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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

INICIADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2012 E CONCLUÍDA NO DIA 7 DE MAIO DE 

2012_________________________________________________________ 

Aos sete dias do mês de maio, no Auditório Municipal, sito na Avenida José Henriques 

Vareda, sob a presidência de Telmo Lopes da Silva Ferraz, secretariado por Ricardo Alexandre 

Pereira de Sousa Lopes, primeiro secretário e por Isabel Maria Sobreiro Simões Ferreira, 

segunda secretária, teve lugar a segunda reunião da sessão ordinária da Assembleia 

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

5. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO 

RELATIVOS AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2011, nos termos do disposto na alínea c) do nº 2 do 

artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na sua redação atual; ________________________ 

7. 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. __________ 

 

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

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

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

Ordinária iniciada em 30 de abril de 2012. _______________________________________ 

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 e Augusto Miguel Rosa Lopes. _______________________ 

Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU): Luis Guerra Marques, Saul Feteira Fragata, 

Susana Paula Ribeiro Domingues, Filipe André Cardoso Andrade, José Manuel Silva, Fernando 

Manuel da Conceição Alves e Artur Manuel de Freitas Marques. ______________________ 

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

Henriques Martins 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 e Vítor Pereira, cuja cópia da �lista de presenças� 

se anexa à presente ata constituindo o anexo número II. ____________________________ 

Não estiveram presentes na reunião, a deputada Daniela Carla Teixeira Serrano do PSD e o 

deputado Nuno Miguel Duarte Gomes do PS por motivos pessoais, foram justificadas as suas 

ausências junto do Presidente da Mesa e as mesmas foram aceites. ___________________ 
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O Presidente da Mesa informou os deputados que a pedido do Presidente da Câmara havia 

necessidade de introduzir um novo ponto na ordem do dia. Conforme previsto no nº 4 do 

artº 19º do Regimento foi deliberado por unanimidade dos deputados presentes, e dada a 

urgência do assunto, a inclusão na ordem do dia do ponto -  4ª MODIFICAÇÃO � 1ª REVISÃO AOS 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2012 E APROVAÇÃO DE PROTOCOLO PLURIANUAL PARA O ENQUADRAMENTO 

DE PESSOAL DESTINADO A INTEGRAR AS EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE. 

CONTINUAÇÃO DA ORDEM DO DIA__________________________________________________ 

PONTO 8 - 4ª MODIFICAÇÃO � 1ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2012 E 

APROVAÇÃO DE PROTOCOLO PLURIANUAL PARA O ENQUADRAMENTO DE PESSOAL 

DESTINADO A INTEGRAR AS EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE, nos termos do disposto 

na alínea b) do n.º 2 do artigo 53.º Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, na redação da Lei nº 5-A/2002 

de 11 de janeiro, conjugado com a alínea r), do nº1, do artigo 53º do mesmo diploma. 

Presente deliberação camarária de 26 de Abril de 2012 com o seguinte teor: �Presente Protocolo para o 

enquadramento de pessoal destinado a integrar as equipas de intervenção permanente, da Associação 

Humanitária de Bombeiros Voluntários da Marinha Grande. 

Considerando que nos municípios, em que se justifique, os corpos de bombeiros voluntários detidos pelas 

associações humanitárias de bombeiros podem dispor de equipas de intervenção permanente (n.º 5, do artigo 

17.º, do Decreto-Lei n.º 247/2007, de 27 de junho). 

Considerando que as condições de funcionamento da equipa de intervenção permanente são estabelecidas em 

protocolo a celebrar entre a Autoridade Nacional de Proteção Civil, a Câmara Municipal e a Associação 

Humanitária de Bombeiros (artigo 7.º-A, da Portaria n.º 1358/2007, de 15 de outubro, aditado pela Portaria n.º 

75/2011, de 15 de fevereiro). 

Considerando que os municípios são responsáveis pelo desenvolvimento de relevantes tarefas em matéria de 

proteção civil, cabendo aos respetivos órgãos desencadear as ações de proteção civil de prevenção, socorro, 

assistência e reabilitação adequadas em cada caso (artigo 35.º, n.º 1, da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho). 

