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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2012________________________________ 

Aos trinta dias do mês de abril, 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, reuniu em sessão ordinária, a Assembleia Municipal da Marinha Grande 

com a seguinte ordem de trabalhos: ___________________________________________ 

1. APRECIAÇÃO DA ALTERAÇÃO À CONTA 51 �PATRIMÓNIO�, NO ÂMBITO DA PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DO ANO 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; __________________________________________ 

2. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS DA TUMG - TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA 

GRANDE, E.M., RELATIVO AO ANO DE 2011, nos termos do disposto na alínea c) do nº 1 do artigo 

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

3. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO, BALANÇO E CONTAS DAS ENTIDADES PARTICIPADAS PELO 

MUNICÍPIO RELATIVAS AO ANO DE 2011, nos termos do disposto na alínea d) do nº 1 do artigo 53º 

da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na sua redação atual; _________________________________ 

4. APRECIAÇÃO DO INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS 

E RESPECTIVA AVALIAÇÃO RELATIVA 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;   

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; _________________________ 

6. PROPOSTA DE REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, DE 17 DE JUNHO 

DE 2011, QUE APROVOU O REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO E DE UTILIZAÇÃO 

DAS HABITAÇÕES SOCIAIS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE, nos termos dos artigos 135.º, 

141.º e 145.º, n.º 2, do Código do Procedimento Administrativo; _____________________________ 

7. APRECIAÇÃO DA ACTIVIDADE 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, Aníbal Manuel Curto Ribeiro, 

Frederico Manuel Gomes Barosa, Augusto Miguel Rosa Lopes e Nuno Miguel Duarte Gomes. _ 

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

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

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

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). 
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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. ____________________________ 

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

admitida a substituição da deputada Ana Patrícia Quintanilha Nobre do PS pelo deputado 

Nuno Miguel Duarte Gomes. 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 cinco 

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 deu ainda conhecimento à assembleia do conteúdo de um ofício da 

FENPROF � Federação Nacional dos Professores sobre a eventual agregação de escolas em 

mega agrupamentos e de seguida procedeu à leitura do voto de pesar referente ao deputado 

europeu Miguel Portas. ____________________________________________________ 

�Podíamos não estar de acordo com muitas das posições de Miguel Portas, podíamos ter visões diferentes da 

sociedade que poderemos ajudar a construir para o nosso país e para o mundo, mas tínhamos um grande 

respeito pelo seu grande empenhamento em defender os injustiçados onde quer que fosse, dado que ele 

combatia essas injustiças em qualquer parte do mundo. Miguel Portas à sua maneira foi um lutador pela 

liberdade e aqui creio que todos estaremos de acordo, em reconhecer esta sua força, esta sua determinação em 

lutar pela liberdade para todos em Portugal como no Mundo. Creio poder em nome desta Assembleia apresentar 

as sentidas condolências ao BE e à sua família.� ________________________________________________ 

Continuou no uso da palavra, e leu em voz alta um voto de pesar pelo falecimento de Telmo 

Ferreira Neto, antigo Presidente da Assembleia Municipal da Marinha Grande. ____________ 

�No passado dia 10 de Março, faleceu Telmo Ferreira Neto, antigo Presidente da Assembleia Municipal da 

Marinha Grande. 

Em 1976, o Telmo Neto, como vulgarmente era conhecido, entre nós, foi eleito nas listas do Partido Socialista, na 

1ª Eleição para a Assembleia Municipal da Marinha Grande. Depois, voltou a ser eleito para outros mandatos 

deste Órgão Autárquico e, a 5 de Janeiro de 1990, foi eleito Presidente da Assembleia Municipal. 

O Telmo Neto, era militante do Partido Socialista desde 1974 e, em 1976, foi eleito Deputado pelo Distrito de 

Leiria à Assembleia da República, em representação do seu partido de sempre, o Partido Socialista, do qual, foi 

dirigente Concelhio, Distrital e Nacional. 

O Telmo Neto, foi um notável técnico e, depois, empresário da Industria de Moldes, tendo ajudado a fundar a 

Planimolde, uma das mais antigas e prestigiadas Empresas de Moldes da Marinha Grande. Ajudou igualmente a 

fundar a Rádio Clube Marinhense e, fez parte das Direcções desta Rádio Local, durante vários anos. Pertenceu 

aos órgãos redactoriais do Jornal �O Correio� sendo igualmente seu colunista, como o foi também durante 

muitos anos, do Jornal da Marinha Grande. 

O Telmo Neto, sempre se mostrou disponível para ajudar a resolver as carências da nossa comunidade. 

Participou activamente na vida associativa da colectividade de Picassinos e, foi durante vários mandatos, o 

Presidente da Assembleia Geral, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande. 
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O Telmo Neto, foi um lutador pela Liberdade e pelas causas sociais, sempre em defesa dos que mais 

necessitavam do seu trabalho e da sua ajuda, era uma referencia para todos nós, foi respeitado e tinha amigos, 

em todas as forças politicas com lugar nesta Assembleia. 

Os seus Amigos, o Concelho onde nasceu e sempre viveu o Distrito e o País, ficaram mais pobres com a sua 

morte. Ficaram no entanto entre nós, os seus exemplos de vida, que nos ajudarão a cumprir, também em sua 

memória, as nossas obrigações para com a nossa comunidade, sem esperar quaisquer recompensas, tal como o 

Telmo Neto, nunca as esperou. 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande, reunida em Sessão Ordinária no dia 30 de Abril de 2012, manifesta 

o seu mais profundo pesar, pelo falecimento de Telmo Ferreira Neto, antigo membro desta Assembleia e seu 

Presidente e, presta-lhe sentida homenagem, endereçando à sua família e, ao Partido Socialista, sentidas 

condolências.� _________________________________________________________________________ 

A Assembleia Municipal guardou um minuto de silêncio. ____________________________ 

Tomou a palavra, o deputado Cristiano Chanoca (MCI) que também se associou à 

manifestação de pesar pela morte do deputado Miguel Portas com a leitura do seguinte texto: 

�NASCER VIVER e MORRER 

Tão simples como isto, estas três simples palavras designam textualmente aquilo que todos nós somos ao longo 

da nossa célere existência. Enquanto seres humanos, que quer queiramos ou não, alguém que está muito acima 

de tudo aquilo que nós possamos querer, modificar ou até perverter, continuará a ditar as suas leis sem que o 

homem só por si alguma vez intente sobrepor-se às leis da natureza ou até mesmo ao DEUS, que sem qualquer 

conexão de credo político, religioso ou outros, se limitou a dar vida ao planeta que habitamos. 

