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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 
REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2013______________________________ 

Aos vinte e um dias do mês de junho, no Auditório Municipal, sito na Avenida José Henriques 
Vareda, sob a presidência de Telmo Lopes da Silva Ferraz, secretariado por Ana Patrícia 
Quintanilha Nobre, primeira secretária e por Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes, 
segundo secretário, reuniu em sessão ordinária, a Assembleia Municipal da Marinha Grande 
com a seguinte ordem de trabalhos: ___________________________________________ 

1. APROVAÇÃO DA 10.ª MODIFICAÇÃO - 1.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 
2013, nos termos do disposto na alínea b) do nº 2 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 de 
setembro, na sua redação atual. _________________________________________________ 

2. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS - INFORMAÇÃO DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS PELA 
CÂMARA MUNICIPAL ATÉ 31-05-2013, para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do artigo 
6.º da LCPA e nos termos do disposto no art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho. __ 

3. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM REFEITÓRIOS ESCOLARES PARA O 
ANO LECTIVO 2013/2014, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 
8/2012 de 21 de fevereiro, conjugado com a alínea r) do nº 1 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 
de setembro, na sua redação atual. __________________________________________ 

4. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2012 – 
RETIFICAÇÃO DO VALOR DO ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO REPORTADO A 31.12.2012, atenta 
prestação de contas das Associações de Municípios, 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. APROVAÇÃO DA DESISTÊNCIA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO REEMBOLSÁVEL 
QREN-EQ - ID849_CENTRO-09-0656-FEDER-016086 – REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO 
STEPHENS – CASA DA CULTURA, nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artigo 53º 
da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na sua redação atual. __________________________ 

6. APROVAÇÃO DA DESISTÊNCIA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO REEMBOLSÁVEL 
QREN-EQ - ID894_CENTRO-09-0141-FEDER-010125 – REABILITAÇÃO DA FÁBRICA DA 
RESINAGEM, nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 
de setembro, na sua redação atual. ______________________________________________ 

7. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCICIO DE 2012 DA TUMG – 
TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, nos termos do disposto na alínea c) do nº 1 
do artigo 53º da lei nº 169/99 de 18 de setembro, na sua redação atual; _________________ 

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): Isabel Maria Sobreiro Simões Ferreira, Aníbal Manuel 
Curto Ribeiro, Lígia Maria Guerra Gouveia Pedrosa, Octávio José Rodrigues Rosa e Júlio Brito 
Pereira Gouveia.__________________________________________________________ 

Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU): Luis Guerra Marques, Saul Feteira Fragata, 
Susana Paula Ribeiro Domingues, Filipe André Cardoso Andrade, José Manuel Silva, Júlio 
Paiva Deniz Mouco e Francisco José Duarte. _____________________________________ 
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Bancada do Partido Social Democrata (PSD): Ana Margarida Balseiro de Sousa Lopes, Joaquim 
Henriques Martins, Joaquim João Pereira e Dulce Lopes Neves._______________________ 

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

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

e ainda os seguintes Presidentes de Junta de Freguesia: Marinha Grande: Francisco Manuel de 
Carvalho Duarte (CDU), Moita: Álvaro Vicente Martins (PS) e Vieira de Leiria: Joaquim Vidal 
Tomé (PS). ______________________________________________________________ 

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

De acordo com o disposto no artigo 52º do regimento em vigor, foi justificada a ausência e 
admitida a substituição do deputado João Paulo Féteira Pedrosa do PS pela deputada Lígia 
Maria Guerra Gouveia Pedrosa, do deputado Nuno Miguel Duarte Gomes do PS pelo deputado 
Júlio Brito Pereira Gouveia, do deputado Augusto Miguel Rosa Lopes pelo deputado Octávio 
José Rodrigues Rosa, bem como a do deputado da CDU, Fernando Manuel da Conceição Alves 
pelo deputado Francisco José Duarte, do deputado Mário João Faustino Pedrosa da CDU pelo 
deputado Júlio Deniz Paiva Mouco. Foi aceite a renúncia de mandato do deputado do PSD, Rui 
Emanuel Codinha Verdingola que foi substituído pelo deputado Joaquim João Pereira, bem 
como aceite a substituição da deputada Maria de Fátima Crespo Dias Pedrosa, do PSD pelo 
deputada Dulce Lopes Neves e da deputada Daniela Carla Teixeira Serrano pela deputada Ana 
Margarida Balseiro Lopes. 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 oito 
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. ___________________________________________________________ 

Antes de dar início ao período antes da ordem do dia, o Presidente da Mesa dirigiu umas 
palavras a todos os presentes sobre o falecimento do Dr. Osvaldo Castro, dizendo que foi um 
dos nossos Presidentes e salientou a lealdade com que viveu sempre a sua vida e que depois 
de ouvir os senhores deputados, vai apresentar um voto de pesar em nome da Assembleia 
que já deu conhecimento aos líderes de bancada. _________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Joaquim João Pereira (PSD), que recordou que conheceu o Dr. 
Osvaldo nas lides académicas em Coimbra, onde já era um líder emergente que empolgava 
assembleias. Voltou ao seu contacto mais tarde aqui na Marinha Grande, já como advogado. 
Era uma pessoa extremamente inteligente e leal que deixou uma marca indelével aqui na 
Assembleia, no Governo e na Assembleia da República. Referiu que perdeu um amigo e que a 
Assembleia lhe presta uma justa homenagem. ____________________________________ 
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Tomou a palavra, o deputado Luís Guerra Marques (CDU), que disse que o Dr. Osvaldo 
sempre foi um Marinhense convicto e que ajudou e dignificou muito a nossa Terra. Foi um 
político controverso em algumas situações, mas sempre leal e é justa a homenagem que lhe 
prestamos. 

Usou da palavra, o deputado Curto Ribeiro (PS), que proferiu uma breves palavras que 
escreveu sobre o Dr. Osvaldo:  

Homenagem a um democrata  

“A vida é assim. Deixa-nos o homem, mas fica o seu legado. Deixa-nos um exemplo de luta pela 
liberdade, pela democracia contra a opressão de uma ditadura amordaçante.  

Deixa-nos um homem de convicções, de fortes convicções. Convicções que lhe permitiram guerrear 
nos confrontos e apaziguar na concórdia. Lutou toda a vida. Lutou quando era difícil. Lutou quando 
outros se calaram, mas construiu quando foi preciso construir.  

Escolheu sempre um caminho de justiça, um caminho de nobreza, um caminho de carácter, mesmo 
quando a escolha foi dolorosa e por isso foi um digno merecedor do reconhecimento do nosso País, 
justificando a atribuição da Ordem da Liberdade pela Presidência da República. 

Recordo parte de um poema de um teu amigo, do Manuel Alegre, que ousei adaptar à circunstância: 

“É possível viver de outro modo  

É possível transformares a arma na tua voz 

É possível o amor 

É possível viver de pé 

É possível ser livre…” 

Foi assim que viveste, é assim que sempre te recordaremos, Obrigada Osvaldo por teres partilhado 
connosco.” 

Foi guardado um minuto de silêncio e de seguida o Presidente da Mesa apresentou o voto de 
pesar em nome de toda a Assembleia Municipal que foi votado e aprovado por unanimidade. 

“Foi hoje a enterrar, para muitos de nós, um amigo, mas certamente para todos, um homem 
da política local e nacional, de grande estatura moral, com ideias próprias, não concordantes 
com as ideias de todos certamente, mas respeitadas por todos, porque eram ideias que 
partiam de convicções que segundo ele, pretendiam defender, maior igualdade e fraternidade 
entre todos. 

O Dr. Osvaldo Castro, o Osvaldo para os amigos, foi Presidente deste órgão autárquico 
durante vários mandatos sendo aquele que, até esta data, mais anos presidiu a este órgão, 
sempre com elevada equidade e qualidade, reconhecida por todos os membros das 
Assembleias a que Presidiu. 

Os seus exemplos, perduraram para além dele, em todas as Presidências que o precederam. 
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A Assembleia Municipal da Marinha Grande, reunida em sessão ordinária, do dia 21 de junho 
de 2013, aprova um voto de pesar, pela morte do antigo Presidente deste órgão autárquico e 
presta sentidas condolências, à família do Dr. Osvaldo Castro.” 