Considerando que a constituição deste tipo de equipas garante a prontidão na resposta às ocorrências que 

impliquem intervenções de socorro às populações e de defesa dos seus bens, designadamente em caso de 

incêndio, inundações, desabamentos, abalroamentos, naufrágios ou outras intervenções de proteção civil. 

Considerando que, nos termos da minuta de protocolo, os custos da equipa são repartidos em partes iguais 

entre o Município da Marinha Grande e a Autoridade Nacional de Proteção Civil (cláusula terceira). 

Considerando que as missões e áreas de atuação da equipa de intervenção permanente revestem inequívoco 

interesse municipal e constituem uma garantia de cumprimento atempado de todas as tarefas inerentes à 

proteção civil municipal (artigos 2.º e 3.º, da Portaria n.º 1358/2007, de 15 de outubro). 

Considerando o bom desempenho de todas as obrigações constantes do protocolo anterior. 

Considerando que o Protocolo que vigorou nos últimos três anos cessa no presente mês de abril pelo que se 

revela imprescindível e urgente garantir a continuidade dos serviços essenciais prestados no seu âmbito e sem 

os quais fica em risco uma efetiva proteção de pessoas e bens. 

Considerando que a aprovação da modificação proposta constitui uma condição necessária para a apreciação e 

aprovação do Protocolo citado. 

Presente proposta da 4ª Modificação - 1ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2012, acompanhada de mapa 

justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
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1ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2012, no valor de 17.500,00 euros nos reforços e 17.500,00 euros nas 

anulações;  

1ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais para 2012, no valor de 22.500,00 euros nos reforços e 22.500,00 

euros nas anulações no ano de 2012 e por reforço em anos seguintes, anos de 2013 e 2014 de 33.000,00 euros e 

ano de 2015 de 11.000,00 euros.  

A Câmara Municipal delibera aprovar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal: 

A 4ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2012, constituída pela 1ª Revisão ao Orçamento da Despesa, 1ª 

Revisão ao Plano de Atividades Municipais, em cumprimento do disposto no ponto 8.3 do POCAL, aprovado pelo 

Decreto � Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro e na alínea c), do nº 2, do artigo 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

setembro, na redação da Lei nº 5-A/2002 de 11 de janeiro, e para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 2 do 

artigo 53.º do mesmo diploma legal; e consequentemente, 

O Protocolo para o enquadramento de pessoal destinado a integrar as equipas de intervenção permanente, da 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, que se dá por reproduzido, com efeitos 

reportados ao dia 8 de maio de 2012, nos termos do artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro e do artigo 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. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.� 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto oito para discussão, pelas 20.55h, e não havendo 

qualquer intervenção, submeteu-o à votação, 4ª MODIFICAÇÃO � 1ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS 

PREVISIONAIS DE 2012 E APROVAÇÃO DE PROTOCOLO PLURIANUAL PARA O ENQUADRAMENTO DE PESSOAL 

DESTINADO A INTEGRAR AS EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE, tendo a Assembleia deliberado 

aprovar o mesmo por unanimidade dos presentes. ________________________________ 

O Presidente da Mesa em nome da Assembleia, agradeceu a disponibilidade dos técnicos da 

Câmara Municipal na reunião do passado dia 4 sobre a revisão do PDM e formulou votos 

para que o contributo de todos, faça do nosso Concelho, um concelho melhor para o futuro.   

PONTO 5 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 

MUNICÍPIO RELATIVOS AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2011, nos termos do disposto na alínea c) 

do nº 2 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na sua redação atual; _________________ 

 

Presente deliberação camarária de 26 de Abril de 2012 com o seguinte teor: �Presentes os Documentos de 

Prestação de Contas relativos ao ano de 2011, constituídos por: 

- Balanço 

- Demonstração de Resultados 

- Mapas de Execução Orçamental 

- Anexos às Demonstrações Financeiras 

- Relatório de Gestão 

e restantes  documentos de prestação de contas elencados no Anexo I das Instruções n.º 1/2001 da 2.ª Secção 

do Tribunal de Contas, os quais se encontram integralmente elaborados, estão presentes nesta reunião 

camarária e encontram-se devidamente arquivados na Área de Contabilidade, estando disponíveis para consulta, 

quando para tal for solicitado. 
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A Câmara Municipal, após análise dos documentos indicados, e no cumprimento da alínea e), do n.º 2, do artigo 

64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, delibera aprovar os presentes documentos e submetê-los à apreciação da Assembleia Municipal, nos 

termos da alínea c), do n.º 2, do artigo 53º, do mesmo diploma. 

