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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2014 ___________________________ 

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 e secretariada por Ana Patrícia 

Quintanilha Nobre, primeira secretária e Ana Luísa Cardeira Martins, segunda secretária, 

reuniu em sessão ordinária, a Assembleia Municipal da Marinha Grande com a seguinte ordem 

de trabalhos: ____________________________________________________________ 

1. APRECIAÇÃO DA ALTERAÇÃO À CONTA 51 – “PATRIMÓNIO” NO ÂMBITO DA PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DO ANO 2013, de acordo com o disposto na alínea l), do nº 2, do artigo 25º do RJAL. 

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

RESPETIVA AVALIAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DO ANO 2013, de acordo com o 

disposto na alínea l) do nº 2 do artigo 25º do RJAL. __________________________________ 

3. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013 DA TUMG – TRANSPORTES 

URBANOS DA MARINHA GRANDE E.M. UNIPESSOAL, S.A., de acordo com o disposto na alínea b) 

do n.º 2 do art.º 25 do RJAL. ___________________________________________________ 

4. APRECIAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013 DAS EMPRESAS PARTICIPADAS PELO 

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE: LUSITÂNIAGÁS, S.A., CENTIMFE, OPEN, VALORLIS, S.A., SIMLIS, S.A. 

E COOPOVO CRL de acordo com o disposto na alínea b) do n.º 2 do art.º 25 do RJAL. ___________ 

5. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVOS AO ANO 

DE 2013 de acordo com o disposto na alínea l), do nº 2, do artigo 25º do RJAL. ______________ 

6. APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS PELA CÂMARA 

MUNICIPAL NO PERÍODO DE 1 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2014, 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 de junho. ______________________________________ 

7. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE FUSÃO POR INCORPORAÇÃO DA AMLEI NA CIMRL, de 

acordo com o disposto no art.º 25.º, n.º 1, alínea u) do RJAL. ___________________________ 

8. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE ESTATUTOS CD – ARICD REDE INTERMUNICIPAL 

DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO, de acordo com o disposto no art.º 25.º, n.º 1, 

alínea u) do RJAL. ____________________________________________________________ 

9. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA PROPOSTA DO NOVO REGULAMENTO DE INCENTIVO À 

NATALIDADE E APOIO À FAMÍLIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE - 2013/2017, de acordo 

com o disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 25º do RJAL. ____________________________ 

10. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO NOVO REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, nos termos do 

art.º 26º, do nº 1 alínea a) do RJAL. _____________________________________________ 

11. APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA, nos termos do disposto no 

artigo 25º do nº 2 alínea c) do RJAL. ____________________________________________  
 

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): Augusto Miguel Rosa Lopes, Aníbal Manuel Curto Ribeiro, 

Frederico Manuel Gomes Barosa e Lígia Pedrosa.__________________________________ 

Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU): Filipe André Cardoso Andrade, Maria 

Etelvina Lopes Rosa Ribeiro, Hélder Jorge de Sousa Rodrigues, José Luís de Sousa e Ana 

Maria Lopes Fragata. ______________________________________________________ 
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Bancada do Movimento pela Marinha (MPM): Maria Manuela Monteiro de Carvalho Sousa 

Miranda, Ana Cristina Dinis da Silva e Jorge Manuel Lucas dos Santos Pinto._____________ 

Bancada do Partido Social Democrata (PSD): Joaquim João Pereira e Ana Margarida Balseiro 

de Sousa Lopes.__________________________________________________________ 

Bancada do Movimento Mais Concelho (+C): Elvira da Graça Ferreira e João Emanuel de Brito 

Filipe._________________________________________________________________ 

e ainda os seguintes Presidentes de Junta de Freguesia: Marinha Grande: Isabel Maria 

Gonçalves Rodrigues Pereira de Freitas (CDU), Moita: Álvaro Vicente Martins (PS) e Vieira de 

Leiria: Joaquim Vidal Tomé (PS).______________________________________________ 

Estiveram ainda presentes, o Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Manuel Marques 

Pereira, o Vereador Paulo Jorge Campos Vicente, o Vereador Vítor Manuel Fernandes Pereira, 

a Vereadora Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho, a Vereadora Maria João Gomes, o 

Vereador Aurélio Pedro Monteiro Ferreira e o Vereador António Manuel Jesus Ferreira dos 

Santos, cuja cópia da lista de presenças se anexa à presente ata constituindo o anexo número 
II._____________________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa agradeceu a presença da Rádio Clube Marinhense que mais uma vez 

vai transmitir em direto a sessão a toda a comunidade Marinhense. ___________________ 

De acordo com o disposto no artigo 52º do regimento em vigor, foram ainda justificadas as 

ausências e admitidas as substituições dos seguintes deputados: Francisco Manuel de 

Carvalho Duarte (CDU) pelo deputado José Luís de Sousa, Susana Paula Ribeiro Domingues 

pela deputada Ana Maria Lopes Fragata (CDU), bem como a substituição do deputado João 

Paulo Féteira Pedrosa (PS) pela deputada Lígia Maria Guerra Gouveia Pedrosa. Ao abrigo do 

disposto no artigo 37º do Regimento, justificaram as faltas os deputados Albino Reis Paulo e 

