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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2013______________________________ 

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 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. APRECIAÇÃO DA ALTERAÇÃO À CONTA 51 “PATRIMÓNIO”, NO ÂMBITO DA PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DO ANO 2012, 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 INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS E 
RESPETIVA AVALIAÇÃO RELATIVA AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2012, 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; ___________ 

3. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO, BALANÇO E CONTAS DAS ENTIDADES PARTICIPADAS PELO 
MUNICÍPIO RELATIVAS AO ANO DE 2012, 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 E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO 
RELATIVOS AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2012, 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. RETIFICAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE FISCAL ÚNICO. EMPRESA MUNICIPAL TRANSPORTES URBANOS 
DA MARINHA GRANDE, E.M. UNIPESSOAL S.A, nos termos do disposto no artigo 148º do Código de 
Procedimento Administrativo; __________________________________________________________ 

6. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DA EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE, nos termos do disposto na alínea a) do nº 2 do artigo 53º da Lei nº 
169/99 de 18 de setembro, na sua redação atual; ____________________________________________ 

7. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DE INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À 
FAMÍLIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE, nos termos do disposto na alínea a) do nº 2 do artigo 
53º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na sua redação atual; __________________________________ 

8. APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA, nos termos do disposto na alínea 
e) do nº 1 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na sua redação atual. __________________ 

 

Para além dos membros da Mesa, assinaram “a lista de presenças”, cuja cópia constitui o 
anexo número I da presente ata e dela fica a fazer parte integrante, os seguintes deputados:   

Bancada do Partido Socialista (PS): João Paulo Feteira Pedrosa, Aníbal Manuel Curto Ribeiro, 
Augusto Miguel Rosa Lopes, Nuno Miguel Duarte Gomes e Lígia Maria Guerra Gouveia 
Pedrosa. _______________________________________________________________ 

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 Francisco José Duarte. _______________________________ 

Bancada do Partido Social Democrata (PSD): Joaquim Henriques Martins, Maria de Fátima 
Crespo Dias Pedrosa, Augusto Ferreira Rodrigues Mieiro e Dulce Lopes Neves.____________ 

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

Bancada do Movimento Cívico Independente (MCI): Cristiano João Rodrigues Chanoca _____ 
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e ainda os seguintes Presidentes de Junta de Freguesia: Marinha Grande: Francisco Manuel de 
Carvalho Duarte (CDU), Moita: Álvaro Vicente Martins (PS) e Vieira de Leiria: Joaquim Vidal 
Tomé (PS). ______________________________________________________________ 

Estiveram ainda presentes, o Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Pereira e os seguintes 
vereadores: Cidália Ferreira, Paulo Vicente, António Santos e Vítor Pereira, cuja cópia da “lista 
de presenças” se anexa à presente ata constituindo o anexo número II. _________________ 

De acordo com o disposto no artigo 52º do regimento em vigor, foi justificada a ausência e 
admitida a substituição da deputada Isabel Maria Sobreiro Simões Ferreira do PS pela 
deputada Lígia Maria Guerra Gouveia Pedrosa, bem como a do deputado da CDU, Mário João 
Faustino Pedrosa pelo deputado Francisco José Duarte e a dos deputados do PSD, deputado 
Pedro Jorge Pedrosa da Silva André que pediu suspensão de mandato e foi substituído pelo 
deputado Augusto Ferreira Rodrigues Mieiro e da deputada Daniela Carla Teixeira Serrano 
pela deputada Dulce Lopes Neves. 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 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 a ata nº1/2013 de 22.02.2013 que foi previamente 
enviada por correio eletrónico (email) para todos os deputados. _____________________ 

Não havendo correções a fazer, o Presidente da Mesa colocou a ata à votação. __________ 

O Presidente da Assembleia submeteu à votação a ata nº 1/2013, tendo a mesma sido 
aprovada por maioria com dezanove votos a favor e cinco abstenções. ____________ 
 
ANTES DA ORDEM DO DIA__________________________________________________ 

O Presidente da Mesa declarou aberto o período antes da ordem do dia pelas 20.50h. 

Usou da palavra, o deputado Saul Fragata (CDU), que apresentou a seguinte saudação: “EM 
ABRIL LUTAR POR MAIO”, cujo conteúdo se transcreve: 

“Uma vez mais o povo saiu à rua para comemorar o 25 de Abril, neste ano ainda com mais significado 
porque os seus valores permanecem bem vivos e porque nunca como hoje o seu significado e valores 
foram tão postos em causa. 