Mais delibera, nos termos do ponto 2.7.3.1 das Considerações Técnicas do POCAL, aprovado pelo Decreto - Lei 

n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, propor à Assembleia Municipal a aplicação do resultado líquido do exercício de 

2011, no montante de 2.650.585,51 euros (dois milhões, seiscentos e cinquenta mil, quinhentos e oitenta cinco 

euros e cinquenta um cêntimos)  da seguinte forma: 

5% sobre a forma de reservas legais, tal como estipula o ponto 2.7.3.5. do referido diploma; 

o restante seja aplicado na conta 59 de resultados transitados. 

Esta deliberação foi tomada por maioria.� 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 5 e colocou-o à discussão, pelas 21.04h. Deu a 

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

mesmo. ________________________________________________________________ 

Usou da palavra o Presidente da Câmara que referiu que o total das receitas foi superior ao 

ano de 2010, embora as receitas correntes registassem uma quebra de 0,7% face ao aumento 

das receitas de capital que está relacionado com a arrecadação das verbas dos fundos 

comunitários. A receita proveniente das transferências correntes regista um decréscimo de 

12% face a 2010, pois as transferências do orçamento de Estado baixaram.  ______________ 

Disse ainda que a taxa de execução da receita corrente foi de 92,9% por oposição à ausência 

de execução da receita de capital proveniente da venda de bens de investimento. Não foram 

ultrapassados os níveis de endividamento da autarquia estipulados por lei e foram efectuados 

os pagamentos a fornecedores cujas faturas foram emitidas até final de Novembro e algumas 

ainda referentes a Dezembro de 2011. __________________________________________ 

Quanto à despesa houve um acréscimo de 5,8% em relação a 2010 diretamente relacionado 

com um aumento dos montantes pagos e não ao aumento de custos de funcionamento da 

autarquia, apesar do aumento de custos com a SIMLIS e com a EDP. Em relação à TUMG 

registou-se um aumento das transferências que resultou do aumento das linhas e do facto de 

em 2010, o contrato ter tido um período de execução menor do que em 2011. ____________ 

Tomou a palavra o deputado Luis Marques (CDU) que disse não ver interesse em abordar as 

despesas correntes, pelo que se vai debruçar sobre as despesas de capital cuja execução 

orçamental foi muito fraca naquilo que é o mais importante para a qualidade de vida das 

populações. As receitas mantiveram-se ao nível de 2010, graças ao aumento das taxas de 

água e saneamento, ou seja foi feita à custa dos contribuintes e veio acrescentar mais crise, à 

crise já sentida. Disse ainda ser preciso encontrar um futuro melhor para minimizar os efeitos 

do contrato que temos com a SIMLIS. Lamentou o decréscimo de investimento com a 

educação e com a cultura. E lembrou que é preciso apostar mais na indústria de forma a 

assegurar o nosso futuro e fazer refletir essa vontade no orçamento. Disse estar 

manifestamente contra as politicas de execução que estão subjacentes às contas aqui 

apresentadas. ____________________________________________________________  
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Interveio o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que disse que o relatório de contas revela que 

a Câmara é de �boas contas�. Ao longo dos anos, os vários executivos camarários, ora CDU 

ora PS, souberam apresentar bons resultados financeiros que destoam com o que se passa 

noutros municípios do país. Apontou a descida das despesas com pessoal e despesas 

correntes, estabilização da receita corrente, o aumento das receitas de capital, e o 

cumprimento dos pagamentos das dívidas aos fornecedores, como os fatores determinantes 

para a boa execução orçamental. Concordou que não deve ser esquecido o investimento quer 

em zonas industriais, quer na educação. Lembrou que a Câmara Municipal da Marinha 

Grande, foi vanguardista e pioneira nesta área e por isso deve procurar retomar esse 

investimento. ____________________________________________________________  

Usou da palavra, o deputado Saul Fragata (CDU), que disse que na realidade há um desvio na 

execução orçamental de 67%. Lembrou que os apoios à cultura e ao associativismo têm vindo 

a baixar de ano para ano e que a estabilidade financeira que o PS apregoa, deve-se ao 

trabalho efetuado pelos executivos camarários da CDU. ____________________________ 