Susana Marina Cadete dos Santos Costa. Os documentos constituem o anexo número III da 

presente ata. ____________________________________________________________ 

Após a verificação da existência de quórum (22 deputados) nos termos do disposto no artigo 

11º do Regimento da Assembleia Municipal da Marinha Grande, pelas vinte horas e quarenta e 

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

correspondência recebida, e que caso desejassem a mesma estava disponível para consulta, 

informou também da disponibilidade de rede wireless para os deputados que disponham de 

computador acederem à Internet. _____________________________________________ 

O Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº7/2013 da sessão extraordinária de 

22.11.2013 e como não houve correções a fazer, submeteu a mesma à votação tendo esta sido 

aprovada por maioria com dezassete votos a favor e sete abstenções. _________________ 

Pôs em apreciação a ata nº8/2013 da sessão ordinária de 30.12.2013 e como não houve 

correções a fazer, submeteu a mesma à votação tendo esta sido aprovada por maioria com 

dezasseis votos a favor e sete abstenções. ______________________________________ 
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Pôs em apreciação a ata nº1/2014 da sessão ordinária de 28.02.2014 e como não houve 

correções a fazer, submeteu a mesma à votação tendo esta sido aprovada por maioria com 

quinze votos a favor e sete abstenções. ________________________________________ 

ANTES DA ORDEM DO DIA__________________________________________________ 

O Presidente da Mesa declarou aberto o período antes da ordem do dia pelas 20.45h. _____ 

Tomou a palavra o Presidente da junta de freguesia da Moita, Álvaro Martins (PS), que 

apresentou uma moção “contra o novo mapa judiciário” e que depois do contributo da 

bancada da CDU, ficou com a seguinte redação final: ______________________________ 

“ Com o decreto-lei 49/2014 de 27 de Março, aprovado pelo governo PSD/CDS-PP, resulta a aplicação 
do regime aplicável á nova organização e funcionamento dos Tribunais judiciais, com o fecho de 20 
tribunais e a conversão de 27 tribunais em secções de proximidade. 

No caso da Marinha Grande Tribunal, a comarca pura e simplesmente deixa de existir, sendo o nosso 
tribunal transformado em “Secção de Instância Local do Tribunal da Comarca de Leiria”. 

Na prática isto significa para os Marinhenses, Moitenses e Vieirenses serão julgados na Marinha 
Grande apenas causas que não estejam atribuídas a outra secção da instância central e ações 
declarativas cíveis de processo comum cujo valor não ultrapasse os 50.000,00€. Os processos-crime, 
quer de competência do Tribunal Coletivo ou de Júri, deixam de ser tramitados e julgados localmente. 

Deixam igualmente de ser tratados na Marinha Grande todos os assuntos relacionados com Família e 
Menores, assim como todas as execuções, sendo todos estes casos tramitados e julgados na instância 
local de Pombal. O diploma refere ainda que os processos relativos a insolvências e outros de 
natureza comercial passam para Leiria. 

O que o governo PSD/CDS-PP pretende por ultimo é o encerramento final e definitivo do Tribunal da 
Marinha Grande, e caso isso aconteça, levará muitos cidadãos a abdicar da justiça, dadas as 
dificuldades de transportes e os custos inerentes à deslocação para os Tribunais resultantes do novo 
mapa judiciário, criando assim ainda mais dificuldades no acesso à justiça e mais desigualdade social 
para os cidadãos com menores recursos económicos.  

Esta reforma viola o princípio constitucional do acesso direto das populações ao Direito e aos 
Tribunais e está a ser realizada à revelia das autarquias, das populações, dos magistrados, dos 
advogados e de outras classes representativas do sector da justiça. Este Governo despreza, assim, o 
interesse das populações, tornando a justiça ainda mais cara e inacessível ao cidadão. 

Assim a Assembleia Municipal da Marinha Grande reunida em sessão ordinária no dia 30 de abril de 
2014, repudia esta política de sistemático esvaziamento de serviços públicos fundamentais às 
populações, manifesta a sua total discordância com o novo mapa judiciário e manifesta o seu apoio às 
acções que visem a manutenção do nosso Tribunal, mantendo-o aberto com todas as suas valências.” 

 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que apresentou a seguinte moção “ Pela 

defesa do Serviço Nacional de Saúde”: _______________________________________________ 

O Governo, através do Ministério da Saúde, e às escondidas dos Portugueses, fez publicar a portaria 
nº 82/2014 de 10 de Abril a qual, só por si representa o maior ataque ao serviço nacional de saúde e 
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ao direito constitucional de igual acesso dos Portugueses à saúde, visando assim o desmantelamento e 
a desvalorização da rede hospitalar pública. 

Se é certo que há muito se torna necessária uma reforma da rede hospitalar pública, esta portaria 
mais não representa que o encerramento arbitrário de serviços hospitalares, com especial ênfase na 
gravidade do encerramento da maioria das maternidades do país. 

Por exemplo, na zona centro do país vão encerrar as maternidades da Covilhã, Aveiro, Figueira da 
Foz, Guarda, Castelo Branco, Caldas da Rainha, Abrantes, Santarém e mais perto de nós, a do Centro 
Hospitalar de Leiria. 

Para fugir à discussão pública e ao debate na própria Assembleia da República, o governo fez publicar 
estas medidas através de uma mera portaria, criando assim um facto consumado, exemplo típico da 
sua atuação, que é governar nas costas dos Portugueses. 

