreensão com esta situação e o mais vivo protesto face à demora no inicio da 

construção da nova ponte, porquanto: 

1º - A ponte foi encerrada em finais de Outubro/princípios de Novembro de 2011; 

2º - O seu encerramento tem causado graves perturbações de circulação rodoviária entre a Praia da Vieira 

e a Praia do Pedrógão; 

3º- Com a entrada do Verão e consequentemente da época de férias, essas perturbações de circulação irão 

agravar-se: 

4º - Interrompe ainda, a continuidade de circulação na estrada Atlântica, que liga o Sitio da Nazaré até aos 

Matos do Carriço já relativamente perto da Figueira da Foz; 

5º - O deputado do Partido Comunista Português na Assembleia da República, Bruno Dias, solicitou 

esclarecimentos ao Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território em 6 de 

Janeiro de 2012, quando tencionava o governo promover o concurso público com vista à execução da obra 

de substituição do ponte das Tercena, nos termos do compromisso constante do Acordo de Parceria 

outorgado em 28 de Dezembro de 2010, com a Câmara Municipal da Marinha Grande; 

6º - Em resposta a esta solicitação, a Sra. Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento 

do Território, mandou informar que o previsto para o inicio das obras de substituição da ponte das 

Tercenas, ocorreriam entre Março e Abril de 2012; 

7º - Informou ainda, que a candidatura ao Plano Operacional Regional do Centro (POR Centro) para 

financiamento da empreitada foi submetida a 17 de Janeiro de 2011, sendo o montante do financiamento 

obtido de 1.217.700,00� e que o concurso público para adjudicação da obra teve inicio com a publicação do 

anuncio no Diário das República nº 212, de 4 de Novembro de 2011; 

8º - Ora, o que se constata, é que Março e Abril de 2012 já passaram e as obras ainda não foram iniciadas, 

não se vendo nem se sabendo sequer de indícios de quando tal possa vir a acontecer. 

Assim, considerando toda a situação descrita, nomeadamente os prejuízos turísticos e económicos que daí 

advêm para a freguesia de Vieira de Leiria e a sua população, propomos reclamar do governo a tomada de 

medidas adequadas para se promover o inicio urgente das obras de substituição da ponte das Tercenas, 

situação plenamente justificada. 

Delibera ainda que seja dado conhecimento desta Moção ao 1º Ministro, à Ministra da agricultura, do mar, do 

ambiente e do ordenamento do território, à Câmara Municipal de Leiria e à Junta de Freguesia do Coimbrão.� __ 

Interveio o Presidente da junta de freguesia da Moita, Álvaro Martins (PS) que apresentou o 

seguinte agradecimento: ____________________________________________________ 

� A freguesia da Moita não será extinta. 

A insegurança instalada há cerca de um ano com o processo de reorganização administrativa do Poder local e 

com a divulgação do famigerado Livro Verde, terminou para a população da freguesia da Moita com a 

publicação da Lei nº 22/ 2012 de 30 de maio.   
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O artigo 6º, no seu ponto 3, estabelece que � � a reorganização administrativa do território das freguesias não 

é obrigatória nos municípios em cujo território se situem quatro ou menos freguesias.�, o que se aplica ao 

nosso concelho. Assim a freguesia da Moita vai permanecer. 

Outras freguesias não conseguiram o seu objetivo e continuam a sua luta, com a qual estamos solidários, 

embora tenhamos consciência que não faz sentido a permanência de algumas.  

As posições assumidas prontamente através das Moções aprovadas por unanimidade em reunião de Câmara e 

nesta Assembleia, foram determinantes. 

A população da freguesia da Moita está feliz. Em seu nome quero agradecer à Câmara Municipal, à Assembleia 

Municipal aos Partidos Políticos aqui representados, às juntas de freguesia da Marinha Grande e de Vieira de 

Leiria, à população do Concelho e a todos que nos apoiaram. O nosso imenso OBRIGADO.�  _______________ 

Tomou a palavra a deputada Cristiana Sousa (BE) que alertou a Câmara e os senhores 

deputados para a situação da empresa Grandupla e para o problema do desemprego na nossa 

cidade, que está a atingir cada vez mais trabalhadores e as suas famílias perante uma 

gravíssima crise social que nos assola a todos no país. _____________________________ 

Interveio, o deputado Artur Marques que chamou à atenção para o drama que é vivido pelas 

crianças no Gana. Disse que apesar de todas as dificuldades que também vivemos no nosso 

país, não temos governantes que tratem as suas crianças como o Gana o está a fazer. Como 

cidadãos do mundo temos responsabilidades sobre todas as crueldades que são feitas com as 

crianças que não têm forma de se defenderem e proferiu a seguinte declaração: __________ 

� No lago Volta continuam milhares de crianças escravas que foram vendidas pelos próprios pais a traficantes 

que as vendem depois a pescadores que as compram e lhes roubam a infância. Estas crianças tratadas por 

Kobies ou Kofis, conforme o dia em que foram vendidas trabalham 14 horas por dia, sete dias por semana, sem 

receberem nada em troca e quando adoecem são atiradas aos crocodilos do Lago pelos pescadores que as 

compraram e rapidamente substituídas. Estas crianças estão isoladas em ilhas de onde não podem sair porque 

não sabem nadar.  

São crianças como os nossos filhos, da idade dos nossos filhos mas que não sabem brincar e o som da infância 

não se ouve no Lago, é um silêncio ensurdecedor.  

Sabemos que a indiferença está a matar estas crianças.  