Interveio, o deputado Pedro André (PSD) que disse que a execução orçamental não seria 

diferente, se esta Câmara fosse CDU, porque as estratégias não têm mudado muito com a 

alternância dos executivos camarários entre o PS e a CDU destes últimos anos. Registou a 

fraca execução orçamental, onde a receita é empolada e os dados traduzem uma gestão do 

dia a dia. Mostrou-se preocupado com o investimento na rede de saneamento que ainda está 

por fazer no Concelho e lembrou que em matéria de equipamentos também ficamos aquém de 

outros concelhos limítrofes. Disse ainda que as despesas com pessoal baixaram por diretivas 

impostas pelo governo. ____________________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Filipe Andrade (CDU), que disse que os documentos de 

prestação de contas demonstram uma política que obtém as receitas à custa dos munícipes e 

realiza negócios que são lesivos dos interesses da Marinha Grande. Lembrou que este 

orçamento também é da responsabilidade do PSD, pois mereceu o seu acordo. Referiu que as 

despesas com a educação, cultura e indústria baixaram muito e agravam ainda mais as 

dificuldades sentidas pelas famílias e a impossibilidade de desenvolvimento económico do 

Concelho. Trata-se de uma prestação de contas que revela uma politica anti popular onde têm 

lugar negócios desastrosos e sem estratégia, como são o arrendamento do edifício junto à 

Câmara, o Atrium e o contrato com a SIMLIS. Lamentou que o PS tenha saudado a redução 

nas despesas de pessoal feita à custa da retirada dos subsídios e não aumento de salários 

dos trabalhadores e que o PSD se tenha esquecido que votou a favor brutal aumento das 

taxas. _________________________________________________________________ 

Exerceu o direito de resposta, o deputado Pedro André (PSD) que relembrou que as taxas 

foram votadas com base num estudo ainda feito pela Câmara da CDU e que foi trazido por 

este executivo camarário, com base nos procedimentos administrativos. O PSD votou no 

intuito de haver uma melhoria nos serviços e que as taxas seriam submetidas a uma posterior 

revisão. Esclareceu que o que se está a votar é a execução orçamental e não o orçamento. __ 

Tomou a palavra, o deputado Artur Marques (CDU), que disse que efetivamente, a Marinha 

Grande já foi pioneira nas áreas de educação e desporto, mas agora parou no tempo e todos 
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os partidos têm a sua parte de culpa, por isso devemos em conjunto pensar no futuro. Somos 

vanguarda na indústria, nas exportações e na tecnologia, mas tal não se reflete no quotidiano 

dos nossos munícipes. _____________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que disse que o rácio de prestação de 

serviços à população no nosso Concelho, é muito bom quando comparado com a maioria dos 

municípios do país. Não podemos ser tão críticos em relação a nós próprios. Não se pode 

dizer que não temos equipamentos, quando temos 6 pavilhões pagos com o erário público, 

vários campos de futebol, oferecemos natação às crianças desde os três anos, serviço de 

cantinas a 100% e pagamos os manuais escolares do 1º ciclo. Claro que ainda há muitas 

carências e dificuldades e por isso devemos continuar a trabalhar no sentido de melhorar. 

Esclareceu que as despesas de pessoal baixaram com as aposentações e a ausência de novas 

contratações e reafirmou que apesar das dificuldades, a Câmara continua a fazer 

investimentos. ___________________________________________________________ 

Usou da palavra o Presidente da Câmara que referiu que somos o único município no distrito 

que transferiu as verbas para as juntas de freguesia sem quaisquer cortes. Disse ainda que 

apesar da conjuntura financeira ser muito difícil, os investimentos não vão parar, pretende 

avançar com a piscina e com o mercado. Em relação às taxas municipais, disse haver agora 

discriminação positiva e que apesar das reclamações de alguns deputados, continuam a ser 

das mais baixas do distrito. Infelizmente com a Lei dos compromissos e a imposição na 

redução dos valores dos contratos registaram-se descidas nos valores da educação e da 

cultura. Como há muito menos dinheiro, foi necessário fazer escolhas e optámos por não 

deixar cair as obras que estão em curso e julgamos necessárias: saneamento, edifício da 