O 25 de Abril que evocamos não pode defraudar as expectativas criadas. Não cabem nele o abandono 
e a fome nas crianças, o aumento do trabalho infantil, o afastamento escolar por razões económicas, o 
desemprego e a precaridade galopantes que forçam os nossos jovens à emigração e, que reclama a 
mudança não apenas necessária, mas inadiável. É urgente uma política diferente que dê resposta aos 
graves problemas nacionais. 

A vontade de lutar para pôr termo à política de direita devastadora de Abril, a alternância de 
governos iguais na aplicação dessa política, saiu consideravelmente reforçada nestas comemorações 



(Mandato 2009/2013)
  ATA NÚMERO DOIS 30/04/2013 

 3 

do 39º aniversário de Abril e sairá ainda mais reforçada nas manifestações do 1º de maio que amanhã 
irão encher as ruas e as principais praças das capitais de distrito. 

Na verdade a luta contra a política das troikas e por uma política patriótica e de esquerda, é uma luta 
por Abril e, também por maio, e por todos os dias, porque é uma luta pela democracia, pelo respeito 
dos direitos dos trabalhadores e do povo, pelo progresso, pelo desenvolvimento, pela justiça social, 
pela independência nacional. 

O actual governo PSD/CDS/TROIKA tem na forja mais um novo programa de terrorismo social que, a 
concretizar-se, não só mutilará gravemente o regime democrático, como agravará ainda mais a 
recessão económica e o desemprego. É de facto um demolidor ataque aos rendimentos e aos direitos 
dos trabalhadores, um assalto aos reformados e pensionistas, às funções sociais do Estado, aos 
direitos do povo, à saúde, à educação e à segurança social.  

Trata-se de um novo e grave passo no aprofundamento do processo de extorsão dos trabalhadores e 
do povo a favor dos grandes grupos económicos e financeiros. Trata-se de um novo e mais perigoso 
avanço da ofensiva contra Abril e os seus valores, a sua democracia e a sua Constituição. 

É pois celebrando Abril e continuando amanhã nas comemorações do 1º de maio que se intensificará o 
alargamento da luta das massas trabalhadoras e populares que prosseguindo a luta sem tréguas, 
levará à queda do Governo já derrotado e descredibilizado e que o presidente da república, cúmplice 
das políticas ruinosas que estão a conduzir o país para o desastre, não terá outra saída que não seja 
demitir o governo e marcar eleições antecipadas. 

É pois necessário que Abril e Maio frutifiquem nos dias e semanas seguintes, porque se os crimes e 
roubos contra o povo não pararem, também não pára a luta para lhes pôr fim. 

Por isso é preciso que em Abril viva Maio, porque lutar é já vencer!” 

Interveio, o deputado Augusto Lopes (PS) que proferiu em nome da bancada do PS, a 
seguinte intervenção, intitulada “SAUDAÇÃO AO 25 DE ABRIL, A LIBERDADE DA SOBERANIA”: 

“Na comemoração de mais um aniversário do 25 de Abril de 1974, queremos saudar todos quantos, de 
alguma forma contribuíram para a revolução de Abril. 

Ao comemorar a liberdade seria desejável todos podermos comemorar uma liberdade plena, o que, 
infelizmente, ainda não conseguimos 39 anos após a revolução dos cravos. 

Efetivamente, o nosso país vive hoje dias de muitas dificuldades e as politicas que têm sido seguidas 
por este governo têm-nos cortado as asas da liberdade, da liberdade de podermos ser um povo 
soberano na escolha do nosso caminho, do que realmente queremos para o nosso povo. 

Não podemos continuar a subjugar-nos aos interesses instalados, não podemos continuar reféns de 
uma política europeia de austeridade que já se revelou ser desadequada, não podemos continuar a 
castrar a vontade do nosso povo, não podemos admitir esta perda de soberania. 

Este governo tem aceitado tudo o que nos querem impor, austeridade, austeridade e mais austeridade. 
Pior do que isso, para mostrar a todos que Portugal é um bom aluno tem, sistematicamente, 
procurado ir mais além do que a austeridade que nos é imposta, criando grandes dificuldades a todos 
os portugueses, com perdas significativas de rendimentos e de direitos básicos, com a falência das 
nossas empresas e o colapso total da nossa economia. 
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É preciso inverter rapidamente esta situação, caso contrário muito em breve já haverá pouco para 
salvar. Até poderíamos cumprir as metas do deficit, até poderíamos voltar aos mercados e a sermos 
reconhecidos internacionalmente, mas teríamos a economia completamente destruída e um povo numa 
situação de fome e miséria generalizada. 

Por isso é preciso ter a coragem e as ideias que defendam a nossa própria identidade. É preciso 
renegociar a divida, precisamos efetivamente de mais tempo para pagarmos o que devemos e 
precisamos de políticas que fomentem a economia, criem emprego e assim possam gerar receita e 
diminuam as despesas para podermos pagar o que devemos. 