Torna-se evidente que esta medida vem pôr em causa o acesso à saúde, que é uma garantia 
constitucional, criando ainda mais dificuldades à população em geral e agravando as já insustentáveis 
condições de acesso nas zonas mais afastadas dos centros urbanos (Lisboa, Porto e Coimbra). 

Em vez de clarificar e diferenciar a atividade pública e privada dos serviços de saúde, este governo 
promove a promiscuidade entre público e privado, privilegiando os grandes interesses privados em 
concessões milionárias, com consequências no subfinanciamento do sistema público. 

Para além disso promove-se a transferência de recursos humanos altamente qualificados (médicos, 
enfermeiros, técnicos) formados no sistema público de ensino, para o sistema privado, que deles vai 
usufruir sem que tenha tido quaisquer encargos na sua formação. 

Considerando o atrás exposto, a Assembleia Municipal da Marinha Grande, reunida em 30 de abril de 
2014 decide: 

1- Declarar o sistema nacional de saúde como pilar essencial do texto constitucional, e repudiar 
todas as tentativas camufladas de o querer desmantelar; 

2- Exigir a revogação da portaria nº 82/2014 por ser mais uma arma a que o governo recorre para 
esse desmantelamento; 

3- Reafirmar que uma verdadeira reforma hospitalar, participada e transparente, deve privilegiar a 
melhoria da qualidade assistencial dos serviços e de organização territorial em rede das unidades 
de saúde, e não apenas no encerramento de camas e serviços; 

4- Que nessa reforma sejam envolvidas as autarquias, enquanto representantes da população e 
capazes de criar as sinergias necessárias à sua definição, bem como as comissões e outras 
estruturas unitárias populares defensoras da saúde, reafirmando assim as competências e 
deveres do poder local democrático na definição da prestação de serviços públicos de qualidade 
às populações.” 

Usou da palavra a deputada Manuela Miranda (MPM), que ressaltou a postura que o seu 

movimento tem tido para a construção de uma cidade melhor, com vários contributos e 

sugestões na área financeira, económica e social, com base no programa apresentado aos 

seus eleitores e que têm vindo a ser acolhidas por parte do executivo camarário. _________ 
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Tomou a palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que referiu que as assembleias 

participativas já agendadas para maio, deveriam ser mais descentralizadas para dar 

oportunidade de todos participarem, inclusive os cidadãos que moram nos lugares mais 

afastados do centro da cidade. Solicitou à Câmara informações sobre a Linha do Oeste, uma 

vez que este governo prevê, no próximo quadro comunitário, investir na mesma e pretendeu 

saber se a autarquia em conjunto com as outras servidas por essa Linha, já definiram um 

plano estratégico para apresentar ao governo. ___________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Etelvina Ribeiro (CDU), que apresentou a seguinte moção “ 1º de 
Maio – Lutar para mudar”: _________________________________________________ 

“Após 40 anos do 25 de Abril e do 1º de Maio em liberdade, sendo um tempo curto, na história de um 
povo é um tempo largo nas nossas vidas que permite extrair lições e ensinamentos sobre o processo 
mais avançado da nossa história contemporânea, a Revolução de Abril de 1974. 

Ato de libertação e processo de transformação, realização, conquista e participação, não esquecendo 
nunca que país tínhamos, resultante do regime fascista de quase meio século de opressão, que usava 
a violência contra o povo. 

Conquistando direitos laborais, sociais e culturais, liberdade sindical, direito à greve, a não ser 
despedido sem justa causa, proteção na infância e na velhice, direito ao ensino, à saúde, à proteção 
social, direito à igualdade das mulheres no trabalho, na família, na sociedade, direitos da juventude. 

Conquistas que acabaram por ser consagradas na Constituição. Atualmente, estamos confrontados 
com uma política e um governo que estão a dar cabo do presente da juventude, que estão 
condenados a não ter futuro. Se há coisas que aprendemos é que mesmo quando tudo parece 
ameaçado ou perdido, é pela luta, pela força do nosso ideal, com uma política de verdade pela 
confiança no povo português, que é possível uma vida melhor num Portugal de progresso. 

Vamos comemorar o 40º aniversário do 1º de Maio em liberdade e manifestar o descontentamento, a 
oposição, o repúdio pela política de direita e contra o memorando das troikas, reclamar o aumento de 
salários e a atualização imediata do salário mínimo nacional para 515,00€, mais contratação coletiva, 
35 horas semanais, contra a transformação dos cortes provisórios em definitivos, pela reposição dos 
direitos, salários e pensões que foram roubados, mais desenvolvimento, emprego e direitos sociais. 

Vamos realizar um grande 1º de Maio que volte a encher as ruas de festa, luta e confiança no futuro, 
e assim, fundindo Abril e Maio num só tempo histórico e politico, afirmar a nossa determinação em 
lutar pela derrota do nunca tão gritante o contraste entre os ideais – de liberdade, de dignidade, de 
justiça social, de progresso, de direitos sociais – que Abril e Maio simbolizam e a realidade de uma 
governação que tão brutalmente as contradiz e sistematicamente as põe em causa. 