O governo do Gana, apesar de ter aprovado uma lei contra o tráfico e escravatura infantil, continua sem 

penalizar os criminosos e até ao momento não há nenhum traficante ou pescador na cadeia. Também sabemos 

que estes meninos e meninas têm sonhos, quando lhes é oferecido por nós um papel e um lápis e as colocamos 

na escola, aprendem como qualquer criança do mundo ocidental. Assim que sabem falar inglês, a primeira coisa 

que pedem é que se resgatem os seus amigos, irmãos e todas as crianças escravizadas que continuam no Lago 

do inferno.  

Acreditamos que um dia, uma destas crianças vai chegar a Presidente do Gana, e a primeira medida que vai 

tomar é acabar com a escravatura, até lá vamos ajudar a combater este crime e para isso contamos convosco.�  

Apresentou ainda uma moção sobre �o tráfico de crianças no Gana� cujo conteúdo se 

transcreve: ______________________________________________________________ 

� A Assembleia Municipal da Marinha Grande reunida no dia 29 de Junho de 2012 repudia e denuncia o que está 

a acontecer no Gana com as suas crianças, o tráfico e a escravatura infantil. 
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O tráfico e a escravatura infantil não são uma brincadeira de crianças e deve ajudar a dar voz a estas crianças, 

não deixando que um silêncio cobarde e cúmplice lhes roube a infância a que todas elas têm direito.      

Pelas crianças do Gana, a Assembleia Municipal da Marinha Grande delibera que seja dado conhecimento desta 

moção à organização � Os filhos do Coração e à Unicef.� _________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Filipe Andrade (CDU), que apresentou uma declaração �Pela 

rejeição do pacto de agressão, por uma política patriótica ao serviço do povo Português� cujo 

conteúdo se transcreve: ____________________________________________________ 

� Um ano depois das eleições legislativas, o País está a sofrer as consequências do pacto de agressão que o 

P.S. / P.S.D. e C.D.S. assinaram com a TROIKA estrangeira, com apoio activo do Presidente da República. 

Por muitos discursos optimistas que os governantes façam, é indisfarçável que a aplicação deste programa de 

agressão é completamente ineficaz, os sacrifícios aplicados aos portugueses, são não só injustos como inúteis 

para o País, como aprofundam a grave crise económica e social, bem como os défices estruturais da nossa 

economia, comprometendo gravemente o futuro. 

É inegável que os trabalhadores e o povo vêem reduzido o seu poder de compra, multiplicam-se as falências e 

as insolvências, o desemprego dispara para índices alarmantes atingindo particularmente as jovens gerações, e 

centenas de milhares de desempregados não têm qualquer prestação social. 

Encerram serviços públicos, milhares de famílias perdem a sua habitação, os transportes públicos tiveram num 

ano o maior aumento de sempre, as taxas ditas moderadoras afastam muitos dos que precisam do acesso aos 

cuidados de Saúde, a soberania do País está crescentemente posta em causa com a privatização de empresas e 

sectores básicos e estratégicos da economia. 

A moção de censura apresentada pelo PCP no Parlamento exprime a inequívoca censura popular que se faz 

sentir em todo o país à política de direita do Governo PSD/CDS e ao pacto de agressão que está a destruir 

todas as conquistas de Abril, a liquidar os direitos dos trabalhadores e do povo e a afundar o País. 

As alterações à legislação laboral, aprovadas na Assembleia da República pelo P.S.D. e C.D.S. e que contaram 

com o apoio do P.S., procuram impor o retrocesso social e civilizacional, acentuar a exploração, aumentar o 

desemprego e a precariedade, reduzir salários, empobrecer ainda mais os trabalhadores e permitir os 

despedimentos arbitrários e sem custos. 

A legislação laboral que o Presidente da República promulgou, sem grande surpresa diga-se, conhecendo-se 

como se conhece o seu perfil de classe e só defende os interesses dos poderosos que, aliais, Cavaco Silva 

sempre defendeu. 

Os trabalhadores e o povo têm vindo a ganhar uma cada vez mais ampla consciência, de que estas políticas e 

este pacto de agressão não são capazes de resolver nenhum dos problemas do País. 

Que os interesses da troika estrangeira e dos especuladores, são contrários aos interesses dos trabalhadores, do 

povo e do País. 

Que o défice, a dívida e o desemprego não estão a diminuir - antes pelo contrário. 

Face ao rumo de afundamento e desastre nacional, os trabalhadores e o povo respondem com a luta contra 

todas e cada uma destas medidas, exigem a renegociação da dívida e afirmam a necessidade de uma outra 

política, inspirada no projecto emancipador de Abril, que recupere as parcelas de soberania perdidas, valorize 

salários e pensões, assegure o controlo público de sectores estratégicos da economia, combata o desemprego e 

a precariedade, promova e estimule a produção nacional e defenda os serviços públicos. 
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Aos trabalhadores e ao povo, coloca-se a tarefa de tudo fazerem para denunciarem estas políticas e os seus 

responsáveis, para que se intensifique e multiplique a luta, mas simultaneamente para afirmar a necessidade e a 

possibilidade de uma ruptura com estas políticas. 

Pela rejeição do pacto de agressão, pela derrota destas políticas, por uma política patriótica de esquerda e de 

independência nacional, a luta vai continuar nas empresas e na rua.� _________________________________ 

De seguida interveio, o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que disse que a questão da 

empresa Grandupla, e de outras que também vivem dificuldades deve ser acompanhada de 

perto pelo Município. Referiu ainda que os alertas trazidos pelo deputado Artur Marques são 

muito importantes. Quanto à evocação feita aos cidadãos José Moreira e Luiz-Manuel, disse 

ser sempre importante para todos nós, saber mais sobre a nossa história. Felicitou a 

deputada Margarida Lopes, pela sua recente eleição como líder distrital da JSD de Leiria. 