Não basta dar crédito às empresas, é igualmente necessário criar condições para que as nossas 
empresas sejam competitivas no mercado, para que efetivamente tenham trabalho. É preciso que haja 
investimento público, pois as nossas carências são mais do que muitas, investimento nacional, regional 
e local, rigoroso e que atue sobre os principais problemas da nossa sociedade de modo cirúrgico, que 
impulsione e dinamize a economia e promova o desenvolvimento económico e a qualidade de vida das 
populações. 

O governo diz que não estamos em condições de negociar, que estamos nas mãos dos nossos 
credores e por isso temos de ser submissos e de ser o bom aluno. É precisamente isso que não 
podemos aceitar, somos um povo soberano que quer decidir o seu futuro. 

Temos especificidades próprias, queremos justiça na repartição dos sacrifícios, temos uma economia 
frágil que precisa ser apoiada, somo um país vocacionado para o turismo, onde a hotelaria e a 
restauração têm um papel fundamental. 

Estes devem ser fortes argumentos negociais, que devem fazer com que os nossos parceiros, para 
defenderem os próprios interesses da União Europeia, tenham que procurar os necessários 
entendimentos com o nosso governo. É isto que esta coligação PSD/CDS deveria fazer e não faz. 

É o interesse nacional que assim o exige, é a soberania de um povo que assim ordena!”  

Usou da palavra, o deputado Luís Guerra Marques (CDU), que frisou que vivemos cada vez 
com mais dificuldades, com as medidas impostas pelo Governo e pela Troika, com uma 
excessiva carga nos impostos, com a redução dos salários, o aumento do desemprego e a 
facilidade dos despedimentos. Uma política que corta cada vez mais nos apoios sociais e na 
saúde, onde presta cada vez menos serviços e com custos mais elevados. Este cenário criou 
um ciclo vicioso pois tem implicações diretas na redução do poder de compra o que leva a 
uma diminuição do consumo, logo baixa nas compras e vendas o que tem repercussões 
graves nas empresas e no comércio. A economia assim não cresce. Mas esta situação tem 
culpados, todos os que nos tem governado, o PS e o PSD que aliados com o CDS tem 
destruído o país, arrecadando para si próprios e condenando todos os outros a vidas 
miseráveis.  

Disse ainda que perante isto, aqui na nossa terra, e se somos solidários, deveríamos fazer um 
esforço para minimizar este problema, não aumentando os custos dos Munícipes. Mas ao 
contrário, esta Câmara o que faz é aumentar as taxas e as licenças e as tarifas de água e 
saneamento, e colocam parqueamento a pagar em todo lado. Somos uma terra deserta, onde 
os comerciantes no Centro tiraram toldos e esplanadas. Temos uma terra cada vez mais 
triste, não só naquilo que vai na mente de cada um, mas também naquilo que se vê por aí. __  
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Terminadas as intervenções no período antes da ordem do dia e por se tratar de uma sessão 
ordinária, e dando cumprimento ao estipulado no nº 1 do artigo 16º e no artigo 18º do 
Regimento, o Presidente da Mesa verificou que não havia inscrições para o período de 
INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. ________________________________________________ 

O Presidente da Mesa deu conhecimento dos assuntos constantes na Ordem do Dia 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 2012, 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 4 de abril de 2013 com o seguinte teor: 

“Presente informação da Área de Património nº I/552 de 31/12/2012, propondo a alteração à conta 51 – 

“Património” no âmbito da prestação de contas do ano 2012. 

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 31/12/2012 e no 

âmbito da prestação de contas do ano 2012, bem como submetê-la à apreciação da Assembleia 

Municipal, conforme previsto na alínea c), do nº 2, do artigo 53º, do mesmo diploma legal. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 1 e colocou-o à discussão. __________________ 

Tomou a palavra, o deputado Luis Guerra Marques (CDU), que disse que este ponto trata de 
inventariar bens que ainda o não estavam, o que é normal em todas as Câmaras Municipais, 
uma vez que muitos dos bens públicos não estão ainda inventariados. Perguntou à Câmara se 
tinha ideia da totalidade dos bens que estão por inventariar, uma vez que a sua inventariação 
melhorará os ativos da Câmara e o seu balanço. Por outro lado pretendeu saber a forma 
como são valorizados esses bens. Pois no caso em que há obras, estas servem em certa 
medida de padrão de valor. Quis saber se há bens não inventariados que careçam de 
avaliação. Perguntou se a rede de energia que hoje pertence à EDP ou pelo menos é por si 
utilizada, é ainda da Câmara e se a EDP não tem que a pagar. _______________________ 

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 2012, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. __   

PONTO 2 – APRECIAÇÃO DO INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
PATRIMONIAIS E RESPETIVA AVALIAÇÃO RELATIVA AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2012, nos 
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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 22 de abril de 2013 com o seguinte teor: 

“Presente o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação 

relativo ao exercício do ano 2012. 