Todo o ser humano, após o seu nascimento, independentemente de ser mulher ou homem, passa por um período 

de pureza, ingenuidade e inocência, próprias de quem age de acordo com o seu natural instinto. Princípios, 

Valores, Caráter, Educação e Respeito pelo seu semelhante, são alguns dos adjetivos, que alguns senão muitos, 

ao longo da sua vida, acabam por ignorar ou até mesmo, por nunca utilizar ou praticar. 

Há outros, que durante a sua existência, por variadas opções pessoais, obrigaram-se a divergir, enfrentar ou 

confrontar a sociedade, na nobre defesa dos seus ideais e nunca deixaram de ser dignos, íntegros e respeitados, 

até mesmo por aqueles que eventualmente pudessem estar na oposição em quadrantes variados. 

Miguel Portas, foi só por si, um ser humano diferente! 

Todos e quaisquer adjetivos que aqui se possam aplicar para homenagear Miguel Portas, serão palavras vãs e 

sem relevância, já que a sua obra, o seu estar e o seu ser, marcaram uma forma diferente de viver numa 

sociedade que tal como a todos nós, sem que tenhamos possibilidades de escolha, nos impõe as suas leis. 

Miguel Portas, prematuramente deixou de estar presente no mundo dos vivos, mas não deixará de servir de 

exemplo aos atuais e aos vindouros, de como é possível viver com dignidade, tolerância e democracia, nem 

mesmo que seja, como foi o caso, educado numa família com opiniões divergentes, mas com um fator comum � 

Bons Princípios. 

Por comungar na dor e na angústia, com todos os seus e todos aqueles que lhe eram próximos, é que lhes 

endereçamos aqui as nossas sentidas condolências.� _____________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Luis Marques (CDU) que também se associou aos votos de 

pesar apresentados com as seguintes declarações: ________________________________ 

�Telmo Neto, foi presidente desta Assembleia Municipal, que defendeu aqui as suas ideias, muitas vezes 

contrárias ao que eu defendia. Lamento que tenha perdido a vida tão cedo ao contrário do que seria de esperar. 
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Foi um homem de quem eu fui amigo, é um homem que faz falta à Marinha Grande e que deu alguns exemplos 

que devem seguidos por todos nós. Endereço à sua família as mais sentidas condolências. � _______________ 

�Miguel Portas defendeu os seus ideais como poucos, e acho que quando as pessoas defendem os seus ideais 

com convicção, são sempre queridas. Uma pessoa só é válida quando tem razão e quando está convencida que 

tem razão e isso deve ser defendido até ao fim. Miguel Portas foi assim.� _____________________________ 

Usou da palavra, o deputado Curto Ribeiro (PS) que também se associou às palavras que têm 

sido proferidas na Assembleia homenageando quer Telmo Neto, quer Miguel Portas e disse: 

�Miguel Portas, independentemente das suas convicções ideológicas era uma pessoa transversal na sociedade. 

Era um homem doce, que na controvérsia procurava sempre uma maneira de encontrar consensos e rumos.� 

� Telmo Neto foi um homem ativo na política concelhia, foi presidente da assembleia municipal, foi deputado na 

assembleia constituinte, e teve uma ação relevante em diversas associações do concelho, tal como a Rádio Clube 

Marinhense e os Bombeiros.  

É digno que o seu nome seja lembrado numa rua da nossa cidade. � _________________________________ 

Lembrou também o Marinhense Fernando Pedro que foi um homem bom, um homem da nossa 

rádio e um grande homem da nossa cidade, figura da sociedade Marinhense muito relevante 

no Concelho. ____________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Saul Fragata (CDU) que se associou também a esta homenagem 

a Fernando Pedro, um homem exemplar da cultura e da indústria dos moldes. ___________ 

Interveio, o deputado Pedro André (PSD) que também se associou aos votos de pesar já 

apresentados. Eram três referências, pessoas que tinham as suas convicções, os seus ideais e 

que sempre lutaram por eles, de uma forma correta e firme, que podem e devem servir de 

exemplo nesta altura tão complicada da nossa vida. Tivemos a tristeza de os ver partir, mas 

que o seu exemplo fique para o futuro. ________________________________________ 

ANTES DA ORDEM DO DIA__________________________________________________ 

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

Tomou a palavra o deputado Saul Fragata (CDU) que apresentou uma saudação �ao 25 de 

Abril e 1º Maio�, cujo conteúdo se transcreve: ___________________________________ 

�Comemoramos por todo o país os 38 anos do 25 de Abril, dia da liberdade num tempo marcado pela 

intensificação da furiosa ofensiva contra Abril e as suas conquistas. Ofensiva essa, que assume agora os 

contornos de um assalto final a tudo o que a revolução de Abril nos trouxe de conquistas e direitos históricos 

que a constituição da república viria a consagrar em Abril de 1976. 

À Troika PS-PSD e CDS que durante mais de 3 décadas tem vindo a devastar o Portugal de Abril, juntou-se a 

TROIKA, FMI, UE E BCE e as duas irmanadas assinaram o tenebroso pacto de agressão a Portugal e aos 

portugueses. 

Pacto que ao mesmo tempo que afunda o país, aumenta o desemprego, rouba nos salários, nas pensões de 

reforma e noutros direitos sociais, aumenta a pobreza a miséria e a fome. 

Pacto que cumprindo o seu objectivo maior, mais e mais lucros, vantagens e benesses aos grandes grupos 

económicos e financeiros e aos seus chefes. 
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A finalizar, uma especial e grande saudação ao 1º de Maio cujas comemorações constituirão, estamos certos 

mais um marco na luta de massas contra estas políticas de desastre nacional que estão a atirar para a miséria, 

não apenas os trabalhadores e os reformados, mas também para a miséria vastas camadas da população como 

os pequenos agricultores e os micro e pequenos empresários, com a agravante destas camadas nem sequer 

terem direito ao subsídio de desemprego. VIVA O 1º DE MAIO, A LUTA CONTINUA!� _____________________ 

Disse ainda que por questões de saúde de um familiar não pôde participar nas comemorações 

do 25 de Abril na Marinha Grande, mas teve conhecimento dos apupos que foram dirigidos ao 

Presidente da Câmara no âmbito dessas comemorações, quer por isso lamentar e condenar 

veemente tais atitudes. _____________________________________________________ 

De seguida interveio, o deputado Augusto Lopes (PS) que proferiu em nome da sua bancada 

uma saudação ao 25 de Abril e ao 1º de Maio: ___________________________________ 

�Na comemoração destas datas tão importantes, especialmente nos dias que correm, a bancada do PS quer 

saudar todos quantos, de alguma forma contribuíram para a Revolução de Abril, bem como todos trabalhadores 

especialmente aqueles que se encontram desempregados ou que vivem situações de angústia e apreensão 

devido à incerteza do seu trabalho. 