Frisou ainda que os estágios que este governo arranjou para os jovens, não são uma 

novidade. Trata-se de um programa que já vinha do anterior governo, mas com uma grande 

diferença, agora estes jovens altamente qualificados vão receber apenas 600� e antes 

recebiam 1200�. Informou ainda que o governo foi retirar todo o dinheiro que as CCDR�S 

tinham para as obras das autarquias, para implementação este programa de apoio aos jovens, 

penalizando gravemente os concelhos deste país. _________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD) que lembrou que os bons exemplos de 

gestão autárquica que são muitas vezes referidos pela oposição, são concelhos do PSD. Disse 

ainda que as autarquias têm ao dispor verbas para tomarem iniciativas de apoio ao emprego 

jovem. Disse ainda que a medida de apoio ao desemprego jovem, prevê também um conjunto 

de apoios às empresas. Efetivamente vivem-se momentos difíceis no país e o desemprego é a 

grande preocupação deste governo. ___________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Curto Ribeiro (PS) que disse que infelizmente o governo tem 

estado a cortar nos trabalhadores e nas instituições e não nas �gorduras� do Estado como se 

impunha fazer, agora que já passou um ano de governo. O governo não é capaz de assumir 

as suas responsabilidades no combate ao desemprego. _____________________________ 

Tomou a palavra o deputado Cristiano Chanoca (MCI) que disse discordar da obra do edifício 

da Resinagem que tem um custo muito elevado e lhe parece sobredimensionada. Disse ser 

necessário pensar na forma como se vai utilizar aquele espaço para que não se torne num 

�elefante branco�, pois com a recessão que se vive no país, pensa que vai ser difícil dar vida 

àquela obra quando estiver concluída. _________________________________________ 

Foi colocada à votação a Moção sobre a Ponte das Tercenas�, tendo a mesma sido aprovada 

por unanimidade. _________________________________________________________ 

O deputado Pedro André (PSD) proferiu a seguinte declaração de voto: �Votámos 

favoravelmente para que não hajam dúvidas sobre a nossa preocupação com o tema, mas das 

informações que possuímos, o Governo está a tomar medidas para a resolução do problema 

pelo que esta Moção serve apenas para �encher chouriços�.� ________________________ 

Foi ainda colocada à votação a Moção �o tráfico e a escravatura de crianças no Gana�, tendo 

a mesma sido aprovada por unanimidade. _______________________________________ 
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Terminadas as intervenções no período antes da ordem do dia e por se tratar de uma sessão 

ordinária, e dando cumprimento ao estipulado no nº 1 do artigo 16º e no artigo 18º do 

Regimento, o Presidente da Mesa verificou que não havia inscrições para o período de 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. ________________________________________________ 

O Presidente da Mesa deu conhecimento dos assuntos constantes na Ordem do Dia, pelas 

21.55h, de acordo com o nº 2 do artigo 19º do Regimento. __________________________ 

ORDEM DO DIA___________________________________________________________ 

PONTO 1 - INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA NO XIX 

CONGRESSO (extraordinário) DA ANMP � ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 

PORTUGUESES, nos termos do disposto na alínea r) do nº 1 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 

18 de setembro, na sua redação atual.  

 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande delibera proceder à indicação em regime de rotatividade 

do representante das Juntas de Freguesia no XX congresso (extraordinário) da ANMP a ter lugar no 

Centro Nacional de exposições em Santarém, no próximo dia 29 de setembro, tendo sido eleito: Álvaro 

Vicente Martins, Presidente da Junta de Freguesia de Moita. _______________________________ 

 

Não havendo lugar a qualquer intervenção, o Presidente da Mesa submeteu à votação o 

ponto um, INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA NO XIX 

CONGRESSO (extraordinário) DA ANMP � ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 

PORTUGUESES, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. ________ 

PONTO 2 - ALIENAÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE DA AMLEI. AUTORIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR 

BASE, nos termos do disposto na alínea i) do nº 2 do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na sua redação atual.  

 

Presente deliberação camarária de 20 de Junho de 2012, com o seguinte teor: Em 22 de dezembro de 2011, esta 

Câmara Municipal tomou a seguinte deliberação: 

Considerando que a AMAE adquiriu, em 2002, o imóvel, sito na Avenida José Jardim, n.ºs 18 e 20, na freguesia e 

concelho de Leiria, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4065. 

Considerando que o edifício identificado já não se revela apto a assegurar o adequado funcionamento da AMLEI 

� Associação de Municípios da Região de Leiria. 

Considerando que essa circunstância levou a que a AMLEI tivesse transferido os seus serviços para outras 

instalações. 

Considerando que a manutenção de um edifício devoluto não se configura como uma opção de gestão adequada, 

antes motivando a que se promova a sua alienação com vista à criação de condições para a sua utilização por 

terceiros. 

Considerando que o edifício em causa resulta de um projeto da autoria do arquiteto Ernesto Korrodi, devendo 

manter-se a sua afetação a uma utilização que honre a sua beleza e caraterísticas históricas e estéticas. 

Considerando que foi elaborado relatório de avaliação do imóvel, que se anexa e se dá por reproduzido.  

Considerando que, do ponto de vista desta Câmara Municipal, o produto da alienação deve ser afeto ao 

pagamento do empréstimo contraído para a sua aquisição e que o remanescente deve assegurar uma redução 

dos encargos do Município no âmbito do funcionamento da AMLEI. 
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A Câmara Municipal delibera, de acordo com os artigos 53.º, n.º 2, alínea i) e 64.º, n.º 6, 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, solicitar à Assembleia Municipal 

autorização para a alienação do edifício sede da AMLEI � Associação de Municípios da Região de Leiria, nas 

seguintes condições: 1) Realização de procedimento de hasta pública concorrencial; 2) Preço base de 650.000,00 

euros, de acordo com relatório de avaliação; 3) O resultado da alienação seja afeto à liquidação do empréstimo 

contratado para a sua aquisição; 4) Não derivem para o Município da Marinha Grande quaisquer encargos 

futuros em consequência da alienação do imóvel sede da AMLEI, designadamente com a aquisição ou 

arrendamento de qualquer outro imóvel para a sede e funcionamento da Associação.  