A Câmara Municipal após a análise e no cumprimento do disposto na alínea e) do nº 2 do artigo 64º 

da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, republicada em anexo à Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, 

delibera aprovar o presente documento, constituído por 1460 páginas, e submetê-lo à apreciação da 

Assembleia Municipal, nos termos da alínea c) do nº 2 do artigo 53º do mesmo diploma legal. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 2 e colocou-o à discussão. __________________ 

Usou da palavra, o deputado Luís Guerra Marques (CDU), que disse que este ponto se insere 
no que disse e perguntou no anterior. Disse ainda que é bom que a Câmara saiba se todos os 
seus bens estão inventariados, e como pensa que não estão, deve pôr-se mão à obra, 
inventariá-los a todos, nomeadamente: ruas, caminhos, edifícios, redes de água e saneamento, 
etc, etc… _______________________________________________________________ 

Dado que o PONTO 2 não carecia de votação, o Presidente da Mesa passou a apresentar o 
ponto 3. ______________________________________________________________ 

PONTO 3 - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO, BALANÇO E CONTAS DAS ENTIDADES 
PARTICIPADAS PELO MUNICÍPIO RELATIVAS AO ANO DE 2012, 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 22 de abril de 2013 com o seguinte teor: 

“Presentes as contas do exercício de 2012 das entidades participadas pelo Município da Marinha 
Grande, a saber: 

- Relatório e contas do exercício económico de 2012 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 2012 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 2012 da entidade LUSITANIAGÁS, S.A., 
acompanhadas de Certificação Legal de Contas e Parecer do Fiscal Único; 

- Relatório e contas do exercício económico de 2012 da entidade OPEN - Associação para 
Oportunidades Específicas de Negócio, acompanhadas de Certificação Legal de Contas e Parecer do 
Conselho de Fiscalização; 
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- Relatório e contas do exercício económico de 2012 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 2012 da entidade SIMLIS - Saneamento Integrado dos 
Municípios do Lis, S.A. acompanhadas de Certificação Legal de Contas e Parecer do Fiscal Único. 

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.” 

Apresentado o ponto 3, o mesmo foi colocado à discussão, pelo Presidente da Mesa._______ 

Usou da palavra, o deputado Luís Guerra Marques (CDU), que fez uma breve apresentação de 
alguns dos valores referentes aos relatórios das entidades participadas:  

- CENTIMFE 

Capitais próprios 1.616.097, Resultados líquidos -110.626 e R.liq em 2011 -84.350; 

- COOPOVO  

CP 851.887, RL -129.518, RL em 2011  -4.402 

- GALP 

CP 80.413.008, RL 15.825.968,  RL em 2011 19.823.956 

- OPEN       

CP 1.223.454,  RL 9.662, RL em 2011 2.844 

- SIMLIS  

CP  -2.103.349,  RL 662.340, RL em 2011 335.719 

Chamou aqui a atenção para o perigo da subida de preços na prestação de serviços da 
SIMLIS, uma vez que o revisor oficial de contas alertou para a necessidade de fixar preços 
que cubram os custos e as remunerações dos capitais investidos. 

- VALORLIS 

CP 4.133.403,  RL 483.158, RL em 2011  374.117. 

Dado que o PONTO 3 também não carecia de votação, o Presidente da Mesa introduziu o 
ponto seguinte da ordem do dia. _____________________________________________ 
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PONTO 4 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 
MUNICÍPIO RELATIVOS AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2012, 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 22 de Abril de 2013 com o seguinte teor: 
“Presentes os Documentos de Prestação de Contas relativos ao ano de 2012, constituídos por:  

- Balanço  

- Demonstração de Resultados  

- Mapas de Execução Orçamental  

- Anexos às Demonstrações Financeiras  

- Relatório de Gestão  

e restantes documentos de prestação de contas elencados no Anexo I das Instruções n.º 1/2001 da 2.ª 
Secção do Tribunal de Contas, os quais se encontram integralmente elaborados, estão presentes nesta 
reunião camarária e encontram-se devidamente arquivados na Área de Contabilidade, estando 
disponíveis para consulta, quando para tal for solicitado. 

A Câmara Municipal, após análise dos documentos indicados, e no cumprimento da alínea e), do n.º 2, 
do artigo 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, delibera aprovar os Documentos de Prestação de Contas do ano de 2012 e 
submetê-los à apreciação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea c), do n.º 2, do artigo 53º, 
do mesmo diploma. 