resinagem e casa da cultura. ________________________________________________ 

Informou que finalmente vai ser possível dar melhores condições às crianças no Centro de 

acolhimento �Girassol� que vão poder ocupar todo o edifício da ex-PSP, uma vez que os 

serviços da Câmara já foram transferidos para o �pátio da Marcolina�. Esta medida vai ao 

encontro da aposta que a Câmara fez desde o início do mandato, em melhorar as condições 

de trabalho dos seus trabalhadores.  __________________________________________ 

Assinalou ainda uma redução nas despesas de representação, nas remunerações dos órgãos 

da autarquia e nos trabalhos especializados. Frisou que estamos num período de austeridade 

grave e por isso procura gerir o melhor possível para não sofrermos penalizações por parte 

do Governo, que como todos sabem impõe aos municípios, cada vez mais restrições. 

Terminou apelando a todos que procurem demonstrar mais apreço pela nossa terra. _______  

Tomou a palavra, o deputado Pedro André (PSD) que reforçou que os serviços municipais de 

obras particulares continuam a prestar um mau serviço. Têm que procurar ser mais exigentes 

e modernizarem os seus instrumentos de gestão. Elogiou o trabalho que a Câmara está a 

desenvolver no âmbito da revisão do PDM. ______________________________________ 

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

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO 

RELATIVOS AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2011, tendo a Assembleia deliberado aprovar o 
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mesmo por maioria com nove votos a favor do PS, seis abstenções do PSD (3), BE (1), MCI (1) 

e CDU (1) e sete votos contra da CDU. _________________________________________ 

Usou da palavra, o Presidente da Junta de Freguesia da Marinha Grande, Francisco Duarte 

(CDU), que proferiu a seguinte declaração de voto: � Abstive-me, porque não tive a 

possibilidade de estudar tão profundamente os documentos quanto gostava e portanto não 

me senti em condições de ter um voto diferente daquele que tive.� ____________________ 

 

PONTO 7 -  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 7, pelas 22.32h, colocou-o à discussão. Deu a 

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

mesmo. ________________________________________________________________ 

Tomou a palavra o Presidente da Câmara que informou que os parquímetros do 

estacionamento custaram 117 500,00�, em reparações provocadas por atos de vandalismo 

foram gastos 2063,01 � e a estes valores acresce Iva 23%. Já foi arrecadada receita no valor 

de 58 424,00� pelo que julga que os parquímetros serão pagos em dois anos tal como tinha 

sido previsto. Em relação às remunerações dos órgãos sociais da TUMG dará essa informação 

na próxima sessão da Assembleia. ____________________________________________ 

Usou da palavra, o Presidente da Junta de Freguesia da Marinha Grande, Francisco Duarte 

(CDU), que disse que continua a reunir com as pessoas nos diferentes lugares da freguesia e 

a enviar à Câmara os relatórios dessas reuniões no sentido de se resolverem os problemas 

que são apontados pelas populações. A última dessas reuniões teve lugar na Comeira, pelo 

que solicita a intervenção da Câmara para acabar os poucos metros de saneamento que estão 

por fazer na Rua do alecrim e rever o problema da sinalização daquele lugar. Solicitou 

esclarecimentos quanto às restrições aos apoios financeiros a atribuir às associações e o 

ponto da situação relativamente ao uso do edifício �Atrium�. ________________________ 

Tomou a palavra a deputada Cristiana Sousa (BE) que voltou a insistir na resolução dos 

problemas de trânsito e de sinalização junto à sede de Casal Galego, local que continua a 

registar muitos acidentes. Pediu esclarecimentos sobre a situação do �protocolo� celebrado 

com a U.D.L e o sintético do campo da Portela e também sobre a descarga que foi feita na 

Ribeira das Bernardas. _____________________________________________________ 

Tomou a palavra, o deputado Artur Marques (CDU), que felicitou a Câmara pelo excelente 

espetáculo que ofereceu à população na noite de 24 de Abril com uma banda de jovens da 

nossa terra que tocou o excelente repertório dos cantores de Abril e enalteceu em particular 

a prestação do jovem músico Marinhense Carlos Martins. Congratulou-se com as melhorias 

realizadas no Centro de Acolhimento �Girassol� e com o apoio que tem dado aos atletas de 

judo e sumo. ____________________________________________________________ 

Alertou para uma tampa de saneamento partida na Rua Álvaro Duarte e para os buracos na 

