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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2013____________________________ 

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

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

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

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

Grande com a seguinte ordem de trabalhos: _____________________________________ 

1. REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL � APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FUNDAMENTADO DE 

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO P.D.M. QUE SUPORTOU A PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO PARA DAR 

INÍCIO À REVISÃO DO PLANO. ______________________________________________________ 

2. ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES (UM EFETIVO E UM SUPLENTE) DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

NA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO PARA A REVISÃO DO P.D.M. DA MARINHA GRANDE, 

nos termos do disposto na alínea c) do nº 1 do artº 7º da Portaria 1474/2007 de 16 de 

Novembro. ______________________________________________________________ 

3. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO ANO DE 2012 DA COMISSÃO DE 

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

termos do nº 2, do artº 32º da lei nº 147/99 de 1 de setembro, com as alterações impostas 

pela lei nº 31/2003 de 22 de Agosto conjugado com a com a alínea r) do nº 1 do artigo 53º da 

Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na sua redação atual. ____________________________ 

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

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

5. APROVAÇÃO DA DESIGNAÇÃO DO JÚRI DE RECRUTAMENTO DOS CARGOS DIRIGENTES, nos 

termos do n.º 1 do artigo 13.º da lei n.º 49/2012, de 29 de agosto conjugado com a alínea r) 

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

 

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

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

Bancada do Partido Socialista (PS): João Paulo Feteira Pedrosa, Isabel Maria Sobreiro Simões 

Ferreira, Aníbal Manuel Curto Ribeiro, Augusto Miguel Rosa Lopes e Nuno Miguel Duarte 

Gomes. ________________________________________________________________ 

Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU): Saul Feteira Fragata, Filipe André Cardoso 

Andrade, José Manuel Silva, Fernando Manuel da Conceição Alves, Júlio Paiva Deniz Mouco e 

Francisco José Duarte. _____________________________________________________ 

Bancada do Partido Social Democrata (PSD): 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, António Santos e Vítor Pereira, cuja cópia da �lista 

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

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

admitida a substituição do deputado Frederico Manuel Gomes Barosa do PS pelo deputado 

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

deputado Francisco José Duarte e a da deputada da CDU, Susana Paula Ribeiro Domingues 

pelo deputado Júlio Paiva Deniz Mouco. Os documentos constituem o anexo número III da 

presente ata. ____________________________________________________________ 

Não estiveram presentes na reunião, o deputado Pedro Jorge Pedrosa da Silva André do PSD 

e o deputado Mário João Faustino Pedrosa da CDU por motivos pessoais, foram justificadas 

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

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 quarenta e sete 

minutos, o Presidente da Mesa, Telmo Ferraz, declarou aberta a sessão, e informou os 

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

para consulta. ___________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa pôs em apreciação as atas nº6 de 13.07.2012, nº7 de 27.09.2012, nº8 de 

12.11.2011, nº9 de 07.12.2012 e nº 10 de 28.12.2012 que foram previamente enviadas por correio 

eletrónico (email) para todos os deputados. _____________________________________ 

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

votação. ________________________________________________________________ 

O Presidente da Assembleia submeteu à votação a ata nº 6/2012, tendo a mesmo sido 

aprovada por maioria dos presentes (22) com vinte votos a favor e duas abstenções. _____ 

 

O Presidente da Assembleia submeteu à votação a ata nº 7/2012, tendo a mesmo sido 

aprovada por maioria dos presentes (22) com dezassete votos a favor e cinco abstenções. __ 

 

O Presidente da Assembleia submeteu à votação a ata nº 8/2012, tendo a mesmo sido 

aprovada por maioria dos presentes (22) com dezoito votos a favor e quatro abstenções. __ 

 

O Presidente da Assembleia submeteu à votação a ata nº 9/2012, tendo a mesmo sido 

aprovada por maioria dos presentes (22) com dezanove votos a favor e três abstenções. ___ 

 

O Presidente da Assembleia submeteu à votação a ata nº 10/2012, tendo a mesmo sido 

aprovada por maioria dos presentes (22) com dezoito votos a favor e quatro abstenções. __ 

 

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 pelos deputados presentes e reconhecida a urgência do 

assunto, a inclusão na ordem do dia do ponto � RETIFICAÇÃO DA MINUTA DA DELIBERAÇÃO DO 

PONTO 6 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12.11.2012 REFERENTE À PROPOSTA PARA A ADEQUAÇÃO 
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DOS ESTATUTOS DA EMPRESA MUNICIPAL TUMG. Para facilitar o decorrer dos trabalhos, o 

Presidente da Mesa alterou a ordem do dia, ficando esta ordenada da seguinte forma: 

1. REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL � APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FUNDAMENTADO DE 

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO P.D.M. QUE SUPORTOU A PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO PARA DAR 

INÍCIO À REVISÃO DO PLANO. ______________________________________________________ 

2. ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES (UM EFETIVO E UM SUPLENTE) DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

NA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO PARA A REVISÃO DO P.D.M. DA MARINHA GRANDE, 

nos termos do disposto na alínea c) do nº 1 do artº 7º da Portaria 1474/2007 de 16 de 

Novembro. ______________________________________________________________ 

3. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO ANO DE 2012 DA COMISSÃO DE 

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

termos do nº 2, do artº 32º da lei nº 147/99 de 1 de setembro, com as alterações impostas 

pela lei nº 31/2003 de 22 de Agosto conjugado com a com a alínea r) do nº 1 do artigo 53º da 

Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na sua redação atual. ____________________________ 

4. APROVAÇÃO DA DESIGNAÇÃO DO JÚRI DE RECRUTAMENTO DOS CARGOS DIRIGENTES, nos 

termos do n.º 1 do artigo 13.º da lei n.º 49/2012, de 29 de agosto conjugado com a alínea r) 

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

5. RETIFICAÇÃO DA MINUTA DA DELIBERAÇÃO DO PONTO 6 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 

12.11.2012 REFERENTE À PROPOSTA PARA A ADEQUAÇÃO DOS ESTATUTOS DA EMPRESA 

MUNICIPAL TUMG, nos termos do artigo 148º do Código do Procedimento Administrativo. 

6. 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.  

ANTES DA ORDEM DO DIA__________________________________________________ 

O Presidente da Mesa declarou aberto o período antes da ordem do dia pelas 20.55h e em 

nome da Assembleia, procedeu à leitura do voto de pesar pelo falecimento do Mestre 

Joaquim Correia, que foi aprovado por unanimidade dos presentes: 

� No passado dia 6 de Fevereiro, faleceu um dos mais notáveis dos escultores Portugueses do século 

XX, o Escultor Joaquim Correia. 