Tendo em conta que a hasta pública realizada em 14 de março de 2012 ficou deserta. 

Tendo em conta que o Conselho Executivo e a Assembleia da AMLEI deliberaram propor a alteração do valor 

base de licitação para 550.000,00 euros (quinhentos e cinquenta mil euros), alegando: 

- A conjuntura atual; 

- A necessidade urgente de intervenção profunda para a recuperação do edifício; 

- A rentabilização de meios e recursos, tendo por objetivo uma mais eficaz atividade intermunicipal, não se 

justificando manter a propriedade do edifício, em processo de deterioração, não configurando este uma mais-

valia, na medida em que não tem uma função adstrita e necessita de obras urgentes. 

A Câmara Municipal delibera, de acordo com os artigos 53.º, n.º 2, alínea i) e 64.º, n.º 6, 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, solicitar à Assembleia Municipal 

autorização para a alienação do edifício sede da AMLEI � Associação de Municípios da Região de Leiria, nas 

seguintes condições: 1) Realização de procedimento de hasta pública concorrencial; 2) Preço base de 550.000,00 

euros, de acordo com deliberações do Conselho Executivo e Assembleia da AMLEI; 3) O resultado da alienação 

seja afeto à liquidação do empréstimo contratado para a sua aquisição; 4) Não derivem para o Município da 

Marinha Grande quaisquer encargos futuros em consequência da alienação do imóvel sede da AMLEI, 

designadamente com a aquisição ou arrendamento de qualquer outro imóvel para a sede e funcionamento da 

Associação. 

A presente deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. Vereadores Dr. 

Alberto Cascalho e Dr. Vítor Pereira.�  _______________________________________________________ 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 2 e colocou-o à discussão, pelas 22.00h. Deu a 

palavra Sr. Presidente da Câmara, Álvaro Pereira, para prestar os esclarecimentos sobre o 

mesmo. ________________________________________________________________ 

Usou da palavra o Presidente da Câmara que disse que por unanimidade os presidentes de 

Câmara que constituem a AMLEI deliberaram levar novamente a hasta pública o edifício sede 

da associação, baixando o valor base de licitação para 550 mil euros. __________________ 

Usou da palavra, o deputado Saul Fragata (CDU), que disse que a sua bancada continua a ter 

dúvidas se esta é a melhor solução para um edifício que consideram de elevado interesse 

histórico e patrimonial. _____________________________________________________ 

Interveio o deputado Pedro André (PSD), que disse que se vivem momentos difíceis para o 

país estar a vender património ao desbarato. A baixa de 100 mil euros na avaliação, poderia 

ser usada para remodelar o edifício e adaptá-lo às atuais necessidades. ________________ 

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

ALIENAÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE DA AMLEI. AUTORIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR BASE, 
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tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por maioria com onze votos a favor do PS 

(10) e MCI (1), oito abstenções, CDU (7) e BE (1), e cinco votos contra do PSD (4) e da CDU 

(1). ____________________________________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Curto Ribeiro (PS), que proferiu a seguinte declaração de voto: 

� Votámos a favor, pois a proposta é sustentada por todos os presidentes de Câmara da 

AMLEI, tudo isto foi devidamente ponderado, sendo esta a melhor ou a única solução 

possível.�  ______________________________________________________________ 

PONTO 3 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ZONA DESPORTIVA DA 

MARINHA GRANDE, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 

8/2012 de 21 de fevereiro, conjugado com a alínea r) do nº 1 do artigo 53º da Lei nº 169/99 

de 18 de setembro, na sua redação atual.  

 

�Presente deliberação camarária de 20 de junho de 2012 com o seguinte teor: 

 

Nos termos do disposto no art. 22º do decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho a abertura de procedimento relativo 

a despesas que dêem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da 

sua realização, não pode ser efetivada sem prévia autorização da Assembleia Municipal, salvo quando estas: 

a) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 

b) os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos anos económicos seguintes ao 

da sua contração e o prazo de execução de três anos. 

Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova 

as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que dispõe que a assunção de 

compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento 

ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e 

parcerias público- privadas, está sujeita, no que respeita às entidades da administração local, a autorização 

prévia da Assembleia Municipal. 

Considerando que nos termos do art.º 14.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, lei dos compromissos e 

pagamentos em atraso, foi estabelecido que os procedimentos necessários à aplicação desta lei e à 

operacionalização da prestação de informação constante do artigo 10.º serão regulados por decreto � lei, o que 

ainda não se veio a verificar até à presente data. 

Considerando que no momento da aprovação dos documentos previsionais para o ano de 2012, na sessão 

ordinária da Assembleia Municipal de 30 Dezembro de 2011, não se encontrava em vigor a Lei n.º 8/2012 de 21 

de fevereiro. 