Rua da Restauração. Solicitou esclarecimentos sobre a brecha no edifício do teatro Stephens, 

sobre o desaparecimento de maquinaria dos estaleiros da Câmara e ainda sobre o facto de 
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um funcionário ter sido recrutado para conduzir uma máquina, quando está incapacitado de o 

fazer. __________________________________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Fernando Alves (CDU), que referiu que a pista de Atletismo foi 

inaugurada há 18 anos e que apesar da sua utilização quase diária, apresenta um considerável 

estado de conservação sem nunca ter recebido trabalhos de manutenção. Trata-se de uma 

infra-estrutura de elevada qualidade que se vier a sofrer danos, dificilmente virá a ser 

reparada, pois a Câmara não tem dinheiro. O evento das marchas populares promovido pelas 

nossas associações, é louvável, mas não deveria ser realizado no interior do estádio. Poderá 

não trazer danos visíveis por agora, mas certamente não a beneficiará sendo mais um fator 

de desgaste que deveria ser evitado. Disse ainda que a decisão agora tomada, que intitula de 

desnecessária e despropositada, não venha a tornar-se um hábito. Questionou a Câmara 

sobre a probabilidade da U.D.L. vir a colocar o segundo relvado no Grupo Desportivo �os 

Vidreiros�. _____________________________________   

Interveio o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que solicitou que a Câmara fizesse o ponto de 

situação das obras da Resinagem, Casa da Cultura, Ponte das Tercenas, arribas de S. Pedro e 

do Estuarino. Apelou à Câmara que interviesse com alguma indulgência e tolerância 

relativamente à casa do Benfica na Moita.  ______________________________________ 

Usou da palavra, a deputada Susana Domingues (CDU), que voltou a insistir na necessidade 

da Câmara elaborar um regulamento que defina os critérios para a atribuição de subsídios às 

atividades de cariz social e cultural. Questionou a Câmara sobre qual a utilização dos espaços 

que irá ter disponíveis na antiga Ivima e caso venham a ser atribuídos a diferentes 

associações, qual vai ser o critério para a sua escolha. Pediu que a Câmara se pronunciasse 

sobre o boato que corre na cidade relativo à retirada do apoio financeiro à ADESER. _______ 

Usou da palavra, o Presidente da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, Joaquim Vidal (PS), 

congratulou a Câmara pelo excelente trabalho que fez na Rua da Indústria cuja obra está 

praticamente terminada o que veio dignificar mais ainda a freguesia. __________________ 

Tomou a palavra, o deputado Saul Fragata (CDU), que questionou o senhor Presidente da 

Câmara se dadas as atuais circunstâncias da U.D.L., voltaria a assinar o mesmo protocolo. 

Solicitou que fosse colocada a placa de toponímia da Rua do Mar e um sinal de STOP na Rua 

25 de Abril, ambas na Praia da Vieira. _________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Luis Marques (CDU), que quis saber qual o valor dispendido 

pela Câmara com a abertura ao trânsito da Rua Bernardino José Gomes, como é que vai ser 

cobrado aos munícipes a água cuja faturação está atrasada há meses e qual a situação do 

Tribunal da Marinha Grande. Alertou ainda para o avançado estado de degradação das 

antigas instalações do Manuel Pereira Roldão que apresentam um perigo eminente. ________ 

Tomou a palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que solicitou explicações sobre o atraso 

no pagamento de salários aos professores das AEC�s e sobre a forma como os mesmos foram 

contratados. Questionou ainda sobre o possível encerramento da escola do Pêro Neto e sobre 

o valor dos �supostos� investimentos que a U.D.L. realizou no nosso estádio. ____________ 
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Usou da palavra, o deputado José Manuel Silva (CDU), que questionou sobre a razão de há 

vários anos estar colocado um grande tapume junto da rotunda da �Repsol�, voltou a lembrar 

a questão da placa indicativa �Martingança� na saída da zona industrial e qual o ponto de 

situação relativamente ao campo sintético para o Clube Desportivo Moitense. ____________ 

Antes de dar a palavra à Câmara para os habituais esclarecimentos, o Presidente da Mesa 

recomendou que fosse feito um estudo global ao trânsito no lugar da Comeira uma vez que 

se trata de um assunto recorrente na Assembleia Municipal. _________________________ 