O Mestre Joaquim Correia, nasceu na Marinha Grande em 1920 e, embora tenha passado uma grande 

parte da sua vida, fora da terra que o viu nascer, são daqui as suas raízes, aqui vive parte da sua 

família, aqui vinha regularmente e é aqui, que o seu nome fica perpetuado, pelo Museu que, em boa 

hora, o Município criou e, onde se encontram, algumas das suas obras, doadas pelo Mestre à Marinha 

Grande e ao País.   

O Mestre Joaquim Correia, amava a Marinha Grande, a Sua terra natal. O legado que nos deixou, 

obriga-nos a que sejamos dignos da Sua memória, mantendo vivo o Museu com o Seu nome, dando a 

conhecer às gerações mais novas, a obra deste Marinhense Ilustre que agora nos deixou. 

Felizmente para a Marinha Grande, para o País e para o Mundo, a obra do Mestre Joaquim Correia, 

não morreu, ela é viva e passará para as gerações futuras. 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande, reunida em Sessão Ordinária no dia 22 de Fevereiro de 

2013, aprova um voto de pesar, pela morte, do Mestre e Amigo, Joaquim Correia e, solidariza-se, na 

dor, da Família do Mestre.� 

Interveio, o deputado Curto Ribeiro (PS) que procedeu à leitura de um voto de pesar pelo 

falecimento de António Marques Júnior, �capitão de Abril�: 
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�António Marques Júnior, militar, um dos heróis de Abril que devolveram a Portugal a liberdade e a 

democracia. Homem generoso, democrata convicto. Homem simples e autêntico e politico coerente, a 

quem a Ordem da Liberdade se justifica plenamente. Cidadão exemplar, também do Concelho da 

Marinha Grande, de onde nunca se afastou e onde deixou muitos amigos e admiradores. Morreu 

deixando um legado ao país que todos nós devemos honrar e nesta casa da democracia que também a 

ele devemos, um voto de reconhecimento pela obra da sua vida e um voto de pesar pela sua morte.� 

Usou da palavra, o deputado Fernando Alves (CDU), que recomendou à Câmara que 

prestasse homenagem ao Mestre Joaquim Correia através da atribuição do seu nome a uma 

rua da cidade. ___________________________________________________________ 

Tomou a palavra, o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que informou que a Assembleia da 

República aprovou por unanimidade um voto de pesar, ao escultor Mestre Joaquim Correia 

que era uma personalidade nacional, muito ligado à cultura e às artes. Disse ainda que foi 

interessante registar que em todas as bancadas, havia sempre alguém que conhecia o 

escultor, que tem também na Assembleia da Republica, duas das suas obras. ____________ 

Usou da palavra, o deputado Filipe Andrade (CDU), que apresentou a seguinte moção, 

�Derrotar a troika, o governo e a politica de direita�: 

�A situação do país é marcada pela continuada degradação da situação económica e social, em 

resultado da politica do atual Governo e da concretização do pacto de agressão que tem servido de 

justificação para impor um programa de exploração, retrocesso e declínio que compromete a vida de 

milhões de portugueses e o futuro do país e das novas gerações.  

O rumo de desastre que está patente na taxa de desemprego sem precedentes, já verificada no final 

de 2012, de 25,3%, corresponde a mais de um milhão e 430 mil desempregados. A confirmarem-se as 

mais otimistas estimativas de evolução do país, Portugal chegará ao final de 2013, dois anos e meio 

após o pacto de agressão, com uma recessão acumulada de pelo menos 7,7% e com mais de 400 mil 

empregos destruídos. Alertamos para as manobras que procuram dissociar, quer o chamado relatório 

do FMI, quer a denominada refundação do Estado dos objetivos gerais da política de direita que há 

muito se desenvolve no nosso país. Alertamos para os projetos que visam perpetuar, para além do 

pacto e da sua expressão formal, tudo o que em seu nome se justificou para liquidar diretos, 

aumentar os níveis de exploração e acentuar a dependência e submissão nacionais. 

Estamos perante uma ofensiva que se traduz num aumento da exploração sobre o trabalho, através da 

diminuição dos salários, do aumento da precariedade, da facilitação dos despedimentos do ataque a 

direitos fundamentais, mas também na desvalorização das pensões, na diminuição drástica das 

prestações e apoios sociais e no desmantelamento das restantes funções sociais do Estado. 

Uma politica que ataca também o próprio regime democrático em vários dos seus alicerces, 

assumindo particular intensidade a tentativa de destruição do poder local democrático, seja pela 

restrição da sua autonomia, seja pela crescente asfixia financeira a que estão sujeitas as autarquias.  

Um traço preocupante da evolução da situação está patente no aumento da exploração, da corrupção, 

do compadrio, do tráfico de influências, do uso de dinheiros públicos para enriquecimento pessoal e 

outras componentes estruturantes do sistema capitalista e que estão a conduzir à descredibilização do 

Estado e do regime democrático. As escandalosas operações de favorecimento a uma banca atolada 

em processos de gestão danosa, a patenteada promiscuidade entre interesses políticos e económicos, 

traduzida na circulação de gestores e governantes, constituem elementos, que fazendo parte estrutural 

da política de direita e do grande capital, minam a própria democracia.  
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Existem em Portugal, homens e mulheres, gente séria e honrada, forças, valores e energias, bastantes 

e capazes de romper com o ciclo de governos da politica de direita, para dar corpo a uma solução 

política ao serviço dos trabalhadores do povo e do país.  

Neste quadro exige-se a luta pela concretização de uma alternativa, mais uma vez se salienta o papel 

insubstituível da luta dos trabalhadores e das populações. Hoje como ontem, é na luta de massas e no 

seu desenvolvimento que radica o instrumento indispensável para romper com o atual rumo de 

desastre e abrir caminho à construção de uma politica e de um governo patrióticos e de esquerda.  