Ao comemorar a liberdade, seria desejável, todos podermos comemorar uma liberdade plena, o que infelizmente 

ainda não conseguimos, 38 anos após a revolução dos cravos. Efetivamente, nunca em todo o mundo e em 

Portugal em particular, o número de desempregados foi tão elevado o que tem vindo a conduzir muitos 

trabalhadores a situações de precariedade, incumprimento das suas obrigações, fome e até ao desespero em 

alguns casos. 

Trata-se sem sombra de dúvida de um falhanço de um modelo económico e de um modelo de contratação de 

trabalho. A falta de liberdade para poder aceder ao trabalho, a falta de liberdade para poder largar um emprego 

que nos deprime, que nos stressa, que tanto nos angustia, mas que tanto nos agarra pela estabilidade 

contratual, é também uma das imperfeições de Abril, de um regime dito democrático. 

É nosso entendimento que algo significativamente diferente deve ser feito. Sem dúvida alguma que é muito 

importante Portugal reduzir o seu défice externo, recuperar a confiança dos investidores e poder voltar aos 

mercados, mas não Basta! É igualmente preciso combater o flagelo do desemprego para que todos os 

trabalhadores possam ter trabalho e possam ser livres de escolher o seu emprego. 

Para isso não chega retórica, são precisas medidas concretas que venham dinamizar a economia, incentivos ao 

investimento, benefícios para a contratação e investimento público relevante.  

Um bom exemplo é o programa de reabilitação do Parque Escola. Um investimento crucial para assegurar a 

educação das nossas crianças e jovens. Qual seria atualmente o nº de desempregados sem o programa de 

reabilitação do Parque escolar? Quantas empresas mais já teriam fechado? 

Não podemos esquecer que este tipo de obras públicas dinamiza a economia e cria riqueza e assegura emprego 

para muitas empresas do setor da construção civil, mas também da indústria, nomeadamente das madeiras, 

alumínios, cerâmicas, vidros, etc etc� 

É assim MUITO URGENTE colocar no terreno, um programa de incentivos ao investimento e à contratação. Por 

exemplo um programa de incentivos para a reabilitação dos centros urbanos das nossas cidades que promovam 

o investimento público e privado na reabilitação de edifícios devolutos, dando trabalho às nossas empresas, 

combatendo o desemprego, ao mesmo tempo que se resolve o problema da degradação urbana. 

No mesmo sentido, urge reformar e modernizar e flexibilizar o modelo de contratação do trabalho, 

principalmente no que se refere aos jovens trabalhadores, bem como adotar uma política salarial condigna que 

garanta um salário mínimo nacional que não nos envergonhe no seio da União Europeia.  
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Falar de liberdade, é também falar do nosso futuro, é falar dos nossos jovens, do acesso à educação, dos apoios 

efetivos do Estado a todos aqueles que queiram e possam estudar, é garantir a sua educação a sua qualificação 

por forma que possam constituir uma mais valia para as nossas empresas e idealmente possam escolher um 

emprego que contribua para a sua realização profissional. 

Por último falar da revolução de Abril, é falar de Liberdade, é falar de Democracia e por isso tem que ser 

obrigatoriamente também falar de justiça. É de todo inaceitável que 38 anos após a queda do regime fascista, 

ainda se continue a falar da separação do poder político do poder judicial, parece que ainda não se conseguiu 

assegurar. De igual modo, a morosidade do nosso sistema judicial que põe em causa todas as regras de 

funcionamento das organizações e da própria sociedade.  

Por tudo isto, é Urgente, reformar o mercado de trabalho, dar a todos os portugueses a liberdade de escolha de 

um emprego, a competitividade necessária às nossas empresas e o sentido de justiça a todos os cidadãos.� ___ 

Tomou a palavra a deputada Cristiana Sousa (BE) que disse que em seu nome pessoal e do 

BE, também se associa aos votos de pesar de Telmo Neto e Fernando Pedro com quem teve o 

privilégio de trabalhar na Rádio Clube Marinhense e que contribuíram para que se tornasse 

uma pessoa melhor, bem como outros tantos jovens. Apresentou uma saudação ao 25 de 

Abril e ao 1º de Maio, cujo texto se passa a transcrever: ____________________________ 

�Estamos na altura em que são celebrados dois marcos históricos da luta popular em que o povo se une e sai á 

rua para comemorar a luta pelos seus direitos e melhorias nas suas condições de vida. Para alguns, o 

verdadeiro intuito destes feriados foi esquecido e é visto como um dia como tantos outros em que se pode 

dormir até mais tarde�  

Mas o que permitiu com que fosse feriado e um dia festivo, foi a revolta contra a ditadura que estava instaurada 

no nosso país e durou 48 anos. 

Há 38 anos atrás, o 25 de Abril marcou o fim dessa mesma ditadura fascista e tentou criar uma sociedade de 

valores humanitários, laicos e progressistas.  

Nasci após a Revolução dos Cravos, não tendo vivido toda a emoção que esta gerou.  

No entanto, os seus valores foram-me sendo transmitidos e, com toda a racionalidade que me compete, julgo-os 

como sendo o caminho para o progresso civilizacional.    

Amanhã, é o 1º de Maio, o Dia do Trabalhador que é considerado como tal desde 1886, quando ocorreu uma 

manifestação de trabalhadores nos EUA para reivindicar a redução do horário de trabalho para 8 horas, onde 

alguns perderam a vida na defesa desta luta de direitos dos demais.  

A nossa realidade presente, mostra-nos que se torna cada vez mais necessária a nossa luta por manutenção 

deste direito conquistado. 

Nestas governações de direita, algumas conquistas de Abril e Maio estão a ser perdidas.  

Conquistas como os subsídios de Natal e Férias alargados a toda a função pública, num país onde não há bónus 

para os seus trabalhadores e trabalhadoras, a não ser que sejam detentores de um banco falido por corrupção, 

de um contrato de parceria público privada ou sejam gestores.  

Conquistas como um Serviço Nacional de Saúde, onde se paga taxas moderadoras para muitos incomportáveis, 

onde se fecham serviços de saúde até mesmo em populações isoladas e onde se entregam as administrações 

hospitalares a interesses privados.  