Usou da palavra o Presidente da Câmara que referiu que com a recente Lei dos 

compromissos os serviços ainda estão a analisar a aplicação da mesma e os seus 

procedimentos, pois têm que se determinar os compromissos antecipadamente e estes têm 

que ser pagos dentro do prazo. Quanto ao �Atrium� continua de pé a negociação com o 

Ministério da Justiça para instalar lá as conservatórias. Também se está a tentar vender o 

edifício do tribunal da Marinha Grande que é nosso, uma vez que o Ministério também se 

mostrou interessado em comprar. _____________________________________________ 

Disse já estar a ser preparado um estudo integrado de circulação rodoviária nos lugares de 

Comeira e Picassinos. A ribeira das Bernardas foi vitima de mais um crime contra o ambiente 

provocada por um particular e já foi acionada a respetiva coima. _____________________ 

Informou que a SAD da U.D.L é responsável pelo pagamento do relvado que se encontra 

colocado no campo da Portela e sobre os outros relvados, já foi enviado o pedido para se dar 

inicio à instalação do segundo relvado em Picassinos até ao dia 31 de agosto do corrente ano. 

Sobre o campo da Moita está a ser feito o projeto e está a envidar todos os esforços para 

cumprir o prometido neste mandato. __________________________________________ 

Referiu ainda que vão ser avaliadas as seguintes situações: o trânsito junto da sede de Casal 

galego, a placa da �Martingança�?, o término das obras na Rua do Alecrim, a degradação do 

edifício do Manuel Pereira Roldão, os buracos na rua da Restauração, a tampa partida na Rua 

Álvaro Duarte, a questão do trabalho efetuado por um funcionário incapacitado e a realização 

das marchas dentro do estádio municipal. A Câmara não dispõe de informações até à data 

que tal evento seja impossível de ser realizado dentro do estádio, antes pelo contrário, há 

vários municípios que o fazem. ______________________________________________ 

Quanto às obras na Casa da Cultura decorrem dentro da normalidade e de acordo com o 

projeto. Na fachada, a racha que abriu foi provocada por um tubo de queda que tinha sido 

colocado no interior da parede na década de sessenta. A 1ª fase na ex-fábrica Stephens 

também já começou, as obras na EPAMG decorrem a bom ritmo e estamos já a analisar as 

propostas para o Jardim Stephens.  Quanto à Resinagem as obras decorrem dentro do prazo 

previsto e a reabertura ao trânsito da rua Bernardino Gomes custou 3000 euros. _________ 

O contrato para as obras na Ponte das Tercenas já foi assinado e enviado a 27 de Abril para 

o Tribunal de Contas, o estaleiro para as obras nas arribas de S. Pedro já foi montado e as 

obras devem iniciar-se esta semana. As obras do estuarino estão paradas, porque a empresa 

faliu e agora está a ser avaliado o que foi feito e o que ainda está por concluir. __________ 
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Quanto à casa do Benfica, as coimas foram aplicadas e estão a ser pagas em prestações 

conforme previsto na Lei, em relação ao tapume junto à rotunda da �Repsol�, trata-se de um 

processo que está em tribunal contra a Câmara. __________________________________ 

O regulamento para a atribuição dos apoios às associações de cariz social e cultural está a 

ser ultimado. As associações que irão para a Ivima, são as que não têm sede e têm procurado 

ajuda junto da Câmara, embora ainda não se saiba quantas serão possíveis vir a instalar. A 

ADESER vai continuar a ter apoio. A Câmara está a cumprir o pagamento com a empresa das 

AEC�s e as outras questões não são da nossa responsabilidade. ______________________ 

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 dos presentes (22) 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 esta segunda reunião e com ela a Sessão Ordinária iniciada a 30 de Abril 

de 2012, pelas vinte e três horas e quarenta 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, primeiro secretário, Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes e segunda 

secretária, Isabel Maria Sobreiro Simões Ferreira. _________________________________ 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

Telmo Lopes da Silva Ferraz 

O Primeiro Secretário 

 

Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes 

A Segunda Secretária 

 

Isabel Maria Sobreiro Simões Ferreira 

 

 

 

 

 

O conteúdo da presente sessão fica registado em suporte digital. 