Assim a Assembleia Municipal da Marinha Grande decide:  

1 � Saudar as muitas ações, manifestações e lutas realizadas, com particular destaque, para a 

manifestação nacional descentralizada da CGTP -  Intersindical Nacional, realizada no passado dia 16 

de fevereiro; 

2 � Apelar à mobilização dos trabalhadores e das populações para as iniciativas e manifestações de 

luta, entre as quais a do próximo dia 2 de março contra o pacto de agressão, pela demissão deste 

governo e pelo fim da política de direita.� 

Usou da palavra, o deputado Saul Fragata (CDU), que apresentou a seguinte moção: � Sobre 

a proposta de alteração da Lei das Finanças Locais�, cujo conteúdo se transcreve: 

�Considerando que, desde 2010, se entrou numa nova fase de total arbitrariedade e violação do 

regime de finanças locais, usando como pretextos a �redução do défice� e o dito� memorando de 

entendimento� com a troika, o que conduziu a novas reduções nas transferências para as autarquias 

locais (em 2010 foram reduzidas a meio do ano, em 100 milhões de euros nas verbas inscritas no 

Orçamento de estado para esse ano; em 2011 em 245 milhões de euros � menos 227 milhões de euros 

para os município e menos 18 milhões para as freguesias; em 2012 e 2013 novas reduções 

correspondentes a 0.1% do PIB, o que fará com que, em 2013, haja menos 480 milhões de euros 

inscritos no OE relativamente a 2010); 

Considerando que, está já agendada na assembleia da república uma nova proposta de Lei para alterar 

a Lei das Finanças Locais, a qual pretende a total liquidação da autonomia financeira das autarquias 

locais; 

Considerando que, uma nova Lei de finanças locais com base nesta proposta agravaria ainda mais o 

município da marinha Grande; 

Considerando que nunca como hoje o poder local democrático sofreu um ataque tão profundo e 

diversificado, nunca o pilar o Estado Democrático, tecido de proximidade e participação foi tão 

fortemente abalado e que a mentirola da escala pretende legitimar a destruição de mais de um milhar 

de freguesias, e a breve prazo, a liquidação de algumas dezenas de municípios; 

Considerando que, a pretexto do controlo da dívida pública, controlam-se de facto, as opções políticas 

das autarquias e a sua ação ao serviço das populações que as compõem. Como se não bastassem as 

obrigações de informar com detalhe e frequência que raiam a coscuvilhice e os despachos de 

autorização ministerial, pretende-se a criação de estruturas supra municipais destinadas a sugar 

alguns dos poderes dos municípios e a exercer tutela efetiva em clara fraude à Constituição. 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande, reunida em 22 de fevereiro de 2013, delibera: 

 1.º Pronunciar-se contra a nova proposta de lei das Finanças Locais recentemente apresentada na 

Assembleia da República, por ser um verdadeiro atentado à autonomia das autarquias locais; 

2º Apelar aos deputados de todos os grupos parlamentares que defendam o Poder Local democrático 

e a autonomia financeira das autarquias, rejeitando esta proposta de lei quando for votada na 

Assembleia da República; 
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3.º Divulgar e denunciar publicamente o grave conteúdo desta proposta de Lei e o perigo que 

representa para as autarquias locais, que ficariam com mais dificuldades de responder aos problemas 

das populações, sem os adequados meios financeiros; 

4.º Repudiar a eliminação de freguesias e reclamar a inversão do processo no sentido da real 

aproximação aos eleitores e da pronta resolução dos seus problemas; 

 5.º Rejeitar a ingerência governamental na gestão dos assuntos locais e todas as formas oblíquas de 

concretizar limitações à autonomia dos municípios e das freguesias, especialmente através da tutela 

de reguladores e de pseudo gestores sem legitimidade democrática direta. 

Enviar ao Presidente da República, à Presidente e aos Grupos Parlamentares na AR, ao Governo, à 

ANMP e ANAFRE e à Comunicação Social.� 

Tomou a palavra o deputado José Manuel Silva (CDU) que apresentou a seguinte declaração:  

�A Marinha Grande no contexto regional� - O nosso País está destinado a ser um País de turismo, 

comércio, serviços, alguma indústria tradicional e eucaliptos. A Marinha Grande felizmente, possui 

valias em várias, ou em quase todos estes campos, com uma exceção: o Turismo. E realço as valias 

dos nossos concelhos vizinhos:   

- Leiria é capital de distrito, tem um crescimento sustentado e não tem nada particularmente 

assinalável; 

- Batalha tem o Mosteiro de Santa Maria da Vitória, que foi considerado uma das sete maravilhas de 

Portugal, logo desvia as pessoas daqui; 

- Porto de Mós tem as grutas de Mira d�Aire e Alvados e mais recentemente foram descobertas as 

pegadas dos dinossauros que registaram a vista de 50 000 mil turistas, num só ano; 

- Rio Maior, há 25 anos o que tinha de mais importante era a feira das cebolas. Hoje têm o primeiro 

mini campo de golfe da região, um dos resort desportivo mais completo da Europa com capacidade 

para albergar seleções e equipas de várias modalidades; 

- Bombarral, tem o maior estatuário da Europa; 

- Peniche, tem alguma atração turística através da Praia dos � Super Tubos� que recebeu o 

Campeonato Mundial de Surf e obteve um retorno financeiro estimado em 7 milhões de euros; 

- Óbidos, tem o melhor resort desportivo da Europa e um campo de golfe com 19 buracos na 

urbanização do Bom sucesso; 

- Caldas da Rainha, tem as termas; 

- Nazaré, é uma potência turística por excelência e tem agora para ajudar a onda de 34 metros na 

praia do Norte surfada pelo Garret Mcnamara; 

- Alcobaça, tem o Mosteiro também considerado uma das 7 maravilhas de Portugal e tem projetado 

um hipódromo com hotel anexo e tem previsto um campo de golfe de 19 buracos na zona das 

Paredes. 

Ora a Marinha Grande fica entalada por todos os lados. Temos que alterar esta situação.� 

 

Colocadas as moções à discussão, interveio o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que disse 

que relativamente às moções apresentadas pela CDU, o PS vai abster-se na moção sobre a 

Troika que apresenta um diagnóstico correto, mas utiliza uma linguagem própria do partido 

comunista e traduz a sua visão muito própria e vai votar a favor a moção sobre as finanças 

locais porque ela corresponde ao que se está a passar. ____________________________ 

Tomou a palavra a deputada Cristiana Sousa (BE) que disse que era desnecessário o 

destaque dado na moção da Troika, à convocação da manifestação da CGTP, pois o Bloco 

concorda com todas as manifestações populares que se façam e que visem a queda do 
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governo e a realização de eleições. Sugeriu que a CDU inclua na moção sobre a Troika, o 

desfecho do desemprego e total falhanço do Governo com o programa �impulso jovem�. ___ 