Lutar para acabar com a política de direita e mudar de política e de governo é um imperativo de todos 
quantos se identificam com os valores de Abril e pugnam por uma política de esquerda e soberana 
que coloque o país no rumo do desenvolvimento, progresso e justiça social. 

A Assembleia Municipal da Marinha Grande decide: 

No momento em que se celebram 40 anos da conquista da liberdade, da democracia e direitos sociais 
e civilizacionais, combater e derrotar esta política desumana, de crescente autoritarismo, de 
culpabilização dos trabalhadores, dos jovens e dos desempregados e de estigmatização social dos 
idosos, dos pensionistas e dos reformados. 
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Apelar à participação massiva na Manifestação do 1º de Maio a realizar em Leiria, que é mais um 
passo na luta que é de todos e para todos. Pela defesa dos direitos dos trabalhadores, das novas 
gerações do futuro do Portugal de Abril. ______________________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Margarida Lopes (PSD), que disse ser importante salvaguardar 

os interesses do Concelho com a defesa da manutenção do Tribunal da Marinha Grande, mas 

também referiu que o novo mapa judiciário é uma tentativa de especialização da justiça que 

ainda não se sabe se irá funcionar ou não. Disse ainda que na sua opinião, é um erro trazer 

para a assembleia, política nacional e partidarizar a questão da saúde, quando se sabe que foi 

o PS que começou por fechar maternidades e lançou imensas PP’s. Quanto à linha do Oeste, 

embora seja positiva a inclusão deste investimento no quadro comunitário de apoio, pensa 

que o nosso Concelho poderia ter tido um papel mais liderante em todo o processo. Referiu 

ainda que as novas gerações já não se identificam com os excessos de linguagem usados na 

moção do 1º de maio, defendem e lutam por ideias. _______________________________ 

Usou da palavra, o deputado Hélder Rodrigues (CDU), que apresentou a seguinte 

recomendação “ Em defesa da escola pública de qualidade”: _________________________ 

De acordo com a lei, “ compete ao estado criar uma rede de estabelecimentos públicos de educação e 
ensino que cubra as necessidades de toda a população” (nº1, art.º 37º, Lei nº 46/86, lei de bases do 
Sistema educativo) e, na nossa Constituição da República, “ O estado criará uma rede de 
estabelecimentos públicos de ensino que cubra as necessidades de toda a população” (art.º 75º). 

O cumprimento destes preceitos exige que se invista e garanta uma escola pública de elevada 
qualidade para todos, o que não é compatível com o desvio de dinheiros públicos para financiar 
ofertas privadas, como forma de transformar a Educação em negócio. 

Não estando em causa a liberdade da iniciativa privada na educação, é condenável que esta, visando o 
lucro para os seus proprietários, ocorra à custa dos impostos pagos por todos os portugueses e da 
degradação da escola pública. 

Considerando: 

1. O facto de existir uma rede de escolas públicas apetrechadas de recursos materiais e 
humanos, que garantem um ensino de qualidade universal, gratuito e inclusivo, dando 
resposta às necessidades locais; 

2. A inexistência de qualquer medida por parte do governo para pôr fim aos injustificáveis 
apoios aos colégios privados, aumentando a despesa, enquanto fomenta um progressivo, 
lento e mortífero empobrecimento da escola pública; 

3. Que as escolas públicas passam por muitas dificuldades devido ao seu subfinanciamento 
(alunos sem transportes escolares; alunos com necessidades educativas especiais que não 
têm apoios; equipamentos desportivos, laboratórios, espaços de convívio e mesmo salas ou 
edifícios que se degradam, escolas públicas que poderão estar impedidas de pagar despesas 
de manutenção como o pagamento de despesas de água e electricidade, gás ou aquecimento 
de salas de aula, pondo em causa o necessário conforto da oferta pública de ensino), 
enquanto o governo português se prepara para uma experiência piloto de aplicação do 
cheque ensino que custará 19,6 milhões de euros ao estado; 

4. A necessidade de pôr cobro a um conjunto de irregularidades, ilegalidades e implicações de 
ordem social que resultam da manutenção de uma política de claro apoio do ministério da 
educação e ciência ao subsistema privado, 
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5. A defesa pelo governo e pela maioria parlamentar que o suporta de uma lógica mercantilista, 
resultante de uma agenda neoliberal, que se sobrepõe às necessárias preocupações sociais e 
educativas quanto à oferta de uma Educação de qualidade, inclusiva e universal; 

6. A recente aprovação de um novo Estatuto do Ensino particular e Cooperativo que desvaloriza 
ainda mais a escola pública e do papel do estado na sua promoção, ao mesmo tempo que 
assume como instrumento de favorecimento do ensino privado e orientado para promover a 
privatização do sistema público de ensino; 

Os signatários reclamam: 

 O fim das medidas de política educativa que se destinam a aumentar o financiamento das 
instituições privadas e a agravar a despesa do Estado e que levam ao desperdício de 
recursos humanos altamente qualificados e de condições físicas, materiais e de horário 
adequadas a uma resposta que se quer de qualidade e que o estado pode e deve garantir na 
sua rede de estabelecimentos de ensino público; 

 O fim progressivo dos contratos de associação com escolas privadas, sempre que existir na 
área da sua implantação oferta pública que garanta o acesso ao sistema de ensino a todas as 
crianças e jovens; 

 A avaliação pela assembleia da República das iniciativas tomadas pelos governos e pela 
administração educativa regional na promoção do ensino privado, em detrimento da escola 
pública, e a divulgação pública dos resultados dessa avaliação; 

 A responsabilização civil e criminal de quem, politicamente, criou e alimentou esta situação 
gravíssima que atenta contra a Constituição da República, a Lei de Bases do Sistema 
Educativo e o quadro legal vigente nas últimas 3 décadas, para além de constituir uma 
efectiva delapidação do erário público; 

 A responsabilização civil e criminal, de proprietários e direcções de colégios por eventuais 
crimes cometidos contra o Estado e os portugueses, obrigando os mesmo a indemnizar o 
Estado pela utilização indevida ou apropriação de dinheiros públicos para outros fins, que 
não os da Educação. 