O Presidente da Mesa pôs em apreciação as atas nº2/2013 de 30.04.2013 e nº3/2013 de 
31.05.2013 que foram previamente enviadas por correio eletrónico (email) para todos os 
deputados. ______________________________________________________________ 

Não havendo correções a fazer, o Presidente da Mesa colocou-as à votação. ____________ 

O Presidente da Assembleia submeteu à votação a ata nº 2/2013, tendo a mesma sido 
aprovada por maioria com dezoito votos a favor e seis abstenções. ___________________ 
 
O Presidente da Assembleia submeteu à votação a ata nº 3/2013, tendo a mesma sido 
aprovada por maioria com dezasseis votos a favor e oito abstenções. _________________ 
 

ANTES DA ORDEM DO DIA__________________________________________________ 

O Presidente da Mesa declarou aberto o período antes da ordem do dia pelas 21.03h. ______ 

Usou da palavra, a deputada Ana Margarida Lopes (PSD), que referiu que devido à sua tenra 
idade não acompanhou a actividade política local do Dr. Osvaldo, mas acompanhou o seu 
trabalho na Assembleia de República e como jovem, curva-se perante a sua memória e o 
Marinhense que foi. Disse ainda que uma terra enobrece quando sabe reconhecer o mérito 
dos seus filhos. __________________________________________________________ 

De seguida, apresentou a seguinte moção: “DAR VOZ À JUVENTUDE MARINHENSE” 

“Com a celebração do vigésimo aniversário da introdução da cidadania da União pelo Tratado de 
Maastricht, a 1 de novembro de 1993, a Comissão Europeia propôs que em 2013 fosse designado “ ano 
europeu dos cidadãos” 

Enquanto marinhenses, todos somos cidadãos europeus e era bom que esta não fosse mais uma data 
sem expressão prática. 

Enquanto eleitos cabe-nos promover a participação cívica e apoiar o envolvimento dos marinhenses na 
vida democrática. 

Fala-se muitas vezes, com preocupação, do alheamento dos jovens em relação à politica, pelo que 
seria, no mínimo, coerente que o município da Marinha Grande fosse exemplar no cumprimento dos 
seus deveres, relativamente a esta matéria e criasse finalmente o Conselho Municipal da Juventude. 

É um imperativo legal que tem sido esquecido e que resulta da nova Lei dos Conselhos Municipais da 
Juventude. 

Assim, recomendamos a criação do Conselho Municipal da Juventude no Concelho da Marinha 
Grande.” 

Usou da palavra, o deputado Júlio Mouco (CDU), que apresentou a seguinte moção “CONTRA 
A PRIVATIZAÇÃO DOS CORREIOS DA VIEIRA”, cujo conteúdo se transcreve: 
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Considerando: 

- que a população da Vieira foi privada de um serviço público de correios que em 3 de junho passou a 
funcionar numa loja privada aberta exclusivamente para esse efeito; 

- que este processo foi urdido e executado pelos CTT’s no mais profundo secretismo, nas costas da 
população Vieirense; 

- que está assim posta em causa a qualidade e as valências de um serviço essencial para toda a 
população da Vieira. 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande reunida em 21 de junho de 2013 delibera: 

1 – Expressar a sua total discordância com a privatização do Posto de Correios de Vieira de Leiria, na 
convicção de que ficam em sério risco as valências e qualidade de um serviço que deveria continuar 
público. 

2- Denunciar que, uma vez mais uma entidade pública revele má consciência ao agir secreta e 
cobardemente, sem dar conhecimento às populações e à revelia dos seus interesses e da sua vontade. 

3 – Recomendar à junta de freguesia que face a tão drástica e grave decisão dos CTT’s, quer pelo seu 
conteúdo quer pela sua forma, convoque com urgência uma reunião extraordinária da assembleia de 
freguesia de Vieira de Leiria, no sentido da clarificação da situação e das medidas a tomar. ________ 

Interveio, a deputada Cristiana Sousa (BE) que questionou se a Câmara e a Junta de 
Freguesia de Vieira de Leiria foram previamente informados sobre a mudança dos CTT na 
Vieira e mostrou-se preocupada com a atual prestação daquele serviço, uma vez que há 
queixas das pessoas para levantarem a sua reforma. ______________________________ 

Usou da palavra, o deputado Saúl Fragata (CDU), que se mostrou surpreendido com a 
decisão dos CTT’s comunicada à população com um aviso na porta e condenou a forma como 
tudo foi feito nas costas da população. Disse ser evidente que a qualidade e as valências 
deste serviço nunca mais será o mesmo, agora que passou a serviço privado. ___________ 

Usou da palavra, o deputado Cristiano Chanoca (MCI), que embora não concorde com a 
privatização dos serviços dos CTT, disse que o que está em causa é a falta de ética e de 
transparência no desenrolar deste processo, inclusive a postura tida perante a Junta de 
Freguesia. ______________________________________________________________ 

Tomou a palavra, o Presidente da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, Joaquim Vidal (PS), 
que esclareceu que a Junta é contra a privatização dos CTT e que desconhecia por completo 
este processo, embora saiba que desde 2004 que os CTT andam a “assediar” a Junta para 
ficar com os seus serviços. Quanto a esta mudança, a Junta foi informada apenas no dia 4 de 
junho, um dia depois da abertura do posto dos CTT, já nas novas instalações na Rua Pires de 
Campos. Perante o facto, foi realizada uma reunião extraordinária com o executivo da Junta 
no sentido de debater este assunto e na sequência da mesma foi feito um esclarecimento 
público que passou a ler: 

“Atendendo a que o Governo persiste na via da privatização de todos os serviços públicos, em 
prejuízo das populações e do bem comum; 
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Atendendo a que os correios são um serviço universal e que deve conceder às populações o acesso a 
todos os serviços públicos em causa; 

Atendendo a que a Junta de Freguesia de Vieira de Leiria não foi ouvida pelos CTT no processo de 
privatização do posto de correios desta localidade; 

Atendendo a que, apesar de tudo, é preferível assegurar a continuidade dos correios nesta freguesia 
do que perder esses serviços, 

Atendendo a que os correios devem permanecer como uma função pública e não privatizada; 

A Junta de Freguesia de Vieira de Leiria torna público que: 

Defende a existência de serviços de correios públicos, sendo frontalmente contra a sua privatização; 

Reprova a forma como os CTT conduziram o processo, sem prévia auscultação da Junta de Freguesia 
e sem a adoção de um processo transparente; 

Defende que o posto de correios na freguesia de Vieira de Leiria se deve manter público; 

Entende que os responsáveis dos CTT devem esclarecer se na solução existente foram ou não 
mantidas todas as funções anteriormente exercidas;” 

Acrescentou ainda que informalmente foi comunicado à Junta, que o posto dos CTT mantem 
todos os serviços, com exceção das operações financeiras. __________________________ 

Usou da palavra, o deputado Luís Guerra Marques (CDU), que disse concordar com a posição 
da Junta de Vieira, mas recomendou ser necessário fazer alguma coisa mais. Sobre o SAP da 
Marinha Grande, disse ser importante continuar a lutar e mostrou a sua satisfação pela 
manifestação da população durante a tarde de hoje na Praça Stephens e consequente cortejo 
até ao SAP para entregar uma moção onde continuamos a defender o direito ao serviço de 
saúde pública com qualidade. Alertou que o serviço nacional de saúde caminha para diminuir 
ainda mais a comparticipação nos medicamentos, para limitar as idas ao médico numa política 
que penaliza cada vez mais os que não têm posses, por isso é importante não desistir. _____ 

Usou da palavra, o deputado Curto Ribeiro (PS), que concordou com a moção apresentada 
pela deputada Margarida Lopes e a sua bancada votará a favor da mesma. Referiu que ambas 
as situações, do SAP e dos CTT, têm semelhanças, pois o governo quer os serviços a 
funcionar mal para depois os extinguir. Congratulou-se com o trabalho que tem vindo a ser 
desenvolvido pela comissão de utentes para a defesa do SAP da Marinha Grande. _________ 

Usou da palavra, o deputado Joaquim João Pereira (PSD), que disse que apesar de discordar 
da privatização dos CTT, não se deve diabolizar a iniciativa privada, porque a sua dinâmica 
gera mais eficiência e economia que o público. Seguidamente apresentou uma recomendação 
à Câmara: 

“Toda a gente reconhece que o país e também o concelho da Marinha Grande, atravessa uma grave 
crise, com muitas pessoas a viver com dificuldades, numa situação de pobreza, a quem, às vezes, 
falta quase tudo. 