Tomou a palavra a deputada Daniela Serrano (PSD) que disse que se vão abster em relação à 

moção sobre as �Finanças Locais� que traduzem o panorama atual, mas não apresentam 

qualquer solução. Quanto à moção sobre a �Troika�, vão votar contra e concorda com a 

intervenção do deputado João Paulo Pedrosa. ____________________________________ 

Não havendo mais intervenções, a primeira Moção �Derrotar a troika, o governo e a politica 

de direita�, foi colocada à votação, tendo a mesma sido aprovada por maioria dos presentes, 

com 8 votos a favor (CDU 7 BE 1), 10 abstenções (PS) e 4 votos contra (MCI 1 e PSD 3). ____ 

De seguida foi colocada à votação a segunda Moção �Sobre a proposta de alteração da Lei 

das Finanças Locais�, tendo a mesma sido aprovada por maioria dos presentes, com 18 votos 

a favor (CDU 7 BE 1 PS 10) e 4 abstenções (MCI 1 e PSD 3). _________________________ 

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

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

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. ________________________________________________ 

O Presidente da Mesa deu conhecimento dos assuntos constantes na Ordem do Dia de acordo 

com o nº 2 do artigo 19º do Regimento e deu a palavra ao Presidente da Câmara cerca das 

21.25h _________________________________________________________________ 

ORDEM DO DIA___________________________________________________________ 

Interveio o Presidente da Câmara que explicou que vai dar a palavra à Dra. Inês Marrazes, 

chefe da divisão de ordenamento do território que vai fazer a apresentação em power-point, 

do ponto 1 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL � relatório fundamentado de avaliação 

da execução do P.D.M. que suportou a proposta de deliberação da Câmara, na sua reunião de 

10 de janeiro de 2013, para dar início à revisão do plano. ___________________________ 

O Presidente da Mesa agradeceu as explicações da Dra. Inês Marrazes, felicitou todo o 

trabalho já realizado e informou os deputados que o relatório apresentado está disponível 

para consulta na página oficial da Câmara Municipal. ______________________________ 

Interveio, o deputado Curto Ribeiro (PS) que congratulou a Câmara por ter entregue o 

trabalho a uma equipa multidisciplinar da sua estrutura orgânica que já mostrou aqui que 

está a fazer um bom trabalho. _______________________________________________ 

Tomou a palavra, o deputado Saul Fragata (CDU), que disse que se tratou de uma boa 

apresentação de promoção e marketing e solicitou informações sobre a possibilidade de se 

fazerem alterações aos limites do Concelho. _____________________________________ 

Interveio o Vereador Paulo Vicente, que disse que a apresentação deste relatório, pretendeu 

informar toda a Assembleia e sensibilizar todos os que temos responsabilidades autárquicas 
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do que é um Plano Diretor Municipal e das opções estratégicas para a próxima década. O 

PDM, não é só o nosso terreno, mas sim o desenvolvimento do Concelho a 10 anos. _______ 

Interveio, o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que esclareceu que todas as pessoas que 

tenham situações complicadas ou de injustiça perante os limites das suas propriedades, 

podem solicitar a revisão do PDM relativamente a essas questões. Louvou o trabalho 

desenvolvido pelos técnicos da Câmara. Trata-se de um instrumento fundamental para o 

futuro do Concelho. _______________________________________________________ 

PONTO 2 - ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES (UM EFETIVO E UM SUPLENTE) DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL NA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO PARA A REVISÃO DO P.D.M. DA 

MARINHA GRANDE, nos termos do disposto na alínea c) do nº 1 do artº 7º da Portaria 1474/2007 de 

16 de Novembro.  

 

Presente informação nº 09/2013 da Chefe da Divisão de Ordenamento do Território, com o seguinte teor: 

� Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 74.º e no n.º 2 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 

380/99, de 22 de setembro na sua redação atual, a Câmara Municipal da Marinha Grande, na sua reunião de 10 

de janeiro de 2013, deliberou dar início ao processo de Revisão do Plano Diretor Municipal, com base nos 

pressupostos do relatório de fundamentação de avaliação da execução do Plano Diretor Municipal de 

identificação dos principais fatores de evolução do município, e da proposta de metodologia, presentes e 

aprovados na mesma reunião, que se anexa ao presente ofício. 

Deste modo e considerando que: 

O Plano Diretor Municipal da Marinha Grande foi ratificado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 37/95, 

de 21 de abril publicada na I.ª série � B do Diário da República n.º 94; 

Posteriormente viria a ser objeto de uma alteração, ratificada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 

153/98, de 30 de dezembro publicada na I.ª série � B do Diário da República n.º 300; 

Considerando o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 98º do RJIGT (Decreto-lei n.º 380/99, de 22 de setembro 

na sua redação atual), que refere que a revisão do plano municipal de ordenamento do território possa decorrer 

da �necessidade de adequação à evolução, a médio e longo prazos, das condições económicas, sociais, culturais 

ambientais que determinaram a respectiva elaboração, tendo em conta os relatórios de avaliação da execução 

dos mesmos�; 

Por sua vez o n.º 3 do artigo 98.º do RJIGT, refere que �os planos diretores municipais são obrigatoriamente 

revistos decorrido que seja o prazo de 10 anos após a sua entrada em vigor ou após a sua última revisão�. 

Considerando ainda que: 

Que são passados mais de 17 anos desde a sua entrada em vigor e o imperativo legal suprarreferido; 

Que no período de tempo decorrido desde a sua execução e entrada em vigor � 1995 � assistiu-se a um 

conjunto significativo de alterações legais e regulamentares que só por si justificam o processo de revisão; 

A evolução das condições socioeconómicas, culturais, ambientais que constituíram a envolvente da sua 

elaboração, conforme o Relatório Fundamentado de Avaliação da Execução do Plano Diretor Municipal e de 

identificação dos principais fatores de evolução do município, anexo à presente informação, o demonstra; 

Foi também deliberado fixar o prazo de 4 anos para elaboração da respetiva revisão, a contar da deliberação, 

bem como um prazo de 30 dias úteis, a contar da data de publicação do presente aviso no Diário da República, 

para o período de participação pública preventiva para a formulação de sugestões e para a apresentação de 
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informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento de 

elaboração.  

Este procedimento permite dar início ao processo de constituição da Comissão de Acompanhamento (CA), em 

acordo com o definido na Portaria n.º 1474/2007, de 16 de Novembro. 

A CA integra entidades que asseguram a prossecução dos interesses públicos e setoriais com relevância no 

território municipal, acompanhando e orientando os aspetos processuais e técnicos da revisão do PDM, através 

da realização de reuniões plenárias e setoriais, cujo agendamento e programa de trabalhos seguem, com as 

necessárias adaptações, a Portaria supra referida.  