 No caso do distrito de Leiria, existem 17 estabelecimentos do ensino particular e cooperativo, 
muitos deles a curta distância das escolas públicas. Numa aberta concorrência desleal, alunos 
são cativados pelos colégios e o governo tem retirado turmas às escolas públicas em 
favorecimento claro do ensino privado. É inaceitável o condicionamento do alargamento da 
resposta da Escola Publica, nomeadamente ao 3º CEB e ao Ensino Secundário nas localidades 
da Benedita (Alcobaça) e Nazaré. 

Os 32,5 milhões de euros (dados de 2012) transferidos do OE para os estabelecimentos do ensino 
particular e cooperativo enquadram-se no objetivo de favorecimento do ensino privado. 

Os signatários consideram que é urgente inverter esta política educativa, assegurando uma Escola 
Pública de qualidade ao serviço do País e dos Portugueses.  

Usou da palavra o deputado João Pereira (PSD), que disse exercer advocacia há 40 anos e já 

assistiu a várias reformas da justiça e todas foram tentativas para melhorar. Defende 

claramente a especialização dos tribunais e lembra que no tribunal da Marinha Grande 

ficaram as ações cíveis até 50000 euros ou seja cerca de 98% das ações. Disse ainda que o 1º 

de maio deve dar força às reivindicações dos trabalhadores, mas de uma forma organizada e 

não partidarizada, compreende o apelo, mas não subscreve a moção. __________________ 



(Mandato 2013/2017)
   ATA NÚMERO DOIS 30.04.2014 

 
8 

Usou da palavra o deputado Frederico Barosa (PS), que referiu que o tribunal de família e de 

menores ao ser transferido para Pombal, prejudica ainda mais pessoas que por si só já 

enfrentam problemas, aos quais acresce um grande aumento nas despesas de deslocação, 

serviços, etc. ____________________________________________________________ 

Foi colocada à votação a Moção “Contra o novo mapa judiciário”, tendo a mesma sido 

aprovada com vinte votos a favor e dois votos contra (PSD). ________________________ 

Foi colocada à votação a Moção “ Pela defesa do Serviço Nacional de Saúde” tendo a mesma 

sido aprovada com vinte votos a favor, uma abstenção (PSD) e um voto contra (PSD). _____ 

Foi colocada à votação a Moção sobre “1º de Maio – Lutar para mudar” tendo a mesma sido 

aprovada com seis votos a favor (CDU), quatro votos contra (2+C, 2MPM) e doze abstenções 

(9PS, 2PSD, 1MPM). _______________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), proferiu a seguinte declaração de voto: “ 
apesar de estarmos de acordo com as propostas desta moção e que a política deste governo 
é uma política de empobrecimento e trabalho precário, apesar de tudo não podemos votar 
favoravelmente, porque em consciência o PS viu-se obrigado a pedir ajuda externa por 
imposição de toda a oposição em 2011.” ________________________________________ 

O presidente da Mesa lembrou os senhores deputados que podem assinar a recomendação 

“Em defesa da escola pública de qualidade”, e manifestou em nome de toda a Assembleia, o 

seu regozijo, por mais uma atleta Marinhense, o judoca Nuno Saraiva, ter conquistado mais 

uma medalha de prata. _____________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que aproveitou para recomendar à Câmara 

que no seu regulamento da atividade desportiva, preveja apoio a atletas que têm condições 

para participarem em grandes competições no estrangeiro, como por exemplo em 

Campeonatos do Mundo e Jogos Olímpicos. _____________________________________ 

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 havia uma inscrição para o período de 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO, pelo que chamou a intervir o munícipe inscrito: ___________ 

O Sr. Manuel Santos Pereira, morador na Rua das Carregueiras, nº 35, na Garcia, Marinha 

Grande manifestou a sua preocupação relativamente à pretensão do Governo privatizar a EGF 

que integra a Valorlis. Entregou um documento “ Em defesa dos serviços públicos de 
resíduos” que se anexa à presente ata. _________________________________________ 

ORDEM DO DIA __________________________________________________________ 

PONTO 1 - ALTERAÇÃO À CONTA 51 – “PATRIMÓNIO ” NO ÂMBITO DA PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DE 2013, de acordo com o disposto na alínea l), do nº 2, do artigo 25º do RJAL. 

“Presente certidão de teor nº 21/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 16 de abril 
de 2014: 
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Presente informação da Área de Património nº I/461/2014 de 19/03/2014, propondo a alteração à conta 
51- “Património “no âmbito da prestação de contas do ano 2013. 