Mais delibera, nos termos do ponto 2.7.3.1 das Considerações Técnicas do POCAL, aprovado pelo 
Decreto - Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, propor à Assembleia Municipal a aplicação do resultado 
líquido do exercício de 2012, no montante de 1.941.679,16 euros da seguinte forma: 

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

o restante seja aplicado na conta 59 de resultados transitados. 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 3 votos a favor, 3 votos contra dos Srs. Vereadores da 
CDU e 1 abstenção do Sr. Vereador do PSD, tendo o Sr. Presidente feito uso do voto de qualidade, nos 
termos do previsto no art.º 89.º, n.º 2, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação da Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de janeiro. 

Os Srs. Vereadores do PS e da CDU proferiram declarações de voto.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 4, 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 que atentos os elementos que constam 
dos “Documentos de Prestação de Contas de 2012” remetidos aos Srs. Deputados cumpre-lhe 
referir que os mesmos foram auditados e que se encontram acompanhados da Certificação 
Legal de Contas emitida pela Auditora Externa, Dr.ª Ana Calado Pinto. Referiu que a assunção 
de despesa no ano de 2012 foi extremamente condicionada pela entrada em vigor da Lei dos 
compromissos e dos pagamentos em atraso, que determinou a proibição na assunção de 
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compromissos sem a existência de fundos disponíveis, os quais eram calculados, 
nomeadamente, com base na receita homóloga cobrada nos últimos dois anos. ___________ 

Salientou que até meados de Junho de 2012 não foram efetuadas transferências por parte da 
entidade que controla o pagamento das obras financiadas pelo Mais Centro, sendo que a 
regularidade dos pagamentos apenas foi alcançada do final de Setembro em diante. No ano 
de 2012 verificou-se ainda um atraso muito significativo nas transferências provenientes da 
DREC – Direção Regional da Educação do Centro, tendo os pagamentos sido efetuados à 
autarquia, a partir do final de Setembro de 2012 e até Dezembro de 2012. _______________ 

Disse ainda que apesar de se verificar um aumento na arrecadação da receita total da 
autarquia, tal resulta do aumento da receita proveniente das transferências de Fundos 
Comunitários, atento o montante das obras em curso, dado que, no que respeita à receita 
corrente, se assiste a uma redução da mesma em cerca de 390.400 euros, quando comparada 
com 2011. Apesar do exposto e das dificuldades que esta situação trouxe à gestão da 
autarquia, foram mantidos os compromissos assumidos no que respeita às obras que se 
encontravam em curso e que resultam de contratos de financiamento celebrados com o Mais 
Centro. ________________________________________________________________  

Lembrou que foram ainda mantidos os apoios às entidades desportivas, recreativas, juntas de 
freguesia ou outras, não se tendo efetuado cortes nas transferências no ano de 2012 quando 
comparado com os anos anteriores, ao contrário do que se verificou noutras autarquias aqui 
bem perto. ______________________________________________________________ 

Apesar das transferências terem sido efetuadas em momentos posteriores quando 
comparados com anos anteriores, mas não muito significativo, tal foi feito atenta a 
necessidade de enquadramento desta despesa em estrito cumprimento da Lei dos 
compromissos e pagamentos em atraso, sem se pôr em causa a legalidade da despesa que se 
pretendia assumir. ________________________________________________________ 

Referiu que apesar destes constrangimentos, há que salientar que foram cumpridas as datas 
de pagamento acordadas com os fornecedores e no final do ano de 2012, o total dos 
pagamentos por efetuar, atentas as faturas recebidas relativas ao exercício de 2012, 
ascendiam a 111.556 euros. __________________________________________________ 

O total das dívidas por pagar de empréstimos de médio e longo prazo a 31-12-2012 ascendiam 
a 3.757.639 euros, tendo a autarquia cumprido com todos os planos de pagamentos dos 
mesmos. _______________________________________________________________ 

No que respeita ao saldo de tesouraria existente de 838.800 euros a 31-12-2012, tal visou 
cobrir despesa assumida até 31-12-2012 sob a forma de compromissos e que não resultaram 
em faturação ou celebração de contratos no ano de 2012, mas cujas faturas foram recebidas 
no início de 2013. _________________________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Luís Guerra Marques (CDU), que lamentou que não venha aqui 
nem a Certificação de Contas, nem o relatório sobre a fiscalização do ROC, questionou se 
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este foi remetido à Câmara ou se o foi, porque é que não foi entregue. Perguntou à Câmara 
como vai resolver o problema dos 96 prédios que tem por inventariar. _________________ 