Desta forma de acordo com a alínea c) do número 1 do artigo 7.º da Portaria n.º 1474/2007, de 16 de Novembro 

e Reunião preparatória que teve lugar no dia 13 de fevereiro em Coimbra na CCDRC e de acordo com uma 

proposta de composição da CA integrará a Comissão de Acompanhamento da Revisão do PDM da Marinha 

Grande um representante da Assembleia Municipal, sendo necessário que este órgão eleja esse representante, 

um efetivo e um suplente. � 

Não havendo lugar a mais intervenções e como o ponto 1 não carecia de votação, o 

Presidente da Mesa apresentou o ponto 2, ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES (UM EFETIVO E UM 

SUPLENTE) DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL NA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO PARA A REVISÃO 

DO P.D.M. DA MARINHA GRANDE, pelas 22.37h. Consultados todos os deputados presentes e 

com sua anuência, não houve necessidade de fazer uma votação secreta, pois atingiu-se 

consenso imediato entre todos, perante a indicação dos dois deputados apresentados, um 

pelo PS e outro pela CDU. __________________________________________________ 

 

Assim, a Assembleia Municipal da Marinha Grande elegeu por unanimidade dos presentes, 

como membro efetivo o deputado Augusto Miguel Rosa Lopes (PS) e como suplente o 

deputado Fernando Manuel Conceição Alves (CDU), para integrarem a Comissão de 

acompanhamento para a revisão do P.D.M. da Marinha Grande. ______________________ 

 

PONTO 3 � APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO ANO DE 2012 DA 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE � 

C.P.C.J., nos termos do nº 2, do artº 32º da lei nº 147/99 de 1 de setembro, com as alterações 

impostas pela lei nº 31/2003 de 22 de Agosto conjugado com a com a alínea r) do nº 1 do artigo 53º 

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

�Presente email datado de 14 de fevereiro de 2013 enviado pela Comissão de proteção de crianças e 

jovens do Concelho da Marinha Grande onde consta em anexo o relatório anual de atividades 

respeitante ao ano de 2012. � 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 3 e colocou-o à discussão, pelas 22.45h. Dele faz 

parte integrante como anexo número VII, o relatório de atividades de 2012. Deu a palavra à 

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

A Vereadora Cidália Ferreira, relembrou apenas alguns dados que constam no relatório 

entregue. A Comissão começou a trabalhar em 1997 com apenas 19 processos e no ano 

passado 160 novos processos, número médio destes últimos três anos. A comissão tem cerca 

de ano meio para acompanhar e resolver os casos, quando tal não é possível estes transitam 

para o Ministério Público. No ano passado foram arquivados 214 processos e transitaram 45 

casos para o Ministério Público. As maiores problemáticas no nosso Concelho reportam para 

o absentismo e abandono escolar, exposição a modelos de comportamento desviante e 
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negligência. A Comissão trabalha com acordos de promoção e proteção que são assinados 

pelos técnicos e pelos progenitores das crianças ou familiares, na sua maioria. ___________ 

Usou da palavra, o deputado Fernando Alves (CDU), que questionou a razão pela qual há 

registo no relatório, de crianças ou jovens com nacionalidade desconhecida. _____________ 

Respondeu a Vereadora Cidália Ferreira que se tratou de um lapso na inserção dos dados no 

sistema informático. _______________________________________________________ 

O deputado João Paulo Pedrosa (PS) teve que se ausentar da reunião por motivos pessoais. _ 

PONTO 4 - APROVAÇÃO DA DESIGNAÇÃO DO JÚRI DE RECRUTAMENTO DOS CARGOS 

DIRIGENTES, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º da lei n.º 49/2012, de 29 de agosto conjugado com a 

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

�Presente deliberação camarária, de 7 de fevereiro de 2013, com o seguinte teor: 

�Em reunião de 10 de janeiro de 2013, a Câmara Municipal deliberou ao abrigo da competência estabelecida no 

artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua redação atual, e alínea d) do n.º 7 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua redação atual, aprovar a abertura de procedimentos 

concursais tendentes ao provimento dos seguintes cargos de direção intermédia: 

Cargo de direção intermédia de 2.º grau � Chefe de divisão, para as seguintes unidades orgânicas: 

- Divisão Financeira e de Tecnologias de Informação;  

- Divisão de Administração e Modernização;  

- Divisão Jurídica e de Comunicação;  

- Divisão de Ordenamento do Território;  

- Divisão de Cidadania e Desenvolvimento;  

- Divisão de Infraestruturas e Serviços Urbanos. 

Cargo de direção intermédia de 3.º grau � Chefe de unidade, para as seguintes unidades orgânicas: 

- Divisão de Administração e Modernização, cuja área de competência técnica abrange o controlo de processos, 

apoio técnico, monitorização e acompanhamento do SIADAP 1, 2 e 3; coordenação da aplicação de métodos e 

instrumentos de análise e apreciação da qualidade dos serviços prestados; controlo e gestão da execução 

orçamental das diversas áreas de intervenção da DAM; coordenação da desmaterialização e simplificação de 

métodos e processos de trabalho; 

 - Divisão de Ordenamento do Território, cuja área de competência técnica abrange o controlo de processos, 

atendimento e apoio administrativo da área do urbanismo. 

Em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que procede à 

adaptação à administração local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, que aprova o estatuto 

do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado, o júri de 

recrutamento é designado por deliberação da assembleia municipal, sob proposta da Câmara Municipal, e é 

composto por um presidente e dois vogais. 

Nos termos da lei, o presidente é designado de entre personalidades de reconhecidos mérito profissional, 

credibilidade e integridade pessoal. Os vogais, são designados de entre personalidades de reconhecidos mérito 



(Mandato 2009/2013)

  

ATA NÚMERO UM 22/02/2013 

 11 

profissional, credibilidade e integridade pessoal, cuja atividade seja ou tenha sido exercida preferencialmente na 

área dos recursos humanos ou da administração local autárquica (n.os 2 e 3 do citado artigo 13.º). 

De forma a encetar todos os procedimentos inerentes à nomeação do júri pela Assembleia Municipal, solicitámos 

a colaboração do Instituto Politécnico de Leiria e da Câmara Municipal de Leiria, na designação de 

personalidades que cumpram com os requisitos legalmente impostos, para que façam parte do júri dos 

procedimentos de recrutamento destinados à escolha de titular de cargo dirigente. 