A Câmara Municipal após a análise da presente proposta e concordando com os fundamentos 
expostos na mesma, em cumprimento do disposto na alínea i), do nº 1, do artigo 33º, da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, delibera aprovar a presente proposta de alteração à conta 51 – 
“Património”, com efeitos reportados a 31/12/2013 e no âmbito da prestação de contas do ano 2013, 
bem como submetê-la à apreciação da Assembleia Municipal, conforme previsto na alínea l), do nº 2, 
do artigo 25º do mesmo diploma legal. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 1 e colocou-o à discussão, pelas 22.05h. Deu a 

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

mesmo. ________________________________________________________________ 

Usou da palavra o Presidente da Câmara que cumprimentou todos os presentes e explicou 

que se trata de inventariar os terrenos respeitantes a algumas empreitadas que não estavam 

na posse da Câmara. ______________________________________________________ 

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

ALTERAÇÃO À CONTA 51 – “PATRIMÓNIO ” NO ÂMBITO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 

2013, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade dos presentes (22). _ 

PONTO 2 – APRECIAÇÃO DO INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

PATRIMONIAIS E RESPETIVA AVALIAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DO ANO 

2013, de acordo com o disposto na alínea l) do nº 2 do artigo 25º do RJAL. 

“Presente certidão de teor nº 24 /2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 16 de abril 

de 2014: 

Presente o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação 
relativo ao exercício do ano 2013. 

A Câmara Municipal após a análise e no cumprimento do disposto na alínea i), do nº 1, do artigo 33º, 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, delibera aprovar o inventário de todos os bens, direitos e 
obrigações patrimoniais e respetiva avaliação, relativo ao exercício económico do ano 2013, constituído 
por 1526 páginas, e submetê-lo à apreciação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea l) do nº 2 
do artigo 25º do mesmo diploma legal. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 2 e colocou-o à discussão, cerca das 22.11h. Deu a 

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

mesmo. ________________________________________________________________ 

Interveio o Presidente da Câmara que explicou que ainda falta inventariar algum património, 

mas a Câmara está a tratar do assunto. ________________________________________ 

Não havendo lugar a intervenções, nem a votação, a Assembleia tomou conhecimento do 

ponto 2. ________________________________________________________________  
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PONTO 3 – APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013 DA TUMG – 

TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE E.M. UNIPESSOAL, S.A., de acordo com o 

disposto na alínea b) do n.º 2 do art.º 25 do RJAL. 

 
“ Presente certidão de teor nº 22 /2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 16 de abril 

de 2014: 

Presente “Relatório de Gestão e Contas de 2013” da empresa municipal TUMG – Transportes Urbanos 
da Marinha Grande E.M. Unipessoal, S.A., referente à sua atividade económica e financeira no 
exercício de 2013, bem como documento de “Certificação Legal das Contas” e “Relatório e Parecer do 
Fiscal Único”, acompanhadas da Ata da Assembleia Geral de 26 de março de 2014. 

A Câmara Municipal delibera tomar conhecimento do teor dos documentos e remeter os mesmos, nos 
termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33 à Assembleia Municipal para cumprimento do preceituado na 
alínea b) do n.º 2 do art.º 25 da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

O Sr. Vereador Paulo Vicente esteve ausente, não participando na discussão e votação, por 
incompatibilidade, uma vez que é o Presidente do Conselho de Administração da TUMG, E.M. 
Unipessoal, S.A.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 3 e colocou-o à discussão, pelas 22.12h. ________ 

Usou da palavra o Presidente da Câmara, que ressaltou os resultados positivos da TUMG, os 

subsídios à exploração que estiveram nos 44%, o preço das tarifas que se mantém desde há 

4 anos, mais de 50% dos utentes usufruíram do passe subvencionado e a TUMG está a 

assegurar o transporte escolar da Moita em 5 horários, o que permitiu prescindir dos 

serviços da Rodoviária. ____________________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado José Luís (CDU), que disse ser apreciável o resultado positivo, 

mas devemos caminhar para mais investimentos no transporte urbano, colocar mais abrigos, 

alargar a rede e aumentar as áreas de estacionamento livre, como forma de dinamizar o 

centro tradicional. Gostaríamos de saber mais sobre as prioridades da empresa e sobre a 

quebra no nº de passageiros. ________________________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Elvira Ferreira (+C) que disse reconhecer o papel social 

desempenhado pela TUMG que permite maior mobilidade da população e consequentemente 

uma melhoria na sua qualidade de vida, mas a sua gestão apresenta algumas debilidades. 