Conquistas como o acesso universal e progressivamente gratuito ao Ensino, onde hoje se pagam mais de 1.000 

euros de propinas, onde cada vez menos estudantes tem acesso a bolsas de acção social, onde cada vez mais 
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abandonam os estudos por falta de possibilidades económicas e onde as famílias têm cada vez mais dificuldade 

em adquirir até o material mais essencial para os estudos.  

E isto tudo num país com um salário mínimo ainda inferior a 500 euros.  

Falando de Abril, não poderia terminar esta minha intervenção sem mencionar uma dessas pessoas, o meu 

amigo Miguel Portas, que nos deixou, cedo demais certamente, mas sem nunca ter vacilado na sua vontade de 

lutar por essas mudanças. Esse é um legado que nos deixa, independentemente da nossa filiação partidária ou 

ideias pessoais.  

É esse legado, não só de sentido político, mas também de orientação para a vida que devemos honrar sempre e 

dá força para apelar a um novo 25 de Abril, a uma nova mudança, que sirva os povos e não um punhado de 

gente.�  ______________________________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Luis Marques (CDU) que disse que desde 2007, o SAP do nosso 

centro de saúde tem estado sobre ameaça de fechar. Naquela altura foi constituída uma 

comissão de utentes que tem vindo a fazer várias reuniões e esforços em conjunto e com o 

apoio da Câmara temos feito sentir junto das entidades competentes que o SAP é 

indispensável à população. Disse que o SAP volta hoje a estar gravemente ameaçado com as 

mudanças que estão a ser feitas no S.N.S. e por isso devemos estar preparados para lutar, 

para defender e manter este serviço. Alertou ainda para o centro de apoio à 

toxicodependência - CAT que também está na iminência de fechar com todas as 

consequências que isso vai acarretar para todos nós, mais insegurança e mais 

toxicodependentes pelas ruas. Devemos fazer força para que o serviço se mantenha para o 

bem-estar de toda a população. ______________________________________________ 

Interveio o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que disse que se associa às preocupações do 

deputado Luis Guerra Marques relativas ao centro de saúde. Com as unidades de saúde 

familiar há um acesso permanente a um médico de família, mas não escusa que o SAP tenha 

que continuar aberto no período noturno, pois trata-se de um serviço fundamental para a 

população. Em relação ao CAT, disse estar a aguardar uma resposta do Governo sobre o 

assunto, mas pensa que este não irá encerrar. No entanto, vive-se um problema grave, uma 

vez que os utentes estão a ser encaminhados para Leiria, para ter as consultas, o que é um 

absurdo e põe a vida das pessoas em jogo. _____________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Filipe Andrade (CDU), que disse que a Assembleia deve tomar 

uma posição para que esta situação do CAT da Marinha Grande se resolva e volte a ter 

médico e a dar consultas. Referiu que está espantado com a postura do PS nestas 

comemorações do 25 de Abril a desresponsabilizar-se do passado e a querer branquear o que 

fez nestes últimos anos em que foi governo. A par da criação da empresa �Parque Escolar� 

que para a ex ministra do PS significou �uma festa�, mas que os dados comprovam despesas 

avultadas em relação ao orçamentado, seguiu-se uma politica para a educação do PS e do 

atual governo, que vai conduzir à privatização das escolas e ao encerramento de outras, 

como irá acontecer com a escola básica do Pêro Neto no próximo ano letivo. Vem o PS aqui 

apelar à flexibilização laboral, mas tal medida vai contra a constituição Portuguesa.  Acusou 

ainda o PS de querer condicionar a ação da justiça e lembrou que o processo do Banco 

Português de Negócios (BPN) para onde já foram enterrados 8000 milhões de euros dos 

contribuintes, poderiam servir para aumentar pensionistas e reformados, dar os subsídios de 
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natal e férias que foram retirados, construir novos hospitais e escolas. O que é preciso neste 

25 de Abril, é que se cumpra a Constituição da Republica Portuguesa. _________________ 

Interveio, o deputado Pedro André (PSD) que disse que o PS quer �atirar areia para os olhos 

das pessoas�, pois a empresa �Parque Escolar� tem uma serie de despesas e pagamentos 

ilegais que ultrapassam os 400 milhões de euros e tem um endividamento insuportável para o 

Estado. Lembrou ainda que o PS, foi o único partido que votou contra a Lei anti-corrupção na 

Assembleia da República. Mas o PS não aprende com os erros e vem sugerir aqui o regresso 

à política do investimento público, gastar muito, criar endividamento, para depois alguém 

pagar. Disse ainda que o PSD também é contra o encerramento do SAP e são a favor da 

escola de proximidade e contra a criação dos grandes centros escolares. _______________ 

Exerceu o seu direito de resposta, o deputado Augusto Lopes (PS) que disse que foi muito 

importante a reabilitação das escolas e a aposta em melhorar as condições degradadas em 

que os nossos filhos tinham as aulas. É obvio que são condenáveis, todas as derrapagens e 

excessos cometidos em qualquer obra pública, mas a política de educação que está 

subjacente é correta. Não se pode pensar só em combater o défice, é preciso revitalizar a 

economia, porque se não, não morremos da doença, mas morremos da cura. ____________ 

Interveio o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que lembrou que sempre se insurgiu, bem 

como o PS, contra o encerramento do SAP e em todas e quaisquer circunstâncias. Disse ainda 

que os projetos de requalificação de escolas são investimento, despesa era o que havia com 

escolas cheias de buracos nas paredes e no chão, sem condições mínimas. Ainda bem que a 

escola Calazans Duarte se viu livre dos prés fabricados que duraram longos anos e é agora 

uma escola digna para os nossos filhos. ________________________________________ 

O Presidente da Mesa pôs em apreciação as atas nº 5 de 30.09.2011, nº 6 de 10.10.2011, nº 7 

de 30.11.2011, nº 8 de 30.12.2011 e a nº1 de 13.01.2012 que foram previamente distribuídas por 

todos os deputados. _______________________________________________________ 

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

votação. ________________________________________________________________ 

O Presidente da Assembleia submeteu à votação a ata nº 5, tendo a mesmo sido aprovada 

por maioria com vinte um votos a favor e três abstenções. __________________________ 

O Presidente da Assembleia submeteu à votação a ata nº 6, tendo a mesmo sido aprovada 

por maioria com dezoito votos a favor e seis abstenções. ___________________________ 

O Presidente da Assembleia submeteu à votação a ata nº 7, 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 8, tendo a mesmo sido aprovada 

por maioria com dezanove votos a favor e cinco abstenções. ________________________ 