Reunidos que estão todos os pressupostos essenciais à composição do júri propõe-se, nos termos do disposto 

na r) do n.º 1 do artigo 53.º, e da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 

na sua redação atual, conjugados com o n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que a Câmara 

Municipal delibere no sentido de apresentar à Assembleia Municipal, para designação, do júri de recrutamento 

dos procedimentos concursais já identificados, as seguintes personalidades: 

 - Procedimento concursal tendente ao provimento do cargo de Chefe da Divisão Financeira e de Tecnologias de 

Informação, Presidente � Sr. Doutor José Luís Pereira Martins, Professor Adjunto da Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão, integrada no Instituto Politécnico de Leiria; Vogais � Sr. Dr. Leandro Miguel Gomes Sousa, 

Chefe da Divisão Financeira da Câmara Municipal de Leiria e Sr.ª Dr.ª Inês Maria dos Santos Pinto Marrazes, 

Chefe da Divisão de Ordenamento do Território desta Câmara Municipal, em regime de substituição. 

 - Procedimento concursal tendente ao provimento do cargo de Chefe da Divisão de Administração e 

Modernização Presidente � Sr. Doutor Carlos Manuel Gomes da Silva, Professor Coordenador da Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão, integrada no Instituto Politécnico de Leiria; Vogais � Sr.ª Dr.ª Maria Leonor 

Silva Correia Lourenço, Chefe da Divisão Jurídica e Administrativa da Câmara Municipal de Leiria, em regime de 

substituição, e Sr.ª Eng.ª Susana Cristina Martins da Silva Pinto, Chefe da Divisão de Infraestruturas e Serviços 

Urbanos desta Câmara Municipal, em regime de substituição. 

- Procedimento concursal tendente ao provimento do cargo de Chefe da Divisão Jurídica e de Comunicação, 

Presidente � Sr.ª Doutora Ana Isabel Lambelho Costa, Professora Adjunta da Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão, integrada no Instituto Politécnico de Leiria;Vogais � Sr.ª Dr.ª Maria Leonor Silva Correia Lourenço, 

Chefe da Divisão Jurídica e Administrativa da Câmara Municipal de Leiria, em regime de substituição, e Sr.ª Dr.ª 

Sandra Maria Felizardo de Oliveira e Paiva Cunha da Cruz, Chefe da Divisão Financeira e de Tecnologias de 

Informação desta Câmara Municipal, em regime de substituição. 

- Procedimento concursal tendente ao provimento do cargo de Chefe da Divisão de Ordenamento do Território 

Presidente � Sr. Mestre Ricardo José Leal Duarte, Professor Equiparado a Assistente da Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão, integrada no Instituto Politécnico de Leiria; Vogais � Sr.ª Dr.ª Sandra Isabel Cadima 

Carreira Albuquerque, Chefe da Divisão de Planeamento, Ordenamento e Estratégia Territorial da Câmara 

Municipal de Leiria, em regime de substituição, e Sr. Dr. Miguel Ângelo Oliveira Crespo, Chefe da Divisão 

Jurídica e de Comunicação desta Câmara Municipal, em regime de substituição. 

- Procedimento concursal tendente ao provimento do cargo de Chefe da Divisão de Cidadania e 

Desenvolvimento, Presidente � Sr.ª Doutora Elisabete Fernanda Mendes Duarte, Professora Coordenadora da 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão, integrada no Instituto Politécnico de Leiria; Vogais � Sr. Dr. Paulo 

Manuel Ferreira Guarda Felício, Chefe da Divisão de Juventude e Educação da Câmara Municipal de Leiria, em 

regime de substituição, e Sr.ª Dr.ª Lina Fernanda Vieira Frazão, Chefe da Divisão de Administração e 

Modernização desta Câmara Municipal, em regime de substituição. 

- Procedimento concursal tendente ao provimento do cargo de Chefe da Divisão de Infraestruturas e Serviços 

Urbanos, Presidente � Sr. Doutor Florindo José Mendes Gaspar, Professor Adjunto da Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão, integrada no Instituto Politécnico de Leiria; Vogais � Sr. Arqt.º Fernando Santos Almeida, 

Diretor do Departamento de Infraestruturas e Manutenção da Câmara Municipal de Leiria, em regime de 

substituição, e Sr. Dr. Pedro Nuno Jerónimo Gonçalves, Chefe da Divisão de Cidadania e Desenvolvimento desta 

Câmara Municipal, em regime de substituição. 
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- Procedimento concursal tendente ao provimento do cargo de Chefe de Unidade na Divisão de Administração e 

Modernização, Presidente � Sr.ª Dr.ª Maria Leonor Silva Correia Lourenço, Chefe da Divisão Jurídica e 

Administrativa da Câmara Municipal de Leiria, em regime de substituição; Vogais � Sr. Eng.º Nuno Miguel 

Pedrosa Cruz Monteiro, Chefe da Divisão de Informática da Câmara Municipal de Leiria, em regime de 

substituição, e Sr.ª Dr.ª Lina Fernanda Vieira Frazão, Chefe da Divisão de Administração e Modernização desta 

Câmara Municipal, em regime de substituição. 

- Procedimento concursal tendente ao provimento do cargo de Chefe de Unidade na Divisão de Ordenamento do 

Território, Presidente � Sr.ª Eng.ª Maria Fernanda Rodrigues Guapo, Diretora do Departamento de Planeamento 

e Gestão Urbanística da Câmara Municipal de Leiria, em regime de substituição; Vogais � Sr.ª Dr.ª Sandra Isabel 

Cadima Carreira Albuquerque, Chefe da Divisão de Planeamento, Ordenamento e Estratégia Territorial da Câmara 

Municipal de Leiria, em regime de substituição, e Sr.ª Dr.ª Inês Maria dos Santos Pinto Marrazes, Chefe da 

Divisão de Ordenamento do Território desta Câmara Municipal, em regime de substituição. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.� 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 4, pelas 23.00h, que foi colocado à discussão e 

deu a palavra ao Presidente da Câmara para os habituais esclarecimentos. ______________ 

Tomou a palavra o Presidente da Câmara que esclareceu que se trata dos diferentes júris 

para provimento dos concursos para as chefias intermédias do 1º grau (seis lugares) e 2º 

grau (dois lugares), que foram nomeados no inicio do ano e agora é necessário proceder à 

abertura dos concursos. ____________________________________________________ 

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

APROVAÇÃO DA DESIGNAÇÃO DO JÚRI DE RECRUTAMENTO DOS CARGOS DIRIGENTES, 

tendo a Assembleia deliberado aprovar por maioria dos presentes (21) com treze votos a 

favor (PS 9, MCI 1, PSD 3) e oito abstenções (CDU 7 BE 1). __________________________ 

PONTO 5 - RETIFICAÇÃO DA MINUTA DA DELIBERAÇÃO DO PONTO 6 DA SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA DE 12.11.2012 REFERENTE À PROPOSTA PARA A ADEQUAÇÃO DOS 

ESTATUTOS DA EMPRESA MUNICIPAL TUMG, nos termos do artigo 148º do Código do 

Procedimento Administrativo. 