Decresceu o nº de passageiros transportados, baixaram os rendimentos, decresceram os 

valores com os alugueres e com a publicidade. A TUMG deve procurar fazer um gestão mais 

pró-ativa. _______________________________________________________________ 

Usou da palavra a deputada Margarida Lopes (PSD) que felicitou a Câmara que provou ser 

possível prestar um serviço público e ter as contas equilibradas. Questionou se houve 

penalidades aplicadas à empresa que apresentou o preço mais baixo no mercado, mas que 

falhou em termos de qualidade do serviço e se foi possível quantificar os prejuízos. 
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Pretendeu saber ainda se a perda registada no volume de negócios, consequência da 

eliminação do segmento do aluguer de máquinas, é vantajosa para a TUMG. _____________ 

O Presidente da Câmara, esclareceu que, o contrato público obriga a adjudicar ao preço mais 

baixo, há penalidades previstas no mesmo e neste momento está a decorrer a audiência 

prévia. Infelizmente, as dificuldades económicas que o país atravessa baixou os valores da 

publicidade, mas estão a ser estudadas alternativas. Vamos procurar continuar a alargar a 

rede e fazer o parqueamento da J.F.Custódio que será gratuito, como forma de ajudar mais o 

Centro Tradicional. ________________________________________________________ 

Não havendo lugar a mais intervenções, nem a votação, a Assembleia tomou conhecimento do 

ponto 3. ________________________________________________________________ 

PONTO 4  - APRECIAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013 DAS EMPRESAS 

PARTICIPADAS PELO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE: LUSITÂNIAGÁS, S.A., CENTIMFE, 

OPEN, VALORLIS, S.A., SIMLIS, S.A. E COOPOVO CRL, de acordo com o disposto na alínea b) 

do n.º 2 do art.º 25 do RJAL. 

 
“Presente certidão de teor nº 23 /2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 16 de abril 
de 2014: 

Presentes as contas do exercício de 2013 das entidades participadas pelo Município da Marinha 
Grande, a saber: 
- Relatório de Gestão e Contas do exercício económico de 2013 da entidade LUSITANIAGÁS, S.A., 
acompanhadas de Certificação Legal de Contas e Relatório e Parecer do Fiscal Único; 
- Relatório e contas do exercício económico de 2013 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 2013 da entidade OPEN - Associação para 
Oportunidades Específicas de Negócio, acompanhadas de Certificação Legal de Contas e Parecer da 
Comissão de Fiscalização; 
- Relatório e contas do exercício económico de 2013 da entidade VALORLIS – Valorização e 
Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. acompanhadas de Certificação Legal de Contas e Relatório e 
Parecer do Fiscal Único; 
- Relatório e contas do exercício económico de 2013 da entidade SIMLIS - Saneamento Integrado dos 
Municípios do Lis, S.A. acompanhadas de Certificação Legal de Contas e Relatório e Parecer do Fiscal 
Único; 
- Relatório e contas do exercício económico de 2013 da entidade COOPOVO – Cooperativa de 
Consumo do Povo da Marinha Grande, CRL, acompanhadas de Certificação Legal de Contas e Parecer 
do Conselho Fiscal. 
 
A Câmara Municipal delibera tomar conhecimento do teor dos documentos e remeter os mesmos, nos 
termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33 à Assembleia Municipal para cumprimento do preceituado na 
alínea b) do n.º 2 do art.º 25 da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 4 e colocou-o à discussão, pelas 22.27h. _______ 
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Tomou a palavra o deputado Jorge Pinto (MPM), que disse que a Coopovo é um marco 

histórico na democracia pós 25 de abril na nossa cidade, onde o PCP teve um papel 

preponderante na fundação desta cooperativa. A cooperativa privilegia os produtos de origem 

nacional e assegura preços competitivos. No entanto, o relatório da auditoria apresenta 

resultados negativos desde 2009 e decréscimo nas vendas em cerca de 40% desde 2008. 

Perante os resultados é recomendada a alienação da participação da Câmara. ____________ 

Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que estranhou a atitude do MPM ao 

levantar questões sobre a participação da Câmara na Coopovo e a sugerir a sua alienação. O 

mérito da Coopovo não é do PCP, mas sim, de todos os seus cooperantes. É verdade que a 

Coopovo também se recente da crise económica atual, pelo que os resultados também não 

podem ser muito bons. Lembrou que foram realizados investimentos nestes últimos anos com 

capital próprio, mas a concorrência é cada vez mais forte. Informou que a participação da 

Câmara na Coopovo, é no valor de 37,50€ e corresponde a 0,062% do capital social, num 

total de 234mil euros, pelo que não se justifica a intervenção pública do MPM, na reunião de 

Câmara, aqui e na comunicação social, que procurou apenas denegrir e prejudicar a Coopovo 

através da utilização de um cargo público. Acrescentou que neste primeiro trimestre, a 

Coopovo apresenta saldo positivo e dá bons sinais e boas perspetivas económicas para o 

futuro, num quadro de perca de poder de compra. ________________________________ 

Em defesa da honra, o vereador Aurélio Ferreira (MPM), usou da palavra explicando que na 

sua intervenção na Câmara, se limitou a ler uma transcrição do relatório da auditoria na 

página 7, “ da análise da prestação de contas das empresas participadas, verificámos que existe uma 

sociedade participada que incorre nas situações previstas do nº 1 do art.º 62 da Lei 50/ 2012 de 31 de 
agosto, nomeadamente a Coopovo, Crl, tendo presente a situação deficitária da empresa em 2013, 
alertamos que o município possa ter de cobrir parte ou até a totalidade do passivo por liquidar, deste 
modo recomendamos que seja ponderada a alienação da participação da Coopovo.” ______________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que explicou que a quota da Câmara na 

Coopovo corresponde a 37,50€ e que em caso de falência o pagamento seria proporcional na 

proporção de 0,06%. Disse que a Coopovo é um símbolo da cidade e que a Câmara não deve 

alienar a sua participação, que é irrisória e frisou que esta discussão prejudicou a 

cooperativa. _____________________________________________________________ 

Usou da palavra a deputada Elvira Ferreira (+C) que disse ser das primeiras cooperantes da 