Considerando a informação conjunta dos serviços da DEDIS � Divisão de educação, desporto e intervenção 

social e DASUP � Divisão de ambiente, serviços urbanos e proteção civil datada de 05-06-2012 na qual se 

manifesta a necessidade imprescindível e inadiável da contratualização de serviços de manutenção da Zona 

Desportiva da Marinha Grande, pelo período de 12 meses, com possibilidade de renovação por igual período, 

com início estimado em julho de 2012 e preço base para 24 meses de serviços a prestar de 73.959 euros, 

acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 

Considerando que se encontra inscrito em Orçamento e Plano de Atividades Municipais de 2012 a dotação para a 

assunção de despesa relativa à �Prestação de serviços de manutenção da zona desportiva da Marinha Grande�, 

classificação orgânica/económica 07/020203 e na ação do PAM 96/A/2012.  
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Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro determina a 

obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade da 

assunção de compromissos plurianuais. 

A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 6 do art.º 

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, 

solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de compromissos 

plurianuais relativos à �Prestação de serviços de manutenção da zona desportiva da Marinha Grande� para 

cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.� _________________________________________________ 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 3 e colocou-o à discussão, pelas 22.10h. Deu a 

palavra Sr. Presidente da Câmara, Álvaro Pereira, para prestar os esclarecimentos sobre o 

mesmo. ________________________________________________________________ 

Usou da palavra, o Presidente da Câmara que disse que a manutenção da zona desportiva 

tem vindo a baixar, registou em 2006/2007 um custo de 57326,27� e atingiu agora em 

2011/2012 o valor de 35075,92�. A lei dos compromissos e a sua regulamentação vem exigir 

que os processos relativos a compromissos plurianuais sejam presentes aqui na Assembleia. 

Informou ainda que a nossa autarquia apresenta bons indicadores de gestão, pois situa-se no 

lugar 285º do ranking, em 308 Câmaras do país, ao nível do endividamento. Este processo 

além da manutenção dos relvados vai incluir também toda a manutenção dos espaços verdes 

envolventes ao estádio. ____________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD) que disse não compreender a necessidade 

deste processo ser presente na Assembleia uma vez que o montante em causa, de acordo 

com a Lei não obriga a isso. Questionou se o valor previsto inclui os custos com a 

electricidade. ____________________________________________________________ 

Usou da palavra, o Vereador Paulo Vicente, que esclareceu que o artº 6º da Lei 8/2012 de 21 

de fevereiro, é explícito e obriga à autorização prévia da Assembleia, independentemente do 

valor, desde que o compromisso ultrapasse um ano. _______________________________ 

Usou da palavra, o deputado Curto Ribeiro (PS) que sugeriu que toda a assembleia refletisse 

sobre a questão destes pedidos de autorização prévia, no futuro virem a ser remetidos em 

processos individuais ou em conjunto com um parecer único. ________________________ 

O Presidente da Mesa referiu que a forma com são remetidos os pareceres dos diferentes 

procedimentos, é decisão da Câmara, embora ache pertinente uma tomada de posição de 

consenso entre as diferentes bancadas sobre esta matéria. __________________________ 

Tomou a palavra, a deputada Susana Domingues (CDU) que sugeriu que seria bom que a 

Câmara remetesse os contratos que dão sustentação aos pedidos. Apresentou dúvidas 

relativamente ao prazo mencionado na certidão, que é de 12 meses com a �possibilidade� de 

contratualizar 24 meses. ____________________________________________________ 

Usou da palavra, o Presidente da Câmara que esclareceu que se trata de um prazo que tem 

início num determinado ano civil e transita para o ano civil seguinte, considerando-se por isso 

plurianual. ______________________________________________________________ 
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Tomou a palavra, o deputado Filipe Andrade (CDU) que disse que não é claro o valor 

apresentado para os dois anos, pois a renovação do contrato é de 12 meses com uma mera 

�possibilidade� de renovação por igual período. __________________________________ 

De seguida interveio, o deputado Frederico Barosa (PS) que disse que o que está claro é que 

o valor de 73959,00� mais IVA é para os 24 meses. A dúvida que pode existir é se para os 

doze meses o valor é metade do apresentado. ___________________________________ 

Interveio o Vereador Paulo Vicente, que disse que o valor apresentado é o valor base, que 

não pode ser excedido, mas não é possível saber agora qual o valor da adjudicação. O valor 

global é dividido por 24 para achar o valor mensal e a contratualização é para 12 meses, com 

a possibilidade de renovação. ________________________________________________ 

Tomou a palavra, a deputada Susana Domingues (CDU) que reiterou a sua posição dizendo 

que a certidão não é suficientemente esclarecedora. _______________________________  

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

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ZONA DESPORTIVA DA MARINHA GRANDE, 

tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. ____________________ 

PONTO 4 - APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA, nos termos do 

disposto na alínea e) do nº 1 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na sua 

redação atual.  

 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 4, pelas 22.35h, que foi colocado à discussão e deu 

a palavra ao Presidente de Câmara para a habitual intervenção. ______________________ 

Usou da palavra, o Presidente da Câmara que começou por entregar à Mesa, os documentos 

relativos à manutenção dos relvados e a informação relativa aos vencimentos do conselho de 

administração da TUMG, cujos valores são tabelados pelo Governo e a certificação de 

capacidade profissional para transporte rodoviário nacional e internacional de passageiros 

obtido pelo Dr. Rui António Pedrosa conferindo assim mais valias para a empresa municipal 

TUMG. _________________________________________________________________ 

Informou o deputado José Manuel Silva das diligências e insistências que tem tomado junto 

do Engº Ricardo Lacerda do Instituto de Estradas de Portugal relativamente à sua pretensão 

sobre a sinalização da Moita. ________________________________________________ 

Sobre os encargos com a eletricidade do estádio Municipal, informou que foram inferiores ao 

ano anterior apesar de se ter gasto mais energia com a utilização do relvado nº 3. Todos os 

demais encargos com a utilização do estádio serão presentes na próxima reunião de câmara. 