Presente deliberação camarária, de 21 de fevereiro de 2013, com o seguinte teor: 

�Por lapso não foi incluído na designação da empresa a menção à forma social adotada, apesar de 

referida expressamente no texto do artigo 1.º, dos Estatutos. 

Trata-se, no entanto, de um aspeto que deve ser retificado nos Estatutos da empresa. 

Assim, a Câmara Municipal delibera, nos termos do artigo 148.º, do Código do Procedimento 

Administrativo, propor à Assembleia Municipal a retificação do artigo 1.º, dos Estatutos da empresa 

municipal Transportes Urbanos da Marinha Grande, aprovados por deliberação deste último órgão, em 

12 de novembro de 2012, nos seguintes termos: 

Onde se lê: �A TUMG � Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. (�)� 

Deve ler-se:� A TUMG � Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. UNIPESSOAL, S.A. (�)� 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.� 
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O Presidente da Mesa apresentou o ponto 5, pelas 23.05h, que foi colocado à discussão e deu 

a palavra ao Presidente da Câmara para os habituais esclarecimentos. _________________ 

Usou da palavra o Presidente da Câmara que disse tratar-se de uma imposição por parte da 

Conservadora o uso da presente designação para que se efetue o registo dos estatutos da 

TUMG. _________________________________________________________________ 

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

ponto cinco, RETIFICAÇÃO DA MINUTA DA DELIBERAÇÃO DO PONTO 6 DA SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA DE 12.11.2012 REFERENTE À PROPOSTA PARA A ADEQUAÇÃO DOS 

ESTATUTOS DA EMPRESA MUNICIPAL TUMG, cujo texto referente ao artigo 1º dos estatutos 

passou a ser o seguinte: Onde se lê: �A TUMG � Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. 

(�)�Passou a ler-se:� A TUMG � Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. UNIPESSOAL, S.A. 

(�)�, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade dos presentes (21). __  

PONTO 6 - ATIVIDADE CAMARÁRIA E INFORMAÇÃO FINANCEIRA, nos termos do disposto  na 

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

de 11 de janeiro. 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 6 e colocou-o à discussão pelas 23.10h. ________ 

Tomou a palavra, o deputado Saul Fragata (CDU), que registou que a população está a pagar 

mais, pois verifica-se um aumento de 250% na receita, consequência direta do brutal aumento 

das taxas, e da água e saneamento. Disse ainda que a Câmara se queixa que não tem 

dinheiro para fazer nada, mas tem mais de 2 milhões em tesouraria. Questionou se a Câmara 

tinha conhecimento da queda de duas árvores centenárias e do corte de uma outra, em S. 

Pedro de Moel. Em relação ao temporal do mês passado, louvou a atuação e esforço dos 

Bombeiros, da Proteção Civil e da população anónima e se o Plano de emergência existe e foi 

ativado. ________________________________________________________________ 

Perguntou ainda sobre o ponto de situação das fábricas degradadas da Angolana e da Manuel 

Pereira Roldão, do estuarino na Praia da Vieira, do processo em tribunal referente às obras da 

resinagem e o pagamento de indemnizações no valor de 62000 mil euros. Quis saber ainda, 

se a futura instalação do hipermercado na principal artéria da cidade não irá provocar graves 

conflitos no trânsito. ______________________________________________________ 

Usou da palavra, a deputada Cristiana Sousa (BE), que chamou à atenção e mostrou a sua 

preocupação perante a notícia de primeira página de um jornal regional, que refere que 

munícipes na Marinha Grande estão a recorrer aos caixotes do lixo para matarem a fome. 

Solicitou esclarecimentos acerca dos danos que o temporal que assolou o nosso Concelho 

deixou na nossa mata, nomeadamente na zona da ponte nova, e que ainda não se encontram 

sanados. Disse ainda que tomou posse um novo secretário de estado das florestas, e que 

espera agora que os melhoramentos necessários no nosso Pinhal, comecem a ser feitos. ____ 

Usou da palavra, o deputado Filipe Andrade (CDU), que criticou a postura e o comportamento 

inaceitável da EDP face ao temporal que nos assolou que deixou populações e empresas 

durante vários dias e alguns durante uma semana sem energia eléctrica. Trata-se do resultado 

de uma politica de destruição da capacidade de resposta e de manutenção que dura há vários 
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anos na rede eléctrica nacional. Saudou também o empenho do pessoal da proteção civil, dos 

bombeiros e das populações na resolução dos problemas causados pelo temporal. Perguntou 

ao executivo camarário se vai avançar com a construção do mercado municipal, ou se vai 

instalá-lo no Atrium, e ainda se o mercado provisório corre riscos para a saúde pública. ____ 

Tomou a palavra, o deputado Fernando Alves (CDU), que informou os presentes que o 

relatório do ACES 2, regista um grave aumento de utentes sem médico de família, ou seja no 

nosso Centro de Saúde tínhamos, em 2010, 1855 utentes sem médico, neste momento são 

5230. Alertou ainda para o perigo que representa a queda do muro do estádio municipal. ___ 

Tomou a palavra, o deputado José Manuel Silva (CDU), que pretendeu saber porque razão o 

saneamento das ruas da Charnequinha, da indústria, 10 de junho, da machinha e ainda outras, 

que já estava concluído quando a Moita passou para o concelho da Marinha Grande, ainda 

não foi ligado. Disse tratar-se de uma situação insustentável e vergonhosa para a população 

que tem que suportar água de esgotos muitas vezes a correr a céu aberto. ______________ 

Desde há muitos anos que anda a ser prometido ao Clube Desportivo Moitense a construção 

de um relvado sintético e neste mandato o senhor Presidente também se comprometeu e 

garantiu que este iria ser construído. Estranhou aquando a negociação do protocolo com a 

U.D.L, o relvado da Moita não ter sido contemplado, mas pensou que o relvado da Moita 

estaria salvaguardado pela palavra do Sr. Presidente. Infelizmente, o mandato está chegar ao 

fim e não vê qualquer verba inscrita em orçamento no sentido de se cumprir a promessa. ___ 

Interveio o Presidente da Câmara que explicou que a diferença do valor da receita se prende 

com o facto de termos alterado o sistema informático para a cobrança de água em 2012 e não 

com o aumento das tarifas que se reporta ao ano 2010. O valor em tesouraria deve-se ao 

facto de àquela data ainda não terem sido pagos os autos de medição das obras em curso. 