Referiu que para analisar esta execução orçamental, é preciso lembrar o que foi dito aquando 
da apresentação do Orçamento para 2012. Para se fazer um orçamento é preciso estratégia. 
Será que esta Câmara a tem? Será que este Orçamento apresenta alguma linha de 
desenvolvimento estratégico? Se sim digam-me qual é porque não se vislumbra aqui. ______ 

Reafirmou as ideias que para a sua bancada são fundamentais para o Concelho e repetiu: ___ 

1 - O desenvolvimento económico, que passa por ganhar capacidade de atrair investimento e 
fazer crescer as Zonas Industriais e o que foi investido nesta área, foram uns míseros 102.120 
€uros!!!! _______________________________________________________________ 

2 - A melhoria da qualidade de vida que passa por ter uma terra mais arrumada, mais 
organizada, com qualidade de vida de acordo com padrões modernos. Estes aspetos levam-
nos a atender a 2 problemas essenciais que, do nosso ponto de vista, este orçamento e plano 
não dava resposta: o investimento em saneamento. Perguntou o que é que foi investido?! A 
quantia de 830.523 €!!!!, apesar de se apresentar um gasto de 2.678.532 €, só que 1.848.009 
€, foram para a Simlis. ____________________________________________________ 

Por isso concluiu tal como o tinham dito na fase da análise deste orçamento que o mesmo 
não dava resposta às grandes necessidades do concelho. Ora depois de executado e com os 
valores apresentados agora, o que concluiu é que não deu mesmo resposta. _____________ 

Disse ainda que no orçamento a Câmara previa, gastar 781.000 em esgotos, mas gastaram até 
mais do que previram, mas a insignificância da vossa previsão e do v/ gasto é eloquente 
quanto às vossas opções. Nesta área estavam estimados em cerca de 25.000.000 €, os custos 
que faltavam para cobertura total do Concelho, mas por este andar vamos ter de esperar 
alguns trinta anos para ter o saneamento pronto no Concelho. _______________________ 

Referiu que os grandes investimentos deste orçamento estão nas obras em curso, 
nomeadamente no Teatro Stephens 1.816.000 €, e na Resinagem 4.333.000 €. De facto, foi 
aqui que se gastaram 4.137.000 €, os projectos já estavam aprovados do mandato anterior, e 
a Câmara não podia deixar de os fazer avançar, tanto mais que os apoios financeiros aos 
mesmos estão, ou estavam, garantidos. ________________________________________ 

Lembrou que na altura avisou o Sr. Presidente da Câmara que tinha plena consciência de que 
este orçamento não iria ser concretizado nem em 50% e efectivamente no que às despesas de 
capital respeita foi concretizado em 45,9% relativamente à previsão inicial. ______________ 

Por outro lado, notou que as receitas de impostos que respeitam aos Munícipes aumentaram, 
nomeadamente: o IMI em 6,2% e o IUC em 15%. O que significa que são os mesmos que o 
governo explora que a Câmara aproveita. Congratulou-se por terem feito vingar para este ano 
uma proposta de IMI para o escalão mais baixo, porque as famílias e as pessoas já não 
aguentam mais. E a prova de que não aguentam, está espelhada neste orçamento, quando se 
analisam as receitas de água que caíram 4,4%. Tal não significa que tenha havido menos 
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consumo, o que houve foi menos capacidade para pagar, por isso as provisões para Utentes 
de Cobrança Duvidosa subiram para 336.549 €, um aumento de 124% relativamente a 2012. _ 

Reiterou que é nestas coisas que se tem que ver se as políticas da Câmara vão ao arrepio das 
políticas do governo nos apoios à população. Uma Câmara sensível a estes aspectos não 
pode aumentar as taxas, licenças, tarifas, etc… como os Senhores aumentaram. O pagamento 
de livros ao 1º ciclo e os subsídios à natalidade não salvam o aspecto negativo que as v/ 
medidas impuseram à população. _____________________________________________ 

Terminou dizendo que por tudo isto, tal como não votou o orçamento de forma favorável por 
razões que já explicou e que aqui voltou a lembrar, não vai votar este orçamento de forma 
favorável, porque não se tratar só de votar contas, mas sim de votar políticas. Se fosse votar 
contas só, nada tinha a dizer, mas caucionar com o meu voto políticas com as quais discorda, 
não. ___________________________________________________________________ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto quatro, 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO 
RELATIVOS AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2012, tendo a Assembleia deliberado aprovar o 
mesmo por maioria com dez votos a favor (PS), oito votos contra (CDU) e seis abstenções 
(PSD 4, MCI 1 e BE 1).  