Quanto à ponte das Tercenas está a aguardar o visto do Tribunal do contas. ____________ 

A obra que está a decorrer na �Resinagem� sofreu alterações em relação ao projeto inicial 

que venceu o concurso de ideias e que estava orçada em 8 milhões de euros. Efetivamente o 

cubo de vidro vai manter-se e irá funcionar como uma extensão do Museu do Vidro, além 

disso o edifico irá ter também lojas, serviços da Câmara, galeria de exposições e talvez o 
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embrião para um futuro museu dos moldes. Trata-se de uma obra com financiamento 

aprovado no valor de 85%. _________________________________________________ 

Interveio o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que disse que apesar das dificuldades, é de 

louvar estarmos no top 20 das Câmaras do país com melhor saúde financeira. Pediu mais 

atenção para a manutenção e conservação do espaço verde e envolvente ao jardim e escola 

da Praia da Vieira. Referiu que a fábrica da Dâmaso está muito degradada e parece-lhe 

apresentar grande perigo para os transeuntes e que o trânsito na zona da Lota na praia da 

Vieira gera um caos permanente na circulação para toda a gente, quer peões, quer 

condutores, pelo que apelou à Câmara que intervenha no sentido de resolver o problema. __ 

Tomou a palavra, o deputado Filipe Andrade (CDU), que disse que continuam por esclarecer 

os contornos do protocolo celebrado entre a U.D.L. e a Câmara, que na opinião do seu 

partido, foi um erro e que os vereadores da CDU por várias vezes alertaram a Câmara para 

que fossem salvaguardados os interesses do Município e dos Marinhenses. Os sucessivos 

alertas da CDU tiveram sempre como resposta da Câmara uma grande confiança no 

cumprimento do protocolo. Mas o pior vem a acontecer e a U.D.L rescinde o protocolo e 

ainda solicita pedidos de indemnização por se sentir lesado. A CDU continua à espera de ser 

informada e esclarecida de uma vez por todas sobre os custos que a Câmara teve com a 

vinda da U.D.L e quais os investimentos e montantes que o clube terá feito no estádio 

Municipal. Perguntou se o Sr. Presidente da Câmara continua a achar que este foi um bom 

acordo?!. _______________________________________________________________ 

Interveio, a deputada Susana Domingues (CDU), que se mostrou muito preocupada com o 

protocolo que a Câmara celebrou com a U.D.L onde os interesses do Município não foram 

minimamente salvaguardados. Com todo o respeito pelas pessoas que fizeram este protocolo, 

custa-lhe a acreditar, que o Município, com um bom departamento jurídico, não tenha 

acautelado devidamente os seus interesses. A 14 de Maio, a U.D.L. denuncia o protocolo com 

efeitos imediatos e nada se sabe sobre as razões que levaram a isso, se há justa causa ou 

não. Lamentou que o protocolo não previsse qualquer penalização para a circunstância de 

uma das partes renunciar o mesmo. Questionou qual vai ser a penalização para a U.D.L se 

não cumprir com as obrigações previstas no referido protocolo, nomeadamente a colocação 

dos 3 relvados sintéticos prontos a serem utilizados. O protocolo nada diz sobre penalizações 

e isto em circunstância alguma deveria acontecer. Solicitou especificamente quais as obras 

efectuadas pela Câmara no estádio e respetivos valores, com vista ao início da época 

desportiva 2011/12 pela U.D.L, quis ainda saber se os relvados sintéticos já estão instalados e 

que diligências é que a Câmara tomou, no caso de incumprimento. ____________________ 

Tomou a palavra, o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que disse que na altura da vinda da 

U.D.L, a C.D.U teve uma posição concordante relativamente ao protocolo, sem levantar 

questões nem fazer sugestões. _______________________________________________ 

Interveio, o deputado Saul Fragata (CDU), que disse que o Sr. Presidente da Câmara 

embandeirou em arco a vinda da U.D.L e que agora estamos nesta grande trapalhada que é 

grave e estamos ainda longe de quantificar as verdadeiras consequências. Congratulou a 

Câmara pela sinalização colocada em alguns arruamentos da Praia e pela recolocação da 
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placa de toponímia na Rua do Mar. Reforçou a necessidade da Câmara intervir na zona da 

lota na Praia da Vieira, pois gera-se ali uma grande confusão com o trânsito. ____________ 

Usou da palavra, o deputado Frederico Barosa (PS) que disse que esta questão da U.D.L tem 

sido aqui analisada num enquadramento político e jurídico, mas na sua opinião não se pode 

fechar os olhos à realidade e ao que está à vista de todos: o novo campo da Portela. E como 

antigo atleta do A.C.M. sente uma grande alegria, ao ver diariamente naquele relvado dezenas 

de crianças e jovens a jogar à bola. Disse ainda que muito da gestão autárquica para os 

próximos anos, vai viver de parcerias semelhantes a esta e a questão das florestas, é uma 

das grandes mais valias do Concelho, para o futuro, merecia até um pelouro. Questionou a 

Câmara sobre abandono a que está votado o loteamento da �ex-Crisal�. ________________ 

Tomou a palavra o deputado Cristiano Chanoca (MCI) que referiu que o poder de compra do 

nosso Concelho tem vindo a baixar. Concordou com a opinião da deputada Susana 

Domingues relativamente ao protocolo com a U.D.L., está cheio de falhas, mas a beneficiação 

da zona da Portela está à vista, a lixeira deu lugar a um local aprazível. Alertou a Câmara 

para que esteja atenta ao projetar o novo mercado municipal para que não venha a cometer 

os erros que se fizeram em Leiria, onde o mercado dispõe de 648 espaços de venda, e hoje 

só metade desses lugares estão ocupados, mesmo sendo gratuitos. ___________________ 