Também é função das Câmaras ajudar essas pessoas, socorrendo-as em situações mais críticas. 
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Perante este ambiente, com recursos limitados é preciso fazer opções corretas em cada momento, 
porventura adiar grandes obras de investimento e ocorrer às necessidades imediatas, que se traduzem 
em apoios financeiros ao consumo. 

Como está em curso a preparação do orçamento para o ano de 2014, a executar porventura por um 
executivo diferente, propomos que a assembleia recomende à Câmara: 

1º - Que inscreva no orçamento uma verba de 100.000,00€, a gerir pelo pelouro da acção social, 
assistido por um representante de cada força politica, com deputados na Assembleia Municipal, para, 
ao longo do ano, assistir pessoas em graves dificuldades, como por exemplo para pagar a água, a luz 
e o gás, adquirir medicamentos indispensáveis, pagar a renda da casa na eminência de ir para a rua; 
ajudar na alimentação de filhos menores, etc., para assim socorrer os mais necessitados. __________ 

Usou da palavra, o deputado Filipe Andrade (CDU), que disse ser positiva a posição assumida 
por todos relativamente à questão dos CTT, mas lamentou o atraso na reação por parte da 
Junta de Freguesia de Vieira de Leiria e frisou que é preciso avançar para a luta na defesa de 
“todos os serviços” prestados pelos CTT. Deu os parabéns ao PS por se ter juntado à 
manifestação em defesa dos serviços de saúde da Marinha Grande, e disse ser preciso 
continuar a defender, todos em conjunto, os interesses da população. __________________ 

Esclareceu, o Presidente da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, Joaquim Vidal (PS), que a 
Junta de Freguesia é contra a privatização dos CTT e que não foi realizada a assembleia de 
freguesia extraordinária que a CDU pediu em comunicado, porque está agendada uma já para 
o próximo dia 27. _________________________________________________________ 

Tomou a palavra, o deputado Joaquim Martins (PSD), que proferiu a seguinte intervenção: 

“Suponho que se interroguem porque esperei até agora para intervir, presumo que até já tenham sido 
alvitradas algumas teorias pelo facto de não ter feito nenhuma nesse sentido ao longo deste meu 
mandato, pois levanto-me hoje para explicar as minhas razões, e desfazer os vossos teoremas e peço 
desde já desculpa por ultrapassar o tempo que me está estimado. O meu silêncio deve-se ao facto de 
que, o que tive para dizer nunca teve lugar aqui e para vos mostrar precisamente isso, começo por 
lembrar-vos os três D’s da candidatura do Dr. António Santos: Despartidarizar Câmara da Marinha 
Grande, Despolitizar as decisões que influenciaram durante este mandato as vidas dos munícipes, 
Desburocratizar os processos camarários. 

No fundo, desenvolver um Município pelo povo e para o povo. Foi esse o projeto que abracei. 
Comprometi-me desde início em não bloquear medidas de desenvolvimento, como os partidos da 
oposição demonstram e que por vezes gostariam que o tivesse feito. Nem permitir o avanço de 
projetos com que não concordasse e onde a minha opinião fosse relevante. Assim o fiz. A justificação 
do voto cabe a quem vota e as tomadas de decisão a quem decide.   

O conselho do órgão cooperativo desta Assembleia é por vezes bloqueado pelos interesses dos 
partidos e de outros grupos de pressão e por isso completamente afastados do cidadão. 

Tenho-me mantido atento e critico no meu interior em relação à forma como se discutiram aqui ao 
longo destes anos temas de grande importância, mas acima de tudo surpreende-me que na maior 
parte das vezes aqui, as discussões circulam em torno daquilo que o partido espera de mim ou 
mesmo do pequeno interesse. 
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Falava eu com um amigo há pouco tempo, do facto de às vezes existirem os Municípios dos chamados 
dinossauros, que supostamente são homens que dirigem à antiga, que defendem um modelo 
ultrapassado. Enquanto pensava nisto e na pergunta: “Mas porque é que estes homens continuam a 
ser escolhidos pelos seus pares para os representarem?” 

A resposta é bastante simples de facto, o modelo ultrapassado e a gestão à antiga é se repararem 
muito próximo das aspirações dos munícipes, enquanto os maus políticos se afastaram das pessoas 
reais. Os ultrapassados antigos autarcas mantiveram-se ao lado dos seus pares.  

Um Presidente de Câmara Municipal, com o devido respeito, deve ser um representante do Concelho 
ao invés de um representante de algum partido. Ora vejamos a lei de limitação de mandatos é 
claramente uma medida contra a vontade popular e que foi aprovada para suportar a manutenção do 
sistema. Ou seja, a população quer o mesmo autarca em quem confia e que sente próximo dos seus 
objectivos, mas o sistema não deixa, porque precisa de alimentar a insaciável máquina política.  

Mas que raio de é democracia esta? 

E como sugestão, permitam-me agora a liberdade de escrever aquilo que pode ser o contributo 
máximo que uma pessoa como eu pode dar, que sou um homem ligado à economia, à indústria, à 
investigação e ao desenvolvimento, gosto de me considerar um individuo pragmático. Por isso, sinto 
que é preciso tornar a assembleia municipal no que deveria ter sido sempre, um órgão deliberativo 
que aconselha a Câmara e evita desvios que possam existir entre o interesse de poucos e o 
verdadeiro interesse da maioria. Não é isso a que tenho assistido aqui. Este deslocamento do objetivo 
real é de tal forma evidente, que me apetece sugerir que se crie um órgão para fazer exatamente o 
que a autarquia não faz: visitar empresas, comércio e outras instituições que contribuam ativamente 
para a economia da Terra, fora dos meandros da campanha política, conhecer os problemas reais do 
Concelho. Não é possível atingir melhores resultados económicos se não se conhece a fundo os 
problemas dos agentes económicos. O problema do emprego é um flagelo que assola atualmente o 
nosso país, não pode ser ignorado sem que conjuntura o permita resolver. Há que começar de baixo 
para cima. Se continuarmos à espera de indicações superiores, estamos a empenhar a autarquia e as 
particularidades do Concelho.  

É preciso tomar as rédeas da situação e envolver as forças vivas do Concelho sobre o seu papel. 

Se a melhoria das condições de vida dos cidadãos passasse pela criação de um grupo de trabalho 
onde estejam representados as associações locais, centro de emprego, representantes dos partidos 
políticos, sindicatos, delegação de saúde e a proteção civil, entre outros, assessorado por membros de 
apoio à indústria, comércio e serviços. Um órgão que estivesse próximo das situações e que 
aconselhasse a autarquia em relação às medidas realmente urgentes e necessárias ao bom 
desenvolvimento da Marinha Grande. 

É fundamental deixar de lado o interesse político. É imperativo que as obras efectuadas neste 
Concelho se destinem efetivamente a melhorar a qualidade de vida do munícipe comum, ao invés de 
fazerem obras eleitoralistas que têm sido levadas a cabo pelas diversas Câmaras que têm liderado o 
destino da Marinha Grande. Obras que não passam de estátuas dirigidas à inoperância e à 
concordância com a má Constituição que vigora no nosso país. 

Má Constituição que infelizmente tomou conta do nosso Concelho e impede o seu desenvolvimento 
rendendo-se por vezes a Lisboa. Este Concelho não é Lisboa, este Concelho é Marinha Grande. O que 
move a Marinha Grande não é só politica, meus caros amigos, é também trabalho. _______________ 
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Pediu para intervir o Presidente da Câmara que frisou que o PS sempre defendeu a 
manutenção do serviço de saúde na Marinha Grande e solicitou ao Presidente da Mesa que 
informasse toda a Assembleia da posição tomada em reunião de Câmara de 11 de junho em 
relação à questão dos CTT de Vieira de Leiria, pelo que o Presidente da Mesa passou a ler: 

“Considerando que esta Câmara Municipal foi oficiada, em 3 de junho passado, pelos CTT – Correios de 
Portugal, SA, dando conta da alteração da prestação de serviços de correio em Vieira de Leiria (E/4141/2013); 

Considerando que esta Câmara Municipal não foi previamente auscultada quanto a essa alteração; 

Considerando que deve ser claramente rejeitada a privatização dos serviços de correios, de forma direta ou 
indireta, na medida em que este constitui um serviço público essencial e que deve continuar na esfera estadual; 

Considerando que se desconhece se as alterações atingem ou não o âmbito da atividade dos correios em Vieira 
de Leiria ou se é afetada a qualidade dos serviços prestados; 

Considerando que, noutras situações no passado, esta autarquia foi previamente auscultado, como é devido; 

Considerando que, apesar de caber aos CTT a competência para a alteração do horário de funcionamento dos 
estabelecimentos postais e para outras modificações do respetivo funcionamento, deve essa empresa sustentar 
tal decisão nas necessidades de serviço e nos níveis de procura (alínea b), do n.º 3, da cláusula 20ª, do contrato 
de concessão do serviço postal universal). 