O Presidente da Assembleia submeteu à votação a ata nº 1, tendo a mesmo sido aprovada por 

maioria com dezassete votos a favor e sete abstenções. ____________________________ 
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Usou da palavra, o deputado Fernando Alves (CDU), que pediu que houvesse o cuidado de 

ouvir as gravações de áudio das reuniões da Assembleia, logo nos dias seguintes às mesmas 

verificando assim o estado das gravações. Só assim será possível, os deputados darem o seu 

contributo no caso de se registarem eventuais danos nos ficheiros. ____________________ 

Tendo em atenção a importância do assunto trazido pela FENPROF sobre a eventual 

agregação de escolas em Mega Agrupamentos, o Presidente da Mesa deu a palavra à 

Vereadora Cidália Ferreira para esclarecimentos sobre a situação no nosso Concelho. ______ 

Usou da palavra a Vereadora Cidália Ferreira que informou que decorreu, na DREC � Direção 

de educação do centro, uma reunião sobre o assunto onde foi apresentada uma proposta 

base para discussão que, de imediato, não colheu o consenso dos representantes dos 

agrupamentos presentes. Posteriormente já se realizaram reuniões dos conselhos gerais das 

diferentes escolas, não tendo sido obtida nenhuma proposta consensual sobre as agregações. 

Na última reunião do conselho municipal de educação do passado dia 27, saiu uma proposta 

para ser submetida à próxima reunião com a DREC que defende não ser este o momento 

adequado para se fazer uma reorganização da gestão das escolas, dado que há obras de 

investimento que foram previstas fazer, e consideradas prioritárias, e que ainda não se 

realizaram, como é o exemplo da escola Guilherme Stephens. Sugere-se que a reorganização 

da rede escolar se efetive só no próximo ano letivo, sendo que as nossas escolas 

apresentariam até fevereiro de 2013 uma proposta consensual. _______________________ 

Interveio, o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que apresentou uma Moção �sobre os Mega 

agrupamentos de escolas� que se transcreve de seguida: ___________________________ 

�Considerando que o Ministério da Educação através da Direção Regional de educação do Centro (DREC) iniciou 

o processo tendente à Mega agregação de agrupamentos e considerando que o conselho de escolas, órgão 

nacional consultivo do Ministério da Educação, emitiu um parecer no qual se incentiva, cito: �� a tutela a rever o 

processo de agregações��; 

A Assembleia Municipal reunida em 30 de Abril delibera: 

- Exortar o Ministério da Educação, através da DREC, a ter em conta as especificidades do concelho da Marinha 

Grande, a acautelar situações de sobredimensionamento que desumanizem a gestão do serviço educativo e a 

consensualizar com as escolas e a Câmara Municipal e as populações, soluções equilibradas que possam 

otimizar recursos, sem pôr em causa a qualidade da escola pública. � ________________________________ 

Sem prejuízo do normal funcionamento dos trabalhos e a pedido do Presidente da Câmara, o 

Presidente da Mesa com anuência dos líderes de bancada, permitiu que fossem prestadas as 

informações pela chefe da divisão do Ordenamento, Planeamento e Projetos relativas à 

revisão do PDM � Plano Diretor Municipal e que a votação da Moção se adiasse para o final 

da reunião. _____________________________________________________________ 

Usou da palavra, Inês Marrazes, chefe da divisão de Ordenamento, Planeamento e Projetos 

que convidou todos os deputados a estarem presentes numa reunião sobre a revisão do PDM 

que vai ter lugar no dia 4 de Maio, pelas 21h no auditório da Biblioteca Municipal. Informou 

que desde janeiro de 2012 que a Câmara Municipal deu início aos trabalhos para a revisão do 

PDM, para isso é necessário elaborar um relatório que analise 3 aspetos: os níveis de 

execução do Plano, os fatores de mudança que ocorreram no território desde que o PDM está 
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em vigor e a definição dos novos objetivos estratégicos que vão estar na base do novo Plano 

e que serão o futuro da Marinha Grande para os próximos 10 a 15 anos. Já foi constituída 

uma equipa interna com representantes dos diversos serviços da Câmara e já está a trabalhar 

neste relatório. Mas a definição dos objetivos estratégias para o Concelho, requer uma 

participação ativa e alargada a todos os intervenientes e decisores locais, agentes e demais 

população, pois o que está aqui em causa é o Futuro do nosso Concelho. _______________ 

Terminadas as intervenções no período antes da ordem do dia e por se tratar de uma sessão 

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

Regimento, o Presidente da Mesa declarou aberto o período de INTERVENÇÃO DO PÚBLICO, 

pelas 22.12h e chamou a intervir o munícipe inscrito. ______________________________ 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO _________________________________________________ 

O Sr. Vítor Manuel Moura Marques, morador no Impasse Fonte dos Ingleses, nº 11, Engenho, 

2430-130 Marinha Grande, vice-presidente do Clube de Atletismo da Marinha Grande, fez a 

sua inscrição para solicitar informações relativamente a uma reunião referente à realização 

das Marchas Populares dentro do estádio municipal da Marinha Grande. Disse tratar-se de um 

equipamento municipal, que custou muito dinheiro aos contribuintes, que tem uma pista de 

atletismo em excelentes condições que diariamente é utilizada pelos atletas que usam calçado 

próprio para a não danificarem. Manifestou o seu desagrado por agora este espaço 

desportivo vir a ser o palco das marchas populares. _______________________________ 

O Presidente da Câmara respondeu ao munícipe que na reunião em que esteve presente foi 

equacionada a realização das marchas no exterior do estádio. A questão do desfile ser 

realizado no interior irá ser analisada, na certeza porém que, não queremos danificar a pista 

pois a Câmara tem todo o interesse em preservar os seus equipamentos. Esperamos defender 

o interesse de todos. ______________________________________________________ 

A Vereadora Cidália Ferreira, explicou que, foi informada de que tecnicamente não existe 

qualquer inconveniente na utilização da pista, e embora entenda que possa haver espaços 

mais adequados para este tipo de evento, e dado que atravessamos um período de grande 

restrições financeiras, decidiu-se experimentar este ano a realização das Marchas Populares 

naquele espaço. __________________________________________________________ 

Terminado o período de intervenção do público, o Presidente da Mesa deu conhecimento dos 

assuntos constantes na Ordem do Dia de acordo com o nº 2 do artigo 19º do Regimento.  