Usou da palavra a deputada Cristiana Sousa (BE), que elogiou o trabalho que tem vindo a ser 

feito no âmbito da revisão do PDM e lamentou a pouca participação dos deputados nas 

reuniões. Quis saber como decorreram as marchas populares cujo local escolhido tinha 

gerado alguma polémica e perguntou ainda se já tinha sido ou não paga a última tranche 

relativa à obra na Ribeira das Bernardas. Alertou para as falhas de fornecimento de pó de 

pedra por parte da Câmara que tem provocado atrasos nos trabalhos da Junta de Freguesia 

da Marinha Grande, desconhecendo se tal acontece com as outras juntas. _______________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro Fonseca (PSD) que solicitou a atenção da Câmara para 

diversos problemas, nomeadamente a segurança da população e dos seus bens, pois os 

furtos e assaltos não param de aumentar. Referiu que há falta de policiamento nas ruas que 

contrapõe com a constante �perseguição� feita pela PSP às viaturas mal estacionadas. 

Discordou do deputado Frederico Barosa relativamente à aposta da autarquia nas florestas, 

pois estas são exploradas pelo Estado. Na sua opinião, o futuro passa pelo turismo. _______ 

Agradeceu a solidariedade da Assembleia perante a situação muito difícil vivida na empresa 

Grandupla onde trabalha e lamentou que a má gestão da administração esteja na origem do 

problema que já colocou no desemprego algumas dezenas de pessoas. _________________  

Usou da palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que voltou a reforçar a ideia de que a Câmara 

deve procurar fiscalizar ao máximo o trabalho da SIMLIS, corrigindo eventuais problemas com 

o abastecimento de água, para que a fatura que todos nós pagamos seja fiel com a realidade. 

Deve também procurar diminuir a fatura da eletricidade, racionalizando nomeadamente a 

iluminação pública. Questionou a Câmara no sentido de saber se a pista de atletismo resistiu 

às marchas populares. Quanto ao protocolo com a U.D.L. disse que o mesmo refere que o 

clube fica obrigado, antes do início de cada época, a colocar um relvado sintético e na Portela 

isso já é uma realidade. Os demais problemas que agora advêm da denúncia do protocolo 
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pela U.D.L serão resolvidos nas instâncias próprias. Frisou que o custo da manutenção dos 

relvados não é obviamente imputável à U.D.L, pois tem que ser feita em qualquer 

circunstância. ____________________________________________________________ 

Tomou a palavra, o deputado Artur Marques (CDU) que disse que é um facto que a U.D.L 

denunciou o protocolo e acabou enquanto SAD e isto vai trazer consequências para a 

Câmara. Também é óbvio que o relvado na Portela está lá e não há nenhum Marinhense que 

queira que o relvado seja retirado, mas também sabemos que este não foi pago. _________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD) que disse que a questão da U.D.L. tem duas 

leituras, a politica e a jurídica, e esta não é da nossa competência. É evidente que o relvado 

não foi pago e que este protocolo, que teve o cunho pessoal do Sr. Presidente da Câmara, 

politicamente foi o negócio mais desastroso que há memória para o nosso Município, depois 

do �Atrium�. Esclareceu que a U.D.L. não acabou, tem duas equipas inscritas no distrital. ___ 

Disse ainda que nunca esteve previsto para o concelho da Marinha Grande qualquer alteração 

aos agrupamentos de escola, situação que agora pode confirmar, apesar do alarido à volta 

dos mega agrupamentos trazido aqui pelo PS na última Assembleia. ___________________ 

Lamentou o fraco envolvimento dos deputados na Revisão do PDM. ___________________ 

Alertou para o acesso às piscinas em S. Pedro de Moel que está muito danificado e perigoso. 

Reiterou que o melhor recurso natural do Concelho, está nas nossas matas, mas sempre 

assim foi ao longo destes 37 anos de gestão PS e CDU. O pinhal sempre existiu e agora que 

se fala mais sobre o seu aproveitamento, espera que a autarquia aproveite mais esse recurso.  

Interveio, a deputada Isabel Ferreira (PS), que contrariou as palavras do deputado Pedro 

André sobre os agrupamentos e confirmou que a informação que as direções de escolas 

dispõem não é a mesma do deputado. O concelho da Marinha Grande tem um �timing� 

definido para constituir os mega agrupamentos e as escolas vão já perder este ano, um 

elemento dos órgãos de gestão. Gostaria muito que tal não viesse a acontecer, porque em 

nada vão melhorar a educação dos nossos alunos.  Quanto à floresta, afirmou que sempre se 

deu uso múltiplo à floresta, além da vertente económica, esta sempre esteve ligada ao lazer, 

à cultura e ao desporto. ____________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro Fonseca (PSD) que questionou o que é que a Câmara 

pode fazer na floresta, se esta é do Estado?! Para quê constituir um pelouro das florestas!? 

Acha que um pelouro do turismo abrange tudo, é muito mais amplo e vai mais além da 

floresta. ________________________________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Frederico Barosa (PS) que disse não ter uma visão simplista da 

floresta, só associada à extração e produção de madeiras. Devemos pensar que a floresta é o 

nosso grande fator de diferenciação associado às nossas praias e que ocupa 80% do nosso 

território. Reafirmou que é importante a Câmara ser mais ativa na sua relação com a floresta. 