Considerando que a comunicação apresentada não vem acompanhada, como devido, de uma demonstração das 
necessidades de serviço, dos níveis de procura e da satisfação das necessidades de comunicação da população e 
das atividades económicas (n.º 4, da cláusula 20ª, do citado contrato de concessão). 

Considerando que a prestação do serviço postal é um serviço público que se deve conformar com as 
necessidades da população e das empresas e não o contrário. 

Considerando que a ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações, enquanto entidade reguladora 
independente, deve acompanhar a execução do contrato de concessão; 

A Câmara Municipal delibera: 

a) Manifestar a sua oposição à privatização dos serviços de correios, que constituem uma atividade de 
serviço público que se deve manter na esfera do Estado; 

b) Exigir que o posto de correio dos CTT de Vieira de Leiria mantenha o serviço de correio sem redução 
do nível e qualidade dos serviços prestados à população; 

c) Manifestar a sua reprovação pelo facto de as alterações realizadas não terem sido previamente sujeitas 
a parecer desta autarquia; 

d) Solicitar ao ICP – Autoridade Nacional de Comunicações que se pronuncie sobre a legalidade das 
alterações efetuadas.   

A Câmara Municipal delibera remeter esta posição às seguintes entidades: ANACOM; CTT; Assembleia Municipal, 
Assembleia e Junta de Freguesia de Vieira de Leiria.” ____________________________________________ 

Seguidamente, foi colocada à votação a moção: “DAR VOZ À JUVENTUDE MARINHENSE”, 
tendo a mesma sido aprovada por maioria com nove abstenções da CDU (8) e do BE (1). ___ 

Foi também colocada à votação a moção: “CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DOS CORREIOS DA 
VIEIRA”, tendo a mesma sido aprovada por maioria com três abstenções do PSD. _________ 
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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 declarou aberto o período de INTERVENÇÃO DO PÚBLICO, 
pelas 22.10h e chamou a intervir o único munícipe inscrito. ________________________ 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO _________________________________________________ 

O Sr. Fernando Esperança, morador na Rua do Bico nº 115, na Garcia, 2430-138 Marinha 
Grande, pediu esclarecimentos sobre o Museu da Floresta, que foi criado por decreto-lei e 
está perfeitamente localizado há uma série de anos. Questionou a Câmara sobre o que tem 
feito para concretizar a abertura do Museu da Floresta. ____________________________ 

Usou da palavra o Presidente da Câmara que informou que já foram realizadas várias 
reuniões, mas o Museu da floresta tem de passar pela criação de uma fundação com o capital 
mínimo de 30 milhões de euros, não havendo condições para tal. Elucidou também que os 
dois espaços que poderiam servir para a instalação do Museu, parque de Pedreanes e parque 
do Engenho não são propriedade do Município, mas não vamos desistir de lutar para que 
estes que venham a pertencer à população da Marinha. ____________________________ 

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 - APROVAÇÃO DA 10.ª MODIFICAÇÃO - 1.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS 
PREVISIONAIS DE 2013, nos termos do disposto na alínea b) do nº 2 do artigo 53º da Lei nº 169/99 
de 18 de setembro, na sua redação atual.  
 
“Presente deliberação camarária de 11 de junho de 2013 com o seguinte teor: 

Presente proposta da 10ª Modificação - 1ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2013, acompanhada 

de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 

1ª Revisão ao Orçamento da Receita para 2013, no valor de 1.726.042,17 euros nos reforços e 

1.726.042,17 euros nas anulações; 

1ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2013, no valor de 303.634,03 euros nos reforços e 

303.634,03 euros nas anulações; 

1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2013, no valor de 19.000,00 euros nos reforços e 

209.000,00 euros nas anulações. 

1ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais para 2013, no valor de 231.269,03 euros nos reforços e 

3.375,00 euros nas anulações. 

Atentos os elementos apresentados e no cumprimento do disposto no ponto 8.3 do POCAL, aprovado 

pelo Decreto – Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro e na alínea c), do nº 2, do art. 64º da Lei n.º 
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169/99 de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, na 

sua redação atual, a Câmara Municipal, depois de analisar a proposta, delibera submeter à aprovação 

da Assembleia Municipal a 10ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2013, constituída pela 1ª 

Revisão ao Orçamento da Receita, 1.ª Revisão ao Orçamento da Despesa, 1ª Revisão ao Plano 

Plurianual de Investimentos e 1ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais, para efeitos do disposto 

na alínea b) do n.º 2 do art. 53.º do mesmo diploma legal. 

A deliberação foi tomada por maioria, com 3 votos a favor e 4 abstenções dos Srs. Vereadores da 

CDU e do PSD.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 1 e colocou-o à discussão pelas 22.14h. _______ 

Usou da palavra o Presidente da Câmara que disse que esta revisão foi para fazer reverter o 
saldo da conta de gerência de 2012 e para dar o apoio à construção das casas mortuárias nas 
freguesias de Vieira de Leiria e da Moita. _______________________________________ 

Tomou a palavra, o deputado Luís Guerra Marques (CDU), que disse que aquando a 
construção da casa mortuária na Marinha Grande esta foi entregue à Paróquia e não à Junta, 
e discorda que não tivesse sido usado agora o mesmo critério em relação à Moita e Vieira. 
Quanto ao projecto de arquitetura da casa mortuária de Vieira acha-o muito desenquadrado 
do local e uma obra demasiado dispendiosa. _____________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Joaquim João Pereira (PSD), que lamentou a falta de rigor na 
elaboração do plano e orçamento para 2013. _____________________________________ 

Tomou a palavra, o deputado Saúl Fragata (CDU), que disse que com a construção desta casa 
mortuária da Vieira, a freguesia fica com quatro, e que se trata de uma obra faraónica em 
tempo de dificuldades, não concorda com o local, acha que o projeto de arquitetura lembra 
uma “mesquita”, mas acima de tudo o valor da obra é um exagero. Com menos dinheiro fazia 
uma casa mortuária digna e mais barata, e ainda sobraria verba para dar à Junta da Marinha 
Grande para fazer a sua sede. _______________________________________________ 

Interveio o Presidente da Câmara que lembrou que a verba de 150 mil euros continua em 
orçamento para a obra da sede da junta da Marinha Grande. ________________________ 

Esclareceu, o Presidente da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, Joaquim Vidal (PS), que 
existe uma casa mortuária na Praia e na Passagem junto das capelas, mas na vila não se pode 
chamar casa mortuária à sala que lá está, pois não oferece as mínimas condições. Disse ainda 
que a Câmara apoiou o projeto tal como o fez nas freguesias da Marinha Grande e da Moita. 

Usou da palavra, o deputado Júlio Mouco (CDU), que disse que os tempos são difíceis e que 
devem ser definidas prioridades, e que até aqui os funerais têm sido realizados com 
dignidade, pelo que discorda do local da casa mortuária, da dimensão e sumptuosidade da 
obra, bem como do valor exorbitante da mesma. Acrescentou que a população Vieirense 
ficaria mais agradecida se o dinheiro gasto nesta obra tivesse servido para comprar os 
terrenos da Dâmaso ou da Duarte Féteira. ______________________________________ 
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Tomou a palavra, o Presidente da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, Joaquim Vidal (PS), 
que lembrou que a maquete da obra da casa mortuária, esteve exposta na Junta cerca de seis 
meses para discussão pública e que nenhuma das questões que agora aqui estão a ser 
levantadas, foi então colocada. _______________________________________________ 

Usou a palavra, o Presidente da Junta de Freguesia de Marinha Grande, Francisco Duarte 
(CDU), que recordou que o projeto estava orçado em 329 mil euros, mas que para a Junta 
abrir o concurso, não bastam os 150 mil euros. O valor total tem que estar inscrito em PPI e 
tal não se tem verificado. Mas, felizmente, ao dia de hoje, julga que a Junta já conseguiu 
reunir a verba necessária para abrir o concurso, graças ao seu esforço na gestão financeira.  