ORDEM DO DIA___________________________________________________________ 

PONTO 1 - APRECIAÇÃO DA ALTERAÇÃO À CONTA 51 �PATRIMÓNIO�, NO ÂMBITO DA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO 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 11 de Abril de 2012 com o seguinte teor: �Presente informação da Área de 

Património nº I/931/2011 de 30/12/2011, propondo a alteração à conta 51- �Património� no âmbito da prestação de 

contas do ano 2011. 
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A Câmara Municipal após a análise da presente proposta e concordando com os fundamentos expostos na 

mesma, em cumprimento do disposto na alínea e), do nº 2, do artigo 64 º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 

republicada em anexo à Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delibera aprovar a presente proposta de alteração à 

conta 51 � �Património�, com efeitos reportados a 30/12/2011 e no âmbito da prestação de contas do ano 2011, 

bem como submetê-la à apreciação da Assembleia Municipal, conforme previsto na alínea c), do nº 2, do artigo 

53 º, do mesmo diploma legal. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.� _________________________________________________ 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 1 e colocou-o à discussão, pelas 22.22h. ________ 

Tomou a palavra o deputado Luis Marques (CDU) que questionou a Câmara sobre o critério 

utilizado para a avaliação dos bens que vão para o património. ______________________ 

O Presidente de Câmara explicou que o critério usado é o de custo da aquisição. _________  

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

APRECIAÇÃO DA ALTERAÇÃO À CONTA 51 �PATRIMÓNIO�, NO ÂMBITO DA PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DO ANO 2011, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. __ 

PONTO 2 - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS DA TUMG - TRANSPORTES URBANOS DA 

MARINHA GRANDE, E.M., RELATIVO AO ANO DE 2011, nos termos do disposto na alínea c) do nº 1 

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: �Presente �Relatório e Contas de 

2011� da empresa municipal TUMG � Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. referente à sua actividade 

económica e financeira no exercício de 2011, bem como documento de �Certificação Legal das Contas� e 

�Relatório e Parecer do Fiscal Único�. 

Considerando o disposto nos estatutos da empresa, alínea d) do art.º 15.º e na alínea a) do n.º 2 do art.º 39.º 

da Lei n.º 53-F/2006 de 29/12, que aprova o regime jurídico do sector empresarial local, compete à Câmara 

Municipal aprovar as contas da entidade. 

A Câmara Municipal após a análise dos documentos e no cumprimento do disposto na legislação supra referida 

delibera: 

- aprovar o Relatório e Contas de 2011 da empresa municipal TUMG - Transportes Urbanos da Marinha Grande, 

E.M; 

- tomar conhecimento do Relatório e Parecer do Fiscal Único e da Certificação Legal das Contas do exercício de 

2011; 

- concordar com a proposta de aplicação de resultados constante do Relatório de Gestão, a qual se 

consubstancia, e atento Resultado Líquido do Exercício de 2011 de 24.844,90 euros, na aplicação deste montante 

em resultados transitados (22.360 euros) e Reservas Legais (2.484,90 euros). 

Mais delibera remeter a presente deliberação à próxima sessão da Assembleia Municipal da Marinha Grande, 

para efeitos do cumprimento do disposto da alínea c) do n.º 1 do art.º 53.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, 

alterada e republicada em anexo pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro. 

Esta deliberação foi tomada por maioria.� _____________________________________________________ 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 2 e colocou-o à discussão, pelas 22.28h. Deu a 

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

mesmo. ________________________________________________________________ 
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Usou da palavra o Presidente da Câmara que disse que pela primeira vez, desde a fundação 

da empresa, em 2001, estão totalmente cumpridos todos os pressupostos estabelecidos nos 

Estatutos, sendo que, são actualmente, 5 os segmentos de actividade em que a TUMG opera, 

a saber: transporte urbano, transporte escolar, transporte não escolar, aluguer de máquinas 

ao município e estacionamento pago de duração limitada em algumas zonas da nossa cidade.  

Disse ainda que a TUMG passou de um nº de utilizadores mensal de 21.000 para 45.000, após 

o alargamento das linhas e alterações profundas numa das linhas existentes, permitindo aos 

marinhenses deslocarem-se em toda a freguesia da Marinha em transportes públicos, sem 

aumento do preço para clientes de passe. É intenção da TUMG de cobrir a totalidade da 

freguesia até ao final do ano e de implementar em conjunto, com a Rodoviária do Tejo, um 

sistema de transporte conjunto que permita às populações que residem nas duas freguesias 

limítrofes (Vieira e Moita) e trabalham na Marinha dispor de meios de transporte diretos e 

rápidos, totalmente enquadrados com os horários necessários aos trabalhadores e estudantes.   

Alienado parte do parque de máquinas obsoleto e sem utilização, existem agora para serviço 

da CMMG, 2 autocarros e 14 máquinas e em breve um novo autocarro para transporte de 

longa duração, que permitirá em simultâneo reduzir a sub contratação de 1 autocarro para 

transporte de alunos. A TUMG conta vir a ser auto-suficiente em todos os segmentos onde 

opera, salvo no transporte urbano. ___________________________________________ 

Tomou a palavra, o deputado Luis Marques (CDU) que disse concordar que a TUMG presta 

um grande serviço à população que todos devemos considerar e apoiar. Chamou a atenção 

para o lucro exagerado que a TUMG obteve em relação aos serviços que presta à Câmara e 

para o prazo de pagamento aos fornecedores locais. Questionou sobre a ausência de 

publicitação das remunerações dos órgãos sociais e sobre o valor global das rubricas em 

fornecimentos externos e custos com pessoal, que deveria ser especificado em nome de uma 

gestão mais transparente. Lembrou que não foi feita qualquer referência à consolidação das 

contas. _________________________________________________________________ 

De seguida interveio, o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que disse que a TUMG é um caso 

de sucesso e um motivo de orgulho, porque veio revolucionar a mobilidade das pessoas do 

Concelho. A TUMG tem melhorado ano após ano em eficácia, eficiência e boa gestão. Folgou 

em saber que o crescimento da TUMG se vai estender até às freguesias da Moita e de Vieira 

de Leiria. _______________________________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Saul Fragata (CDU), que disse que a boa situação financeira da 

TUMG é feita à custa do principal cliente, ou seja a Câmara Municipal, que por seu lado está 

com dificuldades financeiras. Insistiu em dizer que há estacionamento pago a mais que está 

às moscas e excesso de parquímetros, situação que tinha sido alertada pela sua bancada, 

quando se implementou o estacionamento pago e que agora a Câmara também reconhece que 

houve falhas. ____________________________________________________________ 

Interveio o Presidente da Câmara que disse que a consolidação das contas da TUMG estão 

referenciadas na página nº 398 nos documentos de prestação de contas do Município. O 

preçário praticado nos transportes coletivos e no estacionamento é dos mais baixos do país.   
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Usou da palavra, o deputado Curto Ribeiro que lembrou que a subvenção da Câmara inclui os 

transportes escolares, além dos transportes de passageiros com os reformados e as crianças. 