PONTO 5 - RETIFICAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE FISCAL ÚNICO. EMPRESA MUNICIPAL 
TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M. UNIPESSOAL S.A, nos termos do 
disposto no artigo 148º do Código de Procedimento Administrativo;  
 
Presente deliberação camarária, de 22 de abril de 2013, com o seguinte teor: 

“Na sequência da aprovação dos Estatutos da empresa municipal Transportes Urbanos da Marinha 
Grande e consequente registo comercial, a empresa passou a adotar a designação de TUMG – 
Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. Unipessoal S.A. 

Importa, assim, retificar a deliberação camarária, de 13 de dezembro de 2012 e a deliberação da 
Assembleia Municipal de 28 do mesmo mês, relativas à designação do fiscal único, aditando a menção 
“Unipessoal S.A.”. 

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

- retificar a sua deliberação, de 13 de dezembro, nos seguintes termos: onde se lê “TUMG – 
Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM”, deve ler-se “TUMG – Transportes Urbanos da Marinha 
Grande, E.M. Unipessoal S.A.”; 

- propor à Assembleia Municipal a retificação da sua deliberação, de 28 de dezembro de 2012, nos 
seguintes termos: onde se lê “TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM”, deve ler-se 
“TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. Unipessoal S.A.”. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.”  

O Presidente da Mesa apresentou o ponto cinco, que não mereceu por parte dos senhores 
deputados qualquer intervenção, pelo que o Presidente da Mesa o submeteu à votação, 
RETIFICAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE FISCAL ÚNICO. EMPRESA MUNICIPAL TRANSPORTES 
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URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M. UNIPESSOAL S.A, tendo a Assembleia deliberado 
aprovar o mesmo por maioria com vinte e três votos a favor (PS, CDU, MCI, PSD, BE) e uma 
abstenção (CDU). 
 
PONTO 6 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DA EDIFICAÇÃO E 
URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE, nos termos do disposto na alínea a) do nº 
2 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na sua redação atual; 
 
Presente deliberação camarária de 22 de abril de 2013 com o seguinte teor: 

“Presente projeto de alteração ao Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do Município da 

Marinha Grande. 

Presente reclamação apresentada por Paulo Miguel Pereira Dias, residente na Rua das Roçadeiras, 1.º 
esq., Frente, n.º 70, Marinha Grande a solicitar a alteração da alínea a) do artigo 11.º do Regulamento 
Municipal da Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, cujo teor se dá aqui como 
integralmente reproduzido e cuja cópia se anexa (Anexo 1). 

Presente fundamentação económico-financeira relativa ao valor das taxas municipais. 

 - Considerando que a Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, deliberou em sessão 
ordinária de 30 de abril de 2010 aprovar o Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do 
Município da Marinha Grande - RMEUMMG, tendo o mesmo sido publicado em Diário da República, 2.ª 
série, a 17 de maio de 2010; 

- Considerando que este Regulamento se encontra em vigor desde 1 de junho de 2010;  

- Considerando que a experiência colhida durante o tempo da sua vigência, bem como as recentes 
alterações legislativas ocorridas a nível do licenciamento industrial, nomeadamente com a publicação 
do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, que aprovou o Sistema de Indústria Responsável – SIR, 
da Portaria nº 138/2012, de 14 de maio que procedeu a alterações à Portaria nº 517/2008, de 25 de 
junho, que estabelece os requisitos mínimos a observar pelos estabelecimentos de alojamento local e 
ainda as decorrentes do “Licenciamento Zero”, obrigam a uma adaptação daquele Regulamento 
Municipal a estes diplomas; 

- Considerando que o projeto em causa foi submetido a discussão pública pelo prazo de 30 dias, 
como manda o nº 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro com a redação do 
Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março e da Lei n.º 28/2010, de 2 de setembro, que aprovou o 
Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação - RJUE; 

- Considerando que esse prazo terminou em 18 de abril de 2013 tendo sido, durante esse período, 
apresentada apenas uma reclamação; 

A Câmara Municipal analisou a reclamação apresentada no período de discussão pública, por Paulo 
Miguel Pereira Dias, residente na Rua das Roçadeiras, 1.º esq. Frente, n.º 70, Marinha Grande e 
delibera não considerar a mesma, por incidir sobre uma norma que não foi submetida a discussão 
pública - a alínea a) do artigo 11.º do RMEUMMG – e que, por esse motivo, não sofreu qualquer 
alteração. 

A Câmara Municipal delibera, ainda, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea a) do n.º 6 
do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro 
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que a republicou, apresentar à Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação, o projeto de 
alterações ao Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande – 
RMEUMMG - que se dá aqui por integralmente reproduzido e se anexa à presente deliberação - alínea 
a) do n.º 2 do artigo 53.º das citadas leis. 

Sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na lei, as alterações ao RMEUMMG devem, 
depois de aprovadas pela Assembleia Municipal, ser publicitadas em Diário da República, tal como 
determina o n.º 4 do artigo 3.º do RJUE. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 6, pelas 22.35h. __________________________ 

Não havendo intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto seis, 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DA EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por 
unanimidade. ____________________________________________________________ 
 
PONTO 7 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DE INCENTIVO À NATALIDADE E 
APOIO À FAMÍLIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE, nos termos do disposto na alínea a) do 
nº 2 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na sua redação atual;  
 
Presente deliberação camarária de 21 de fevereiro de 2013 com o seguinte teor: 

“O Regulamento de incentivo à natalidade e apoio à família no concelho da Marinha Grande, adiante 
designado de Regulamento, foi aprovado na reunião de câmara de 16 de junho de 2010, 
retificado/clarificado na reunião realizada em 24 de junho de 2010, e aprovado na segunda reunião da 
Assembleia Municipal do dia 25 de junho de 2010, realizada no dia 13 de julho do mesmo ano, com as 
alterações introduzidas e aprovadas em Assembleia Municipal de 24 de fevereiro de 2012. 

Desde a entrada em vigor do presente Regulamento, já usufruíram deste incentivo um total de cerca 
de 340 famílias. 

Considerando que: 

O artigo 12.º do supracitado Regulamento prevê que o “regulamento poderá sofrer, a todo o tempo, e 
nos termos legais, as alterações consideradas indispensáveis”. 

O n.º 1, do artigo 2.º do Regulamento refere que “O presente regulamento aplica-se às crianças 
nascidas a partir do dia 1 de julho de 2010, e vigorará até 30 de junho de 2013, estando naturalmente 
prevista esta dotação financeira no Plano de Actividades Municipal dos anos de 2010, 2011, 2012 e 
2013.” 

Se verificou a necessidade em prever as despesas no Plano de Atividades Municipal, para com os 
requerentes do incentivo que entreguem as candidaturas no ano de 2013, tendo em conta que 
receberão a 1.ª tranche em 2013, e a 2.ª tranche em 2014. 

Assim, a Câmara Municipal analisou a presente proposta de alteração do Regulamento e, ao abrigo da 
competência conferida pela alínea c) n.º 4 e alínea c) n.º 6 ambos do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de setembro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, delibera 
apresentar à Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação, de acordo com o previsto na alínea a) 



(Mandato 2009/2013)
  ATA NÚMERO DOIS 30/04/2013 

 14 

do n.º 2 do artigo 53.º da mesma Lei, a alteração do n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento de incentivo à 
natalidade e apoio à família no concelho da Marinha Grande, que passa a ter a seguinte redação: 

ARTIGO 2.º 

Aplicação e beneficiários 

O presente regulamento aplica-se às crianças nascidas a partir do dia 1 de julho de 2010, e vigorará 
até 30 de junho de 2013, estando naturalmente prevista esta dotação financeira no Plano de Atividades 
Municipal dos anos de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. 

Mais delibera, que a presente alteração produz efeitos 10 dias após a aprovação em Assembleia 
Municipal. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 7 e não havendo intervenções, o Presidente da 
Mesa submeteu-o à votação, PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DE INCENTIVO À 
NATALIDADE E APOIO À FAMÍLIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE, tendo a Assembleia 
deliberado aprovar o mesmo por unanimidade.  
 
PONTO 8 - 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 8 e colocou-o à discussão.  

Tomou a palavra, o deputado Fernando Alves (CDU), que disse que com a aproximação da 
época de Verão, o nosso Concelho é visitado por pessoas vindas de outros locais e porque 
também gostamos de ver a nossa terra com bom aspeto, sugeriu que se começasse a tratar 
de algumas situações que, sem grandes despesas, tornarão mais agradável a imagem da 
Cidade: 

 - Passeios com áreas de calçada danificadas e com as pedras espalhadas à volta em várias 
zonas da cidade. 

- Parque “Mártires do Colonialismo” – montes de lixo nalguns locais e o  parque infantil com 
aspeto de abandono, além do piso danificado e brinquedos partidos. 

- Estádio Municipal com pedaços do muro de vedação caídos, a dar aspeto de degradação e 
de abandono. A canalização de água dos balneários com fugas de água de fácil reparação e 
baixo custo (substituição de algumas torneiras) que viriam evitar indesejável desperdício de 
água. 

Questionou ainda a Câmara sobre o processo de atribuição de casas do Bairro Social do 
Camarnal. ______________________________________________________________ 
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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 cinquenta 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 
segundo secretário, Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devido a problemas técnicos ocorridos com o ficheiro da gravação, a presente sessão não tem registo em suporte digital e as intervenções que nela constam foram fornecidas pelos 
respetivos intervenientes. 