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto um, 
APROVAÇÃO DA 10.ª MODIFICAÇÃO - 1.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 
2013, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por maioria com dez votos a favor 
(PS) e catorze abstenções, CDU (8), PSD (4), BE (1) e MCI (1). ________________________   

PONTO 2 – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS - INFORMAÇÃO DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS 
ASSUMIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL ATÉ 31-05-2013, para efeitos de aplicação da alínea c) do 
n.º 1 do artigo 6.º da LCPA e nos termos do disposto no art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 
de junho.    
 
“Presente deliberação camarária de 11 de junho de 2013 com o seguinte teor: 

Considerando que por deliberação da Câmara Municipal de 20-12-2012, para efeitos do cumprimento 

do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro e do disposto no 

artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, foi deliberado solicitar à Assembleia Municipal 

da Marinha Grande autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais. 

Considerando que na sessão ordinária de 28-12-2012 a Assembleia Municipal da Marinha Grande 

deliberou, por unanimidade, aprovar a autorização prévia genérica para a assunção de compromissos 

plurianuais, desde que: 

a) Resultem de projetos, ações ou de outra natureza constantes da Grandes Opções do Plano; 

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

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

Considerando que foi ainda deliberado que, em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal, 

deveria ser apresentada informação da qual constem os compromissos plurianuais assumidos ao 

abrigo da referida autorização prévia genérica. 

Assim, apresenta-se informação n.º CS/006/2013 de 31-05-2013 referente aos compromissos 

plurianuais assumidos pela Câmara Municipal da Marinha Grande até 31-05-2013 que foram objecto de 

autorização prévia genérica na sessão da Assembleia Municipal de 28-12-2012. 
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Atenta a informação prestada a Câmara Municipal delibera, nos termos da alínea a) do n.º 6 do artigo 

64.º da Lei 169/99 de 18/09, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, na 

sua redacção actual, remeter à Assembleia Municipal a informação sobre os compromissos plurianuais 

assumidos para o ano de 2014 e seguintes ao abrigo da autorização prévia genérica concedida pelo 

órgão deliberativo na sua sessão de 28-12-2012, para efeitos de aplicação e cumprimento do 

preceituado na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA e do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 

127/2012 de 21-06. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 2, que foi colocado à discussão cerca das 22.39h.  

Usou da palavra, o deputado Joaquim João Pereira (PSD), que disse que sempre concordaram 
com a Lei dos compromissos, embora compreenda que a mesma tenha gerado algumas 
dificuldades de gestão. _____________________________________________________ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto dois, 
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS - INFORMAÇÃO DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS PELA 
CÂMARA MUNICIPAL ATÉ 31-05-2013, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por 
unanimidade. ___________________________________________________________   

 
PONTO 3 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM REFEITÓRIOS ESCOLARES PARA O ANO 
LECTIVO 2013/2014, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 
de fevereiro, conjugado com a alínea r) do nº 1 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na 
sua redação atual.  
 
“Presente deliberação camarária de 11 de junho de 2013 com o seguinte teor: 

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

procedimento relativo a despesas que dêem lugar a encargo orçamental em mais de um ano 

económico ou em ano que não seja o da sua realização, não pode ser efetivada sem prévia 

autorização da Assembleia Municipal, salvo quando estas:  

a) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 

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

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

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

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

que a assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo 

novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação 
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técnica e financeira com os municípios e parcerias público- privadas, está sujeita, no que respeita às 

entidades da administração local, a autorização prévia da Assembleia Municipal. 

Considerando que com a publicação do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de Junho foram estabelecidos 

os procedimentos necessários à aplicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, lei dos compromissos 

e pagamentos em atraso, adiante designada por LCPA. 

Considerando que no subsector local e nos termos do disposto no art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 

127/2012 de 21 de Junho, para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA, a 

autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais pelo órgão deliberativo competente 

poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes Opções do Plano. 

Considerando que no momento da aprovação dos documentos previsionais para o ano de 2013, na 

sessão ordinária da Assembleia Municipal de 28 de dezembro de 2012 foi aprovada autorização prévia 

genérica para a assunção de compromissos plurianuais pela Câmara Municipal com os seguintes 

requisitos: 

a) resultem de projetos, ações ou de outra natureza constantes da Grandes Opções do Plano; 

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

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

Considerando a informação n.º I/1577/2013 e requisição interna n.º 9868 do serviço da DCD – Divisão 

de Cidadania e Desenvolvimento, datadas de 04-06-2013, nas quais se manifesta a necessidade 

imprescindível e inadiável da contratualização dos serviços de “Fornecimento de refeições em 

refeitórios escolares para o ano letivo 2013/2014”. 

Considerando que o preço base a aplicar ao procedimento é de 339.266,40 euros, a acrescer de IVA à 

taxa 23%, para uma quantidade estimada de 257.020 refeições a um preço unitário de 1,32€, 

acrescidos de IVA à taxa de 23%, sendo este o preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a 

pagar pela execução de todas as prestações de serviços objecto do contrato a celebrar. 

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012, LCPA, são 

compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que 

um ano económico, conceito que se aplica à contratualização do fornecimento de refeições em 

refeitórios escolares para o ano lectivo 2013/2014, considerando que o preço base do contrato é de 

339.266,40€, sendo que o valor total da despesa prevista assumir em 2013 é de 128.622,98€ e de 

210.643,42€ em 2014, todos os valores acrescidos de IVA à taxa de 23%. 

Considerando que a autorização prévia genérica concedida pela Assembleia Municipal na sua sessão 

de 28-12-2012 apenas se aplica aos contratos cujos encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros 

em cada um dos anos económicos seguintes. 
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Considerando que se encontra inscrito no Orçamento de 2013 e no Plano de Atividades Municipais de 

2013 a dotação para a assunção de despesa, nos anos de 2013 e 2014, com a contratação do serviço de 

“Fornecimento de refeições em refeitórios escolares para o ano lectivo 2013/2014”, na classificação 

orgânica/económica 06/020105 e ação do PAM 2013/A/38. 

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

6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 5-

A/2002 de 11 de janeiro, na sua redação atual, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande 

autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais no âmbito do contrato que se 

pretende celebrar para o “Fornecimento de refeições em refeitórios escolares para o ano lectivo 

2013/2014”, para efeitos do cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 

8/2012 de 21 de fevereiro. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

Apresentado o ponto 3, cerca das 22.42h e não havendo lugar a qualquer intervenção, o 
Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto três, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA 
PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM 
REFEITÓRIOS ESCOLARES PARA O ANO LECTIVO 2013/2014, tendo a Assembleia deliberado 
aprovar o mesmo por unanimidade. ___________________________________________ 

PONTO 4 – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
2012 – RETIFICAÇÃO DO VALOR DO ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO REPORTADO A 31.12.2012, 
atenta prestação de contas das Associações de Municípios, termos do disposto na alínea c) do nº 2 
do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na sua redação atual. __________________ 
 
“Presente deliberação camarária de 11 de junho de 2013 com o seguinte teor: 

 

Presente informação n.º SB34/2013 de 30.05.2013 da Área de Finanças, na qual se expõe a necessidade 

de se proceder à retificação do valor do endividamento líquido do Município da Marinha Grande 

reportado a 31 de dezembro de 2012 atenta a entrega em 24 de maio de 2013, pela Comunidade 

Intermunicipal do Pinhal Litoral e pela Associação de Municípios da Região de Leiria, dos seus 

documentos de prestação de contas de 2012, aprovados pelos conselhos executivos em 24 de abril de 

2013.  

 

Considerando que as contas da Câmara Municipal da Marinha Grande foram aprovadas em reunião de 

câmara de 22 de abril de 2013 e apreciadas em assembleia municipal de 30 de abril de 2013. 

 

Considerando que nos Documentos de Prestação de Contas de 2012 do Município da Marinha Grande 

foi incluído um capítulo (capítulo 2.7) referente ao endividamento municipal, no qual se considerou o 

endividamento das associações de municípios. 
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Considerando que na data de encerramento das contas de 2012 do Município da Marinha Grande, as 

associações de municípios em que a autarquia participa, a saber AMLEI – Associação de Municípios 

da Região de Leiria e CIMPL – Comunidade Intermunicipal do Pinhal Litoral, não possuíam as suas 

contas encerradas pelo que, aquando do cálculo do endividamento líquido e endividamento de médio e 

longo prazos do Município da Marinha Grande, foram considerados os elementos provisórios 

remetidos por estas entidades à autarquia no início do mês de abril de 2013, cujos dados reportavam a 

31 de dezembro de 2012. 