A TUMG presta serviços à Câmara e esta tem que os pagar, como qualquer outro cliente. 

Disse ainda que o estacionamento pago na cidade não é caro e é um fator de ordenamento 

urbano. ________________________________________________________________ 

Tomou a palavra, o deputado Artur Marques que disse que o centro da cidade parece uma 

cidade fantasma e o estacionamento pago veio agravar essa situação, não veio melhorar as 

condições de vida dos Marinhenses. Pediu que fosse revista a situação do estacionamento 

pago na zona centro da cidade, pois nos últimos meses fecharam várias lojas e as obras que 

estão a decorrer também têm contribuído para essa desertificação. ____________________ 

Usou da palavra, o deputado Curto Ribeiro que lembrou que no dia em que se libertarem os 

lugares de estacionamento pago, quem quiser vir ao centro volta a não ter lugar, pois os 

lugares vão estar ocupados pelas pessoas que ali estacionam durante 8 a 10 horas 

consecutivas. ____________________________________________________________ 

O Presidente de Câmara disse que infelizmente fecharam lojas no centro, mas abriram outras, 

e devemos lembrar-nos que o fecho do comércio está a acontecer um pouco por todo o país.  

PONTO 3 - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO, BALANÇO E CONTAS DAS ENTIDADES 

PARTICIPADAS PELO MUNICÍPIO RELATIVAS AO ANO DE 2011, nos termos do disposto na alínea 

d) do nº 1 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 as contas do exercício de 

2011 das entidades participadas pelo Município da Marinha Grande, a saber: 

- Relatório e contas do exercício económico de 2011 da entidade Centimfe - Centro Tecnológico da Indústria de 

Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos, acompanhadas de Certificação Legal de Contas e Parecer da 

Comissão de Fiscalização; 

 

- Relatório e contas do exercício económico de 2011 da entidade Coopovo � Cooperativa de Consumo do Povo 

da Marinha Grande, CRL, acompanhadas de Certificação Legal de Contas e Parecer do Conselho Fiscal; 

 

- Relatório de Gestão e Contas do exercício económico de 2011 da entidade Lusitaniagás, S.A., acompanhadas de 

Certificação Legal de Contas e Parecer do Fiscal Único; 

 

- Relatório e contas do exercício económico de 2011 da entidade OPEN - Associação para Oportunidades 

Específicas de Negócio, acompanhadas de Certificação Legal de Contas e Parecer do Conselho de Fiscalização; 

 

- Relatório e contas do exercício económico de 2011 da entidade Valorlis � Valorização e Tratamento de Resíduos 

Sólidos, S.A. acompanhadas de Certificação Legal de Contas e Parecer do Fiscal Único; 

 

- Relatório e contas do exercício económico de 2011 da entidade Simlis - Saneamento Integrado dos Municípios 

do Lis, S.A. acompanhadas de Certificação Legal de Contas e Parecer do Fiscal Único. 
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A Câmara Municipal toma conhecimento do teor dos documentos supra referidos e delibera remeter os mesmos 

à Assembleia Municipal para cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do art.º 53.º da Lei n.º 169/99 de 18 

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

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.� _________________________________________________ 

Dado que o PONTO 2 não carecia de votação, o Presidente da Mesa passou a apresentar o 

PONTO 3, pelas 23.12h, e colocou-o à discussão. _________________________________ 

Interveio, o deputado Luís Marques (CDU), que referiu que pela primeira vez a SIMLIS 

apresentou lucros para os quais contribui o contrato de prestação de serviços que tem com a 

Câmara. ________________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD) que comparou, com base no relatório da 

SIMLIS, os valores do nosso Município com o de Porto de Mós por lhes achar semelhanças e 

solicitou que a Câmara reveja os preços do contrato, porque existe uma enorme disparidade 

de valores entre ambos. ____________________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Curto Ribeiro (PS) que concordou que o valor pago pela Câmara 

à SIMLIS é muito elevado. Por isso sugeriu que a Câmara deve estar alerta e vigiar os caudais 

que estão ligados efetivamente ligados à rede de saneamento. É importante fiscalizar a 

origem e medição dos caudais de forma a reduzir os custos. ________________________ 

Interveio o Vereador Paulo Vicente, que disse que antes da adesão à SIMLIS, tínhamos 

problemas com as ETAR�s, com esgotos a correr para o rio Liz e a céu aberto. O aumento dos 

custos com a SIMLIS, reflete os investimentos que tem sido feitos com o alargamento da rede 

de saneamento pelo Concelho, que passou de 10% em 1995 para os atuais 80% de cobertura.  

Não se pode comparar o nosso Concelho com Porto de Mós, que tem muitos problemas com 

o saneamento a cair nos algares, uma cobertura da rede muito inferior à nossa, com menos 

habitantes e menos indústrias. _______________________________________________ 

Interveio, o deputado Luís Marques (CDU), que duvidou da taxa de cobertura que o vereador 

referiu como executada e lembrou que infelizmente também não constam verbas para obras 

de saneamento no plano. ___________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Cristiano Chanoca (MCI) que questionou a Câmara se alguma 

vez comparou os seus custos com a SIMLIS com os de outros Municípios parceiros. _______ 

Usou da palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que disse ser necessário pressionar a SIMLIS, 

porque a Câmara faz as obras de saneamento e as ligações ficam por fazer, porque a SIMLIS 

não investe nas ligações dos emissários até às estações de tratamento. Este investimento é 

fundamental para melhor servirmos a população. _________________________________ 

Interveio, o deputado Frederico Barosa (PS), que disse que é importante perceber que a taxa 

de cobertura de 80% é indexada à população e não ao território, sendo assim mais fácil de 

percebe os valores que foram apresentados. _____________________________________ 
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O Vereador Paulo Vicente, esclareceu que os municípios pagam à SIMLIS, em função dos 

resíduos que produzem, que são contabilizados através dos caudalímetros. Disse ainda que a 

ETAR norte foi dimensionada em função de um estudo económico que incluía a sua utilização 

pelas suiniculturas, o que não veio a acontecer. Pois se esta situação se verificasse os custos 

seriam mais baixos. ______________________________________________________ 

Disse ainda estarem a ultimar no terreno, os locais para a passagem do emissário Marinha 

Pequena-Trutas, para depois poderem ligar os nossos coletores. Irá ser renovado o emissário 

da Praia da Vieira para a Vieira que tem registado vários problemas nestes últimos anos e 

que agora por motivo das obras na Ponte das Tercenas se aproveitou para a SIMLIS fazer 

esse investimento. ________________________________________________________ 

PONTO 4 - APRECIAÇÃO DO INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

PATRIMONIAIS E RESPECTIVA AVALIAÇÃO RELATIVA 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: �Presente o inventário de todos os 

bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação relativo ao exercício económico de 2011. 