Quanto ao pagamento de indemnização é respeitante a um processo de 2001. Em relação ao 

temporal, esclareceu que o plano de emergência só é acionado quando há mortes, felizmente 

tal não se verificou. Bombeiros, proteção civil, serviços da Câmara e executivo estiveram no 

terreno a trabalhar muitas horas consecutivas até que as principais vias de acesso à cidade 

ficassem transitáveis. Efetivamente as estradas das matas ainda não estão em condições de 

transitar, mas o Estado já vendeu a madeira e em breve os pinheiros serão retirados e tudo 

começará a voltar à normalidade. _____________________________________________ 

Quanto ao hipermercado na Av. Vítor Gallo, o projeto tem parecer favorável das estradas de 

Portugal, EP, por isso, desde que o mesmo seja cumprido, a Câmara não vê inconveniente. 

Quanto à Angolana trata-se de património classificado pelo que a Câmara não pode mexer 

num tijolo, a Manuel Pereira Roldão tem projeto aprovado, esperamos que a atual conjuntura 

económica permita a realização do mesmo. ______________________________________ 

Disse ainda que infelizmente para todos, Portugal vive a maior crise dos últimos 100 anos e a 

nossa autarquia ressente-se desse facto. O executivo procura gerir da melhor maneira os 

recursos financeiros que dispõe e que são cada vez menores, mas não pode fazer tudo e 

apoiar toda a gente. Lamentou informar que não será construído o sintético da Moita tal como 

prometeu, porque a crise que atravessamos tal não permite. _________________________ 
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Em relação ao saneamento, referiu que a ligação das ruas da Moita está em fase de 

negociação e está para breve, quanto ao problema com as tampas de saneamento estão a 

procurar uma solução. Infelizmente o muro do estádio municipal caiu com o temporal, porque 

como se verificou no local, estava mal construído, mas o assunto já está a ser acompanhado. 

Usou da palavra a Vereadora Cidália Ferreira, que informou que a noticia que fez capa de 

jornal foi empolada, pois o nosso Concelho continua a trabalhar muito bem com todas as 

instituições e onde a solidariedade ainda se faz sentir. A Câmara está muito atenta à questão 

da fome, criou uma cozinha social e a Conferência S. Vicente de Paulo tem vindo a realizar 

um excelente trabalho na área alimentar com diversas famílias. _______________________ 

Quanto à questão pontual da procura de alimentos no lixo, a Câmara averiguou no terreno 

que se tratava de um grupo de etnia cigana e de alguns toxicodependentes, que foram de 

imediato encaminhados para as instituições de apoio social. Estamos a procurar que as 

superfícies comerciais não coloquem produtos alimentares no lixo e que as direcionem para 

as instituições de apoio. ____________________________________________________ 

Tomou a palavra, o deputado Filipe Andrade (CDU), que lembrou que a sua questão do 

mercado municipal não foi respondida. Disse ainda que a crise financeira tem costas largas e 

justifica tudo aquilo que a Câmara não pode fazer, ou é incapaz de fazer ou não tem 

competência para isso. Mas tal não se verificou, em relação ao protocolo com a U.D.L, ou 

quando a Câmara gastou 15 000mil euros para ter um parecer jurídico para defender a sua 

posição politica, quando o Supremo já tinha decidido na questão da obra da Resinagem, e 

não ficou por aqui, também desbaratou 300 mil euros com a Bienal de artes plásticas. 

Perguntou sobre a possível indemnização à empresa que foi lesada nessa mesma obra. ____ 

Disse ainda que este executivo veio dar razão à CDU ao baixar as taxas para incentivar a 

economia e lamentou que tal medida tenha sido tomada com dois anos de atraso e a seis 

meses das eleições. _______________________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Júlio Mouco (CDU), que solicitou esclarecimentos sobre uma 

obra que está parada há mais de oito anos no centro de Vieira de Leiria e a péssima imagem 

que dá à vila. ____________________________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Augusto Lopes (PS), que lamentou as sucessivas intervenções 

da CDU nos mesmos assuntos, repetidamente assembleia após assembleia. Lembrou que as 

questões da UDL e do concurso da Resinagem, já foram sobejamente explicadas pelo 

executivo. Perguntou à Câmara, qual o ponto da situação da obras da Casa da Cultura e da 

Resinagem. _____________________________________________________________ 

Respondeu o Presidente da Câmara que pensa que estarão terminadas as obras da Casa da 

Cultura em maio, o Jardim Stephens em final de março e a Resinagem em meados do mês de 

maio. Disse ainda que já estão a ser feitos os projetos da especialidade para a construção do 

novo mercado municipal.  Quanto à Bienal de artes plásticas, foram gastos em duas Bienais o 

que a CDU pretendia gastar apenas com uma, ficando ainda na posse da autarquia, cerca de 

90000 mil euros em materiais. E em dois anos consecutivos, a Marinha Grande foi falada nos 
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meios de comunicação social. Esclareceu que o parecer jurídico para a obra da resinagem, foi 

solicitado porque existiam dúvidas sobre se a obra poderia ou não, continuar. ___________ 

Explicou que o incentivo ao emprego é uma boa medida, pois isenta de taxas, todas as 

empresas que se queiram instalar no Concelho que criem mais de 15 postos de trabalho, 75% 

de redução entre 10 a 15 postos e 50% até 10 postos. ______________________________ 

Usou da palavra o Vereador Paulo Vicente, que explicou que a obra no centro de Vieira de 

Leiria aquando a implantação no terreno não obedeceu aos alinhamentos aprovados e 

extravasou, assim que a Câmara teve conhecimento, alertou o dono da obra no sentido de ser 

corrigida a implantação. Como o dono da obra não acatou a ordem, a Câmara embargou a 

obra e neste momento o assunto ainda decorre nos tribunais. ________________________ 

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

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

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

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

deu por terminada a sessão, pelas vinte e três horas e quarenta e cinco minutos, da qual se 

lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo membros da Mesa: Presidente da Assembleia 

Municipal, Telmo Lopes da Silva Ferraz, primeira secretária, Ana Patrícia Quintanilha Nobre e 

segunda secretária, Isabel Maria Sobreiro Simões Ferreira. __________________________ 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

Telmo Lopes da Silva Ferraz 

A Primeira Secretária 

 

Ana Patrícia Quintanilha Nobre 

O Segundo Secretário 

 

Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes 

 

 

 

 

O conteúdo da presente sessão fica registado em suporte digital. 