 

Considerando que nesta data as associações de municípios já possuem as suas contas aprovadas por 

deliberação dos seus conselhos executivos de 24 de abril de 2013. 

 

Considerando que nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 36.º da Lei n.º2/2007 de 15 de janeiro, 

Lei das Finanças Locais, o conceito de endividamento líquido total de cada município inclui:  

 

a. O endividamento líquido e os empréstimos das associações de municípios, proporcional à 

participação do município no seu capital social; 

 

b. O endividamento líquido e os empréstimos das entidades que integram o setor empresarial local, 

proporcional à participação do município no seu capital social, em caso de incumprimento das regras 

de equilíbrio de contas previstas no regime jurídico do setor empresarial local. 

 

Considerando que, de acordo com informações fornecidas pela DGAL, os limites de endividamento são 

calculados com base nos documentos de prestação de contas que lhe são remetidos pelas várias 

entidades. 

 

Considerando que, atento o exposto, se afigura necessário proceder à retificação do valor do 

endividamento líquido do município da Marinha Grande reportado a 31 de dezembro de 2012, não 

sendo necessário retificar o valor do endividamento de médio e longo prazos já que a informação 

reportada pelas entidades AMLEI e CIMPL, em abril de 2013, nesta componente, não sofreu alterações 

com a aprovação das suas contas. 

 

Atentos os dados constantes da informação anexa à presente deliberação, o endividamento líquido do 

Município da Marinha Grande a 31 de dezembro de 2012 é de 746.816,34 euros e não de 749.634,58 

euros, como inicialmente apurado com os dados provisórios das associações de municípios. 

 

A Câmara Municipal, após análise do exposto, 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 
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Janeiro, na sua redação atual delibera aprovar a retificação ao valor do endividamento líquido 

reportado a 31 de dezembro de 2012, constante dos Documentos de Prestação de Contas de 2012, para 

o montante de 746.816,34 euros e aprovar a nova redação das folhas 109 a 116 constantes dos 

documentos de Prestação de Contas de 2012 relativas ao capítulo 2.7 e que se anexa em A à presente 

deliberação (Anexo 3). 

 

Mais delibera submeter a presente deliberação à apreciação da Assembleia Municipal, nos termos da 

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

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

 
O Presidente da Mesa apresentou o ponto 4, cerca das 22.44h, 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 se trata de incluir nas contas do 
Município, os valores reportados à CIMPL e à AMLEI, que mais uma vez se atrasaram no seu 
envio. _________________________________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Luís Guerra Marques (CDU), que disse que não há lugar a 
discussão, uma vez que se trata de uma obrigatoriedade da Lei de reportar o endividamento 
das associações a que pertence o Município. ____________________________________ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto quatro, 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2012 – 
RETIFICAÇÃO DO VALOR DO ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO REPORTADO A 31.12.2012, tendo a 
Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. __________________________ 

PONTO 5 - APROVAÇÃO DA DESISTÊNCIA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO 
REEMBOLSÁVEL QREN-EQ - ID849_CENTRO-09-0656-FEDER-016086 – REQUALIFICAÇÃO DO 
PATRIMÓNIO STEPHENS – CASA DA CULTURA, nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do 
artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na sua redação atual.  
 
“Presente deliberação camarária de 11 de junho de 2013 com o seguinte teor: 

Presente informação n.º 13/RD/2013 de 2 de Junho de 2013 a relatar a evolução do processo de 

contratação de financiamentos reembolsáveis no âmbito do âmbito do Empréstimo Quadro, contratado 

entre a República Portuguesa e o Banco Europeu de Investimento (BEI). 

Considerando o atraso que ainda se verifica na obtenção de parecer ao pedido de exceção ao limite 

de endividamento requerido por esta autarquia pela primeira vez em 24 de junho de 2011, cuja 

resposta de indeferimento foi remetida a esta autarquia em 21 de março de 2012 e pela segunda vez a 

13 de julho de 2012, não tendo até à presente data esta autarquia gorado pela obtenção de qualquer 

resposta por parte da Secretaria de Estado do Orçamento. 
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Considerando que o Tribunal de Contas voltou a requerer esclarecimentos sobre a intenção desta 

autarquia dar continuidade ao pedido de fiscalização prévia do contrato de financiamento 

reembolsável QREN-EQ - ID849_CENTRO-09-0656-FEDER-016086 – Requalificação do Património 

Stephens – Casa da Cultura. 

Considerando que a autarquia atenta a ausência de resposta ao pedido de exceção ao endividamento 

tem procedido ao pagamento da empreitada de “Requalificação do Património Stephens – Casa da 

Cultura”, na quota-parte não financiada, com recurso a capital próprio, através das poupanças que 

tem obtido na sua gestão corrente. 

Considerando que a taxa inicial de comparticipação do investimento considerado elegível desta 

empreitada, atento contrato celebrado com o Mais Centro, era de 69,25% e que na presente data esta 

taxa é de 85%. 

Considerando que a autarquia tem capacidade para a assunção da despesa inerente a este 

investimento, atento os elementos que possui na presente data, quer ao nível financeiro quer ao nível 

do projeto de arquitetura e especialidades e que deste modo contribui para o não aumento do seu 

endividamento de médio e longo prazos e bem assim para a não oneração das gerações futuras. 

Considerando que na presente data, atenta comunicação do IFDR, I.P, o montante máximo de 

empréstimo reembolsável que a autarquia poderia obter com este contrato ascenderia a 102.260,74 

euros. 

A Câmara Municipal delibera solicitar à Assembleia Municipal pedido de autorização para desistência 

do Contrato de Financiamento reembolsável QREN-EQ - ID849_CENTRO-09-0656-FEDER-016086 – 

Requalificação do Património Stephens – Casa da Cultura, de acordo com o art.º 64.º, n.º 6, alínea a) 

e para os efeitos do art.º 53.º, n.º2 alínea d), ambos 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, na sua redação atual. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 5, cerca das 22.46h, 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 se trata de desistir destes 
empréstimos com o BEI, uma vez que nunca chegaram a ser utilizados, porque o Governo 
nunca permitiu que os utilizássemos. Felizmente a Câmara conseguiu apesar disso honrar os 
seus compromissos financeiros relativos à obra, sem recurso a financiamento. ___________ 
 
Usou da palavra, o deputado Joaquim João Pereira (PSD), que disse que a desistência do 
financiamento trouxe vantagens porque aumentou a comparticipação de investimento elegível, 
foi por isso, um bom ato de gestão. ___________________________________________ 
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Usou da palavra, o deputado Luís Guerra Marques (CDU), que disse que lhe apraz registar a 
capacidade financeira da Câmara para suportar os custos da obra sem recorrer aos 
financiamentos, contrariando o que já ouviu o Sr. Presidente da Câmara dizer aqui, que não 
tinha capacidade de envidamento nem para pagar salários. Afinal a Câmara, nunca foi uma 
Câmara falida, nem perto disso. ______________________________________________ 
 
Tomou a palavra, o deputado Curto Ribeiro (PS), que disse que lhe apraz registar que o 
financiamento previsto pelo QREN, inicialmente, era de 69%, pelo que teria que recorrer ao 
empréstimo do BEI, que foi negado pelo governo. Como a percentagem de financiamento 
depois passou para os 85%, permitiu que depois a Câmara pudesse suportar o restante. ____   
 
Usou da palavra, o Presidente da Câmara que lembrou que nunca afirmou que a Camara 
estava falida, mas disse sim, no início de 2010, que tinha dificuldades em pagar os salários, 
porque as transferências do governo na altura foram postas em causa. _________________ 
 
Tomou a palavra, o deputado Cristiano Chanoca (MCI), que disse que mais uma vez se está a 
discutir fora do âmbito do ponto e que todos devemos procurar ser mais rigorosos. _______ 
 
Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto cinco, 
APROVAÇÃO DA DESISTÊNCIA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO REEMBOLSÁVEL QREN-
EQ - ID849_CENTRO-09-0656-FEDER-016086 – REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO 
STEPHENS – CASA DA CULTURA, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por 
unanimidade. ____________________________________________________________ 
 
PONTO 6 - APROVAÇÃO DA DESISTÊNCIA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO 
REEMBOLSÁVEL QREN-EQ - ID894_CENTRO-09-0141-FEDER-010125 – REABILITAÇÃO DA 
FÁBRICA DA RESINAGEM, nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artigo 53º da Lei nº 
169/99 de 18 de setembro, na sua redação atual.  
 