A Câmara Municipal após a análise e no cumprimento do disposto na alínea e) do n.º 2 do art. 64.º da Lei n.º 

169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, delibera aprovar o 

presente documento, constituído por 1.411 páginas, e submetê-lo à apreciação da Assembleia Municipal, nos 

termos da alínea c) do n.º 2 do art. 53.º do mesmo diploma legal. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.� _________________________________________________ 

Dado que o PONTO 3 não carecia de votação, o Presidente da Mesa apresentou o PONTO 4, 

pelas 23.33h, que também não carecia de votação, e não mereceu qualquer intervenção por 

parte dos senhores deputados. _______________________________________________ 

PONTO 6 - PROPOSTA DE REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, DE 17 

DE JUNHO DE 2011, QUE APROVOU O REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO E DE 

UTILIZAÇÃO DAS HABITAÇÕES SOCIAIS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE, nos termos 

dos artigos 135.º, 141.º e 145.º, n.º 2, do Código do Procedimento Administrativo; 

 

Presente deliberação camarária de 29 de março de 2012 com o seguinte teor: �Considerando que foi detetado 

que a norma constante do artigo 51.º do Regulamento municipal de atribuição e de utilização das habitações 

sociais do município da Marinha Grande, referia que o �Regulamento entra em vigor 15 dias, após a sua 

publicação em Diário da República�; 

Considerando que essa norma implicaria a publicação na íntegra do Regulamento, representando um encargo 

bastante elevado para o Município, que não se coaduna com o atual momento de forte contenção orçamental; 

Considerando que o Regulamento foi presente em reunião de Câmara Municipal de 19 de maio e aprovado em 

reunião de Assembleia Municipal de 17 de junho de 2011; 

Considerando que as matérias reguladas no Regulamento municipal de atribuição e de utilização das habitações 

sociais do município da Marinha Grande integram-se nas competências atribuídas à Câmara Municipal e ao seu 

Presidente (conforme disposto na alínea f) n.º 1 e alínea f) n.º 2 ambas do artigo 64.º e alínea h) n.º 2 do artigo 

68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro); 
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Considerando que compete à Câmara Municipal aprovar regulamentos em matéria da sua competência exclusiva 

(alínea a) n.º 7 do artigo 64.º da referida Lei n.º 169/99), como é o caso; 

Considerando que nos termos do disposto na Lei citada um regulamento com o teor em causa não tem de ser 

obrigatoriamente publicado em Diário da República, ainda que possa sê-lo; 

Considerando que o regulamento em apreço apenas entra em vigor 15 dias após a sua publicação integral no 

Diário da República (artigo 51.º, do regulamento), o que ainda não ocorreu; 

Considerando que o ato administrativo da assembleia municipal que aprovou o regulamento deve ser revogado, 

nos termos dos artigos 135.º e 141.º, do Código do Procedimento Administrativo; 

A Câmara Municipal delibera, com os fundamentos acima aduzidos, propor à Assembleia Municipal a revogação 

da deliberação desta, de 17 de junho de 2011, que aprovou o Regulamento Municipal de atribuição e de utilização 

das habitações sociais do Município da Marinha Grande, nos termos dos artigos 135.º, 141.º e 145.º, n.º 2, todos 

do Código do Procedimento Administrativo. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade� _________________________________________________ 

Com a anuência de toda a Assembleia, foi deliberado passar para o ponto 6, remetendo a 

discussão do ponto 5 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 

MUNICÍPIO RELATIVOS AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2011, para a próxima reunião da presente 

Sessão Ordinária, dado o adiantado da hora e dando assim cumprimento ao estipulado no nº 

1 do artº 11º do Regimento. __________________________________________________ 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 6, pelas 23.42h, que foi colocado à discussão e 

deu a palavra à Vereadora Cidália Ferreira para os habituais esclarecimentos. ____________ 

Usou da palavra a Vereadora Cidália Ferreira, que esclareceu que este assunto não deveria 

ter vindo à Assembleia, uma vez que não era da sua competência, por isso é necessário 

revogar a deliberação. _____________________________________________________ 

Não havendo intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto seis, PROPOSTA 

DE REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, DE 17 DE JUNHO DE 2011, QUE APROVOU O 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO E DE UTILIZAÇÃO DAS HABITAÇÕES SOCIAIS DO MUNICÍPIO DA 

MARINHA GRANDE, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. _______ 

Seguidamente, o Presidente da Mesa informou que estava aberta a discussão da Moção 

�sobre os Mega agrupamentos de escolas� já apresentada pelo deputado João Paulo Pedrosa 

(PS). __________________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD) que solicitou esclarecimentos à Câmara 

sobre este assunto e qual é a sua proposta. _____________________________________  

 

Interveio o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que disse que o PS está contra os mega 

agrupamentos. Pois, a proposta do governo para juntar os agrupamentos de escolas de Vieira 

de Leria com a Calazans Duarte é um perfeito absurdo, dado que distam mais de 15 km o que 

irá levar a uma desumanização total e a graves dificuldades na sua gestão. Pede-se na moção 

que se procure uma plataforma de entendimento entre todos os intervenientes e que não seja 

uma questão imposta pelo Governo. ___________________________________________ 
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Usou da palavra a Vereadora Cidália Ferreira, que esclareceu que este assunto ainda virá à 

assembleia municipal uma vez que também é competência desta deliberar sobre o mesmo. _ 

Tomou a palavra, o deputado Luís Marques (CDU), que disse que também não defende mega 

agrupamentos, porque quanto maior for o nº de alunos numa escola e com grandes 

diferenças de idades, maiores são os problemas. _________________________________ 

Foi colocada à votação a moção e foi aprovada por unanimidade, tendo sido deliberado ainda 

dar conhecimento da mesma ao Ministério da Educação, Direção Regional de Educação do 

Centro e à Vereadora da educação da CMMG. ___________________________________ 

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, primeiro secretário, Ricardo Alexandre 

Pereira de Sousa Lopes e segunda secretária, Isabel Maria Sobreiro Simões Ferreira. _______ 

Mais informou que esta Sessão prosseguiria em segunda reunião, no próximo dia 7 de Maio 

de 2012, pelas 20.30h.______________________________________________________ 

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. 