Interveio, o Presidente da Câmara que lembrou que não é de agora a preocupação da 

Autarquia face às florestas. Já no mandato do Presidente Álvaro Órfão, a Câmara preparou 

uma candidatura para ficar com as casas das florestas, mas foi inviabilizada pelo Governo de 
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então, e agora continua sem luz verde apesar das tentativas já feitas neste mandato. A dívida 

do Estado referente à Ribeira das Bernardas continua por pagar. _____________________ 

Informou que o protocolo com a SAD da U.D.L. foi tratado com o Sr. Jorge Alexandre e nessa 

altura a UDL estava acima da linha de água na classificação e tinha os ordenados em dia com 

os jogadores, as atribulações vieram depois, infelizmente. O protocolo foi feito por distintos 

juristas, alguns deles são professores, pelo que era incapaz de desfazer num trabalho de 

outro colega, como o fez aqui a deputada Susana Domingues. Neste momento existe uma 

reunião já marcada com o atual presidente da SAD. Quanto aos investimentos que a U.D.L fez 

no estádio, os valores vão ser presentes na próxima reunião de Câmara e só depois darei 

conhecimento aqui na Assembleia. Quanto às demais despesas e respetivas faturas já 

estiveram na reunião de Câmara. _____________________________________________ 

A Câmara tem estado em contacto permanente com a P.S.P no sentido de alertar para as 

questões aqui levantadas pelo deputado Pedro Fonseca, pois partilha das mesmas 

preocupações. Informou que o espólio da Ivima e da F.E.I.S já está dentro das nossas 

instalações e que são pertença do Município e que agora vai ser todo catalogado. ________ 

Informou ainda, que a gestão autárquica está a ser vitima do maior ataque que a história se 

lembra. A lei dos compromissos causa extremas dificuldades à atividade das Câmaras e ao 

desenvolvimento dos Concelhos. Neste momento, a obrigatoriedade de existência de fundos 

disponíveis está a boicotar a atividade camarária. Não sabemos o que vamos poder ou não 

fazer. Está tudo em risco, o mercado municipal, o transporte e a alimentação escolar, etc� __ 

Tomou a palavra a Vereadora Cidália Ferreira, que disse que ainda bem que a Câmara 

trabalha em parceria com as coletividades, pois só assim é possível manter a atividade 

cultural viva, no nosso Concelho. _____________________________________________ 

A aposta das marchas populares no estádio prendeu-se com o facto de existir dentro 

daquelas instalações, o equipamento necessário à sua realização, poupando assim as 

despesas que seriam necessárias para fazer o evento fora do estádio. E como o tempo é de 

contenção, procurou-se a melhor solução que efetivamente se revelou muito positiva, pois as 

marchas populares decorreram muito bem e com entusiasmo do público. _______________ 

Lembrou que dinamizamos a nossa floresta, com passeios pedestres e com �O Pinhal das 

Artes�, evento único a nível internacional que está a decorrer com cerca de 600 espetáculos, 

feito também em parceria com a SAMP e que já está a ser cobiçado por outros, no sentido de 

ser levado para Monsanto e Angola, mas que a Câmara envidará todos os esforços para que 

tal não aconteça. _________________________________________________________ 

Quanto aos mega agrupamentos, efetivamente a proposta do Governo através da DREC, 

existiu e era impensável. Pretendia, por exemplo, juntar o agrupamento de escolas de Vieira 

de Leiria com a escola Calazans Duarte na Marinha Grande. Perante tal absurdo a Câmara 

Municipal com a colaboração de alguns deputados nacionais eleitos pelo distrito de Leiria, 

apresentou uma contra proposta devidamente calendarizada no sentido de encontrar uma 

outra solução para os agrupamentos do concelho da Marinha Grande. _________________ 



(Mandato 2009/2013)

  

ATA NÚMERO CINCO 29/06/2012 

 18 

Usou da palavra o Vereador Paulo Vicente, que disse que a rede de águas da escola e do 

jardim da Praia da Vieira foi toda renovada e que quanto à manutenção da envolvente, a 

Câmara vai coordenar com a Junta. Mais informou que o gestor da massa falida da fábrica 

Dâmaso já foi notificado no sentido de resolver as questões relacionadas com a degradação 

daquele espaço. Quanto à Lota vai em conjunto com a GNR analisar os problemas aqui 

levantados. Disse ainda que o novo mercado municipal deverá apenas prever o número de 

lugares que presentemente os vendedores ocupam no atual mercado. O acesso às piscinas é 

privado, da empresa Promoel que informou a Câmara que irá arranjar as escadas após as 

obras que está a realizar. ___________________________________________________ 

A deputada Susana Domingues (CDU) exerceu o direito de resposta: � Tenho todo o respeito 

pela sua pessoa, Sr. Presidente, mas não lhe admito que V. Exa. faça conjeturas em relação à minha 

pessoa, insinuando que eu estou a fazer apreciações sobre o trabalho de colegas meus. Eu não faço 

apreciações de trabalhos de colegas meus. E dou-lhe bons exemplos em como algumas vezes o 

aconselhamento jurídico também falha: as parcerias público privadas negociadas pelas melhores 

sociedades de advogados portugueses e veja-se onde é que os interesses do estado Português e de 

cada um de nós, foram salvaguardados. Vamos pagar nós, filhos, netos e bisnetos, essas dívidas. O 

estado Português paga balúrdios também a sociedades de advogados para a transposição de diretivas 

comunitárias, e agora está a pagar multas pesadíssimas por incorretas transposições, quando tem nos 

seus quadros excelentes juristas. O que quero dizer, é que os serviços jurídicos também falham. Um 

serviço jurídico, apesar de muito aconselhamento, só coloca no contrato aquilo que as partes 

negoceiam. Quero que fique claro, que eu não quis aqui fazer, nem quero nem nunca o farei, 

conjeturas sobre trabalhos de colegas meus.� __________________________________________ 

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. ______ 

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 vinte e quatro horas 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 por Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes, segundo secretário. ____ 

 

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. 