“Presente deliberação camarária de 11 de junho de 2013 com o seguinte teor: 

 

Presente informação n.º 13/RD/2013 de 2 de Junho de 2013 a relatar a evolução do processo de 

contratação de financiamentos reembolsáveis no âmbito do âmbito do Empréstimo Quadro, contratado 

entre a República Portuguesa e o Banco Europeu de Investimento (BEI). 

 

Considerando o atraso que ainda se verifica na obtenção de parecer ao pedido de exceção ao limite 

de endividamento requerido por esta autarquia pela primeira vez em 24 de junho de 2011, cuja 

resposta de indeferimento foi remetida a esta autarquia em 21 de março de 2012 e pela segunda vez a 

13 de julho de 2012, não tendo até à presente data esta autarquia gorado pela obtenção de qualquer 

resposta por parte da Secretaria de Estado do Orçamento. 

 

Considerando que o Tribunal de Contas voltou a requerer esclarecimentos sobre a intenção desta 

autarquia dar continuidade ao pedido de fiscalização prévia do contrato de financiamento 
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reembolsável QREN-EQ - ID894_CENTRO-09-0141-FEDER-010125 – Reabilitação da Fábrica da 

Resinagem. 

 

Considerando que a autarquia atenta a ausência de resposta ao pedido de exceção ao endividamento 

tem procedido ao pagamento da empreitada de “Reabilitação da Fábrica da Resinagem”, na quota-

parte não financiada, com recurso a capital próprio, através das poupanças que tem obtido na sua 

gestão corrente. 

 

Considerando que a taxa inicial de comparticipação do investimento considerado elegível desta 

empreitada, atento contrato celebrado com o Mais Centro, era de 80% e que na presente data esta 

taxa é de 85%. 

 

Considerando que a autarquia tem capacidade para a assunção da despesa inerente a este 

investimento, atento os elementos que possui na presente data, quer ao nível financeiro quer ao nível 

do projeto de arquitetura e especialidades e que deste modo contribui para o não aumento do seu 

endividamento de médio e longo prazos e bem assim para a não oneração das gerações futuras. 

 

Considerando que na presente data, atenta comunicação do IFDR, I.P, o montante máximo de 

empréstimo reembolsável que a autarquia poderia obter com este contrato ascenderia a 557.225,69 

euros. 

 

A Câmara Municipal delibera solicitar à Assembleia Municipal pedido de autorização para desistência 

do Contrato de Financiamento reembolsável QREN-EQ - ID894_CENTRO-09-0141-FEDER-010125 – 

Reabilitação da Fábrica da Resinagem, de acordo com o art.º 64.º, n.º 6, alínea a) e para os efeitos do 

art.º 53.º, n.º2 alínea d), ambos 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, na sua redação atual. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

 
Apresentado o ponto 6, cerca das 22.57h e não havendo lugar a qualquer intervenção, o 
Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto seis, APROVAÇÃO DA DESISTÊNCIA DE 
CONTRATO DE FINANCIAMENTO REEMBOLSÁVEL QREN-EQ - ID894_CENTRO-09-0141-FEDER-
010125 – REABILITAÇÃO DA FÁBRICA DA RESINAGEM, tendo a Assembleia deliberado aprovar 
o mesmo por unanimidade. _________________________________________________ 
 
PONTO 7 - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCICIO DE 2012 DA TUMG – 
TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, nos termos do disposto na alínea c) do nº 1 do 
artigo 53º da lei nº 169/99 de 18 de setembro, na sua redação atual;  
 
“Presente deliberação camarária de 11 de junho de 2013 com o seguinte teor: 
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Presente Relatório e Contas relativo ao exercício de 2012, da empresa municipal TUMG – Transportes 

Urbanos da Marinha Grande, já aprovado pela respetiva Assembleia Geral, em 29 de abril passado. 

 

A Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 53.º, n.º 1, alínea d), da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, na redação da Lei n.º 5-A/2012, de 11 de janeiro, remeter os mencionados documentos à 

Assembleia Municipal para conhecimento. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.”  

 
O Presidente da Mesa apresentou o ponto 7, cerca das 23.00h e colocou-o à discussão. ____  
 
Usou da palavra, o deputado Luís Guerra Marques (CDU), que disse que a empresa apresenta 
um prejuízo de 40 000 mil euros e registou um aumento de cerca de 30% do valor no 
fornecimento de serviços externos, que engloba vários itens, mas que não estão 
descriminados, pelo que não permitem uma correta apreciação do relatório. _____________ 
 
Tomou a palavra, o deputado Joaquim João Pereira (PSD), que questionou a Câmara, sobre o 
que pretende fazer perante os resultados negativos apresentados no relatório, uma vez que é 
a única accionista da empresa. _______________________________________________ 
 
Usou da palavra, o deputado Filipe Andrade (CDU), que questionou a Câmara sobre o valor 
da remuneração anual do presidente do conselho de administração da empresa.___________ 
 
Interveio, o Presidente da Câmara que esclareceu que o atual conselho de administração da 
TUMG ganha menos do que no mandato anterior. Quanto ao vencimento do presidente, não 
sabe precisar, mas levará à reunião de Câmara a informação detalhada sobre o assunto. 
Referiu ainda que a TUMG é a única empresa municipal do Município, ao contrário de outras 
Câmaras que tiveram que encerrar as que tinham, a nossa irá continuar. O alargamento das 
linhas e o aumento do preço do combustível estão na base dos prejuízos referidos no 
relatório, mas disse que vão estar atentos a isso, pois há 3 anos consecutivos que se 
registam em terreno negativo. _______________________________________________ 
 
Não houve lugar a mais intervenções sobre o ponto 7, APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO E 
CONTAS DO EXERCICIO DE 2012 DA TUMG – TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA 
GRANDE, tendo a Assembleia apreciado o mesmo. ________________________________ 
 
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 cerca das 23.08h e colocou-o à discussão. _____ 

Usou da palavra, o deputado Filipe Andrade (CDU), que disse ser incompreensível a forma 
como a Câmara reagiu à queixa da CDU relativamente ao concurso da Resinagem. Disse ainda 
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que a Câmara deve esclarecer as acusações proferidas por um administrador da empresa 
construtora da Casa da Cultura alegando que o atraso da obra é imputável à Câmara e que 
podem avançar com um pedido de indemnização. Solicitou esclarecimentos sobre uma queixa 
apresentada por um concorrente relativa à obra da estrada Atlântica e sobre as medidas que 
a Câmara tem tomado em relação ao Alto dos Picotes. _____________________________ 

Usou da palavra, a deputada Ana Margarida Lopes (PSD), que lembrou que há cerca de dois 
anos tinha sido aprovada naquela Assembleia, uma moção contra o encerramento da Linha do 
Oeste. Recentemente foi veiculada na comunicação social, que analisado melhor o assunto, 
esta linha iria ser optimizada, quer em termos de preços, quer nos horários e não iria 
encerrar, pelo que solicitou à Câmara mais informação sobre esta questão. ______________ 

Tomou a palavra, o deputado Saúl Fragata (CDU), que devido à ausência do deputado 
Fernando Alves, representante da Assembleia no Conselho das Comunidades do ACES Pinhal 
Litoral II, deu conhecimento do relatório que elaborou relativo ao Centro de Saúde da Marinha 
Grande: 

“ Uma vez que desde 28 de setembro de 2012 não foi efectuada qualquer reunião deste Organismo (embora 
esteja determinado que as reuniões sejam semestrais) e atendendo ao agravamento verificado nas condições dos 
serviços prestados à população no centro de Saúde da Marinha Grande, Solicitei à Sra. Diretora Executiva um 
atendimento para esclarecimento das situações verificadas: 

- Falta de médicos 

A Dra. Isabel Poças disse ter conhecimento de que vai ser aberto concurso para admissão de novos médicos, 
mas não pode garantir colocações no centro de saúde da MG, já que esse processo é da competência da ARS e 
depende também da disponibilidade dos médicos para aqui trabalharem. 

- Utentes sem “médico de família” 

Segundo a Sra. Diretora, para colmatar na medida do possível este problema, há médicos indicados para 
atendimento aos utentes em causa. Para que a situação possa ser ultrapassada é necessário que haja 
compreensão entre os utentes e serviços, já que há a possibilidade de as pessoas que não tiverem consulta no 
dia em que se deslocam ao Centro de saúde poderem fazer a marcação de consulta para a data o mais próxima 
possível.  

A Dra. Isabel Poças informou ainda que a ACES está a organizar uma UCSP – Unidade de Cuidados de saúde 
personalizados, que irá iniciar actividade em setembro ou outubro funcionado das 8 às 20h que permitirá 
melhorar os serviços de atendimento neste centro de saúde. 

Interrogada relativamente ao facto de haver médicos no nosso centro de Saúde a prestarem serviço apenas 
durante um curto período de tempo por dia, a Sra. Diretora afirmou que isso depende da organização do 
próprio Centro já que os médicos são contratados a tempo inteiro.  

- Falta de medicamentos no SAP 

Segundo afirma a Dra. Isabel Poças, não vê razão para haver falta de medicamentos no SAP (a não ser 
pontualmente) desde que requisitados em devido tempo. Diz ainda que tendo sido reduzido o leques de marcas 
de medicamentos em stock, poderá suceder que haja dificuldades de adaptação às marcas existentes por parte 
de alguns médicos. 

Em relação a deficiências verificadas a nível da limpeza em alguns pontos no interior das instalações, informou 
que essa função é da responsabilidade da ARS que para o efeito contrata os serviços de empresas particulares 
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que devem ser fiscalizados pelos responsáveis do Centro de Saúde. No que respeita à limpeza no exterior o 
funcionamento é idêntico, no entanto na sua opinião poderia procurar-se ajuda junto da autarquia. “ 

 Solicitou esclarecimentos sobre a estrada na margem sul do Rio Lis, o estuarino e a Ponte 
sobre o rio Liz na Praia da Vieira. _____________________________________________ 

Tomou a palavra, o deputado Joaquim João Pereira (PSD), que pediu esclarecimentos à 
Câmara sobre os seguintes assuntos:  

- Corte de estrada que foi feito na avenida 1º maio, junto à Ivima; 

- Eventual existência de rendas em atraso relativas aos bares que são concessão da Câmara; 

- Qual o custo final da obra da Resinagem e se as lojas que lá estão já estão concessionadas; 

- Quais os custos de manutenção por mês do estádio municipal; 

- Existe algum plano para revitalizar o centro tradicional; 

- Qual é o problema no saneamento na EN 242 na zona da Moita; 

- Qual o estado de conservação no depósito de água no Alto dos Picotes. 

Usou da palavra, o deputado Luís Guerra Marques (CDU), que frisou o aumento de quase 
100% na venda de bens e serviços correntes, que não será por si só justificado com o 
aumento da fatura da água. Pretendeu ainda saber qual o ponto de situação da Angolana, 
Manuel Pereira Roldão e Dâmaso, bem como do supermercado a instalar na Vitor Gallo. 
Referiu que a recuperação da Ivima, é motivo de orgulho para todos, mas parece-lhe que o 
telhado da guarita está a cair. Em relação à instalação da creche quis saber como está o 
processo. Quis ainda saber o que se passa com as matas nacionais que ainda não estão 
transitáveis e o temporal já foi em janeiro. ______________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Júlio Mouco (CDU), que lembrou que já começou o Verão e que 
está uma grande quantidade de lixo que foi retirado do areal da Praia já há muito tempo, mas 
foi deixado no parqueamento junto ao rio o que dá muito mau aspeto. _________________ 

Tomou a palavra, o deputado Cristiano Chanoca (MCI), que disse que a iluminação pública 
está frequentemente ligada durante o dia nalgumas ruas de S. Pedro de Moel. Solicitou 
também esclarecimentos sobre as obras da Casa da Cultura e da Resinagem e perguntou 
pelos bancos e pelo fontanário que estavam no jardim da Stephens. ___________________ 

Esclareceu o Presidente da Câmara que embora não seja da responsabilidade da autarquia a 
limpeza do areal, tem sido a autarquia a fazer os trabalhos de limpeza já há vários anos e a 
manutenção do areal durante o verão, pelo que o lixo será retirado. Referiu que a EDP tem 
por hábito fazer a manutenção da iluminação pública, daí esta estar acesa. Efetivamente 
houve alguns problemas com a obra da Ivima, uns serão resolvidos pela Câmara outros pelo 
empreiteiro que fez a obra uma vez que são da sua responsabilidade. A instalação da creche 
será entregue à ADESER II que já trabalha na área social no Concelho há muitos anos. Quanto 
ao supermercado estão a ser ultimados ainda alguns projetos e a Angolana está classificada 
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não se pode lá mexer. Em relação às matas foi-nos prometido que estariam transitáveis 
dentro de 15 dias, mas a Câmara não acredita que venha a ser uma realidade. ___________ 

O aumento dos proveitos financeiros, deveu-se ao facto de alterações ao sistema informático 
e na página 35 está a explicação mais detalhada. O corte de estrada junto da Ivima foi 
necessário para fazer as ligações ao saneamento, pois não era da responsabilidade do 
empreiteiro. ____________________________________________________________ 

Disse ainda que o saneamento da Moita já foi consignado, que o depósito do alto dos picotes 
está sob vigilância e está a ser feito um diagnóstico com a colaboração do IPL. O furo junto à 
estação vai ser duplicado e o da boavista reabilitado, para depois se começar a intervenção 
no alto dos picotes. _______________________________________________________ 

Informou também que a empresa que tem a obra do estuarino, faliu e que a empresa da obra 
da ponte está em pré falência, mas a Câmara tem vindo a acompanhar a situação de perto, 
porque defendemos o interesse do Concelho. A estrada Atlântica depende também da obra da 
ponte sobre o Rio Liz, efetivamente parece que houve queixas dos concorrentes nesse 
concurso, mas estas estão ainda a ser analisadas. _________________________________ 

Quanto à Linha do Oeste, houve várias reuniões, quem liderou todo o processo foi o 
Presidente da Câmara das Caldas da Rainha, Fernando Costa, e esperamos que agora o 
projeto para revitalizar a Linha, tenha o apoio que merece. __________________________ 

Sobre a obra da Resinagem disse estar a decorrer dentro da normalidade, já foi rececionada 
parte da obra e estão a tentar resolver a questão da humidade no chão para se poder colocar 
o soalho. Aguardam também os resultados das investigações que estão em curso, na 
sequência das queixas apresentadas ao Ministério Público. __________________________ 

Elucidou também que a Câmara não contribuiu para o atraso da obra da Casa da Cultura, não 
há projetos em falta pelo que vão insistir para que ela termine mais cedo do que a empresa 
pretende. _______________________________________________________________ 

Quanto ao Museu da Floresta e às casas florestais foram sempre uma preocupação do 
executivo, a primeira reunião sobre o assunto, foi em novembro de 2009, e depois disso 
seguiram-se outras quer na Câmara, quer em Lisboa na Secretaria de Estado das Florestas. A 
determinada altura o processo parou, porque nos foi dito que teríamos que fazer uma 
fundação e o Estado não tinha dinheiro para isso e como já referiu a Câmara também não.__ 

Tomou a palavra, a deputada Cristiana Sousa (BE), que solicitou esclarecimentos sobre 
origem da sujidade do areal de S. Pedro e louvou a parceria da Câmara na realização das 
marchas populares com vários espectáculos muito dignos, com muitos participantes, embora 
com menos público que o esperado, provavelmente devido ao mau tempo. ______________   

Interveio o Presidente da Câmara que informou que a manutenção e limpeza da zona 
envolvente do estádio rondam cerca de 40 mil euros ano. A obra da Resinagem não fugirá 
muito do valor da adjudicação de 4 milhões de euros, uma vez que terá poucos trabalhos a 
mais e também há alguns trabalhos a menos. Na Resinagem, todas as lojas pequenas já foram 
concessionadas, falta apenas o restaurante que ficou vazio na plataforma. ______________ 
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Quanto ao Jardim Stephens, o fontanário vai voltar a ser lá colocado e estamos também a 
tentar recuperar o pano da boca de cena e o vitral que existiam no Teatro Stephens. ______ 

Informou ainda o Vereador Paulo Vicente que a sujidade e as manchas que apareceram no 
areal foram limpas pela Câmara e que o ministério do Ambiente e a capitania da Nazaré 
foram de imediato avisados, e estamos a aguardar o resultado das análises. Mas para nós 
este problema tem origem em descargas feitas na Leirosa, que depois são arrastadas para 
sul. ___________________________________________________________________ 

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 quatro horas e doze 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 

 

 

 

 

 

 

 

O conteúdo da presente sessão fica registado em suporte digital. 