Coopovo e que a cooperativa serviu no seu tempo muitos marinhenses e deu muito ao povo 

da nossa cidade e que estamos ligados a ela emocionalmente. Hoje, os tempos mudaram é 

preciso que a Coopovo também acompanhe essas mudanças do mercado e falar em alienação 

não é significativo. ________________________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado José Luís (CDU), que disse que foi o vereador Aurélio que 

tornou pública a questão da alienação da participação, numa declaração irresponsável e numa 

posição política ousada, que até hoje ninguém pôs em causa. Já há muito tempo que se 

tentou matar a Coopovo porque, há um preconceito, dela ser associada aos comunistas, mas 

na verdade, o projeto foi impulsionado por outros democratas e pessoas de bem. A Coopovo 

enfrenta os problemas do setor da alimentação no nosso país, mas tem ativos muito 
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superiores ao passivo, tem 56 trabalhadores e tem procurado manter-se de pé com um índice 

de preços ao consumidor dos mais baratos do país. _______________________________ 

Tomou a palavra o deputado Frederico Barosa (PS), que achou esclarecedora a discussão à 

volta da Coopovo. Referiu que o governo tem vindo a pressionar as Câmaras para alienarem 

as participações na Valorlis e na Simlis, pelo que era importante a Câmara explicar aqui a sua 

posição.  _______________________________________________________________ 

 

O Presidente da Câmara esclareceu que, enquanto for presidente não vai propor a alienação 

da participação na Coopovo. A cooperativa continua a servir a população e continua praticar 

bons preços, apesar da baixa nas vendas, muito fruto da crise que atravessamos. Quanto à 

Valorlis mostrou-se muito preocupado, porque o governo quer privatizar a EGF, mas a ANMP 

é contra e vai impugnar a privatização. ________________________________________ 

 

Não havendo lugar a mais intervenções, nem a votação, a Assembleia tomou conhecimento do 

ponto 4. ________________________________________________________________ 

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

RELATIVOS AO ANO DE 2013, de acordo com o disposto na alínea l), do nº 2, do artigo 25º 

do RJAL. 
 
“ Presente certidão de teor nº 25/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 16 de abril 
de 2014: 

Presentes os Documentos de Prestação de Contas relativos ao ano de 2013, constituídos por: 
- Balanço 
- Demonstração de Resultados 
- Mapas de Execução Orçamental 
- Anexos às Demonstrações Financeiras 
- Relatório de Gestão 
e restantes  documentos de prestação de contas, conforme as Instruções n.º 1/2001 da 2.ª Secção do 
Tribunal de Contas, Resolução n.º 4/2001 – 2.ª Secção, de 12 de julho, publicada no diário da 
República n.º 191 – 2.ª Série de 18 de agosto de 2001, na redação dada pela Resolução n.º 26/2013 de 
14 de novembro, publicada em Diário da República, 2.ª Série de 21 de novembro de 2013, 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 i), do n.º 1, 
do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, delibera aprovar os Documentos de Prestação de 
Contas do ano de 2013 e submetê-los à apreciação e votação da Assembleia Municipal, para 
cumprimento do preceituado na alínea l), do n.º 2, do artigo 25º, 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 2013, no montante de 1.683.886,21 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. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 5 e colocou-o à discussão, pelas 23.02h. Deu a 

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

mesmo. ________________________________________________________________ 

Usou da palavra o Presidente da Câmara, que informou que a taxa de execução da receita em 

2013 foi de 81,35%, houve um decréscimo na receita de capital consequência da redução na 

venda de bens de investimento e um aumento da receita proveniente da participação 

comunitária em projetos co-financiados. Em termos de despesa houve uma ligeira diminuição. 

Realçou que em 31 de dezembro 2013, os compromissos por pagar eram de apenas 578 mil 

euros em contraste com dezembro de 2012 que eram de 4 milhões e duzentos mil euros. 

Quanto aos impostos municipais, houve extremo cuidado em não onerar mais as famílias 

Marinhenses, aplicando as taxas mínimas no IMI e que, apesar das reavaliações impostas pelo 

Governo, a receita arrecadada baixou em relação ao ano anterior. Continuamos bem 

colocados no ranking da Câmaras Nacionais, com o pagamento média a fornecedores dentro 

de 13 dias. ______________________________________________________________ 

 

Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que referiu que a capacidade para investir 

deve ser aplicada em saneamento básico e na melhoria do abastecimento de água. Questionou 

a que se deve o aumento em outras despesas correntes e as quebras na arrecadação de 

receitas que advêm das taxas. Sugeriu uma revisão das taxas em baixa, como forma de vir a 

incentivar outros investimentos. ______________________________________________ 

 

Usou da palavra a deputada Elvira Ferreira (+C) que disse que de uma forma geral as contas 

do Município, estão bem. Questionou sobre as razões porque não foram entregues os 

relatórios de contas de 3 associações do Concelho, e se estão previstas penalizações, e a que 

se deve a falta de monitorização da Câmara. ____________________________________ 

 

Usou da palavra o deputado Joaquim João Pereira (PSD), que disse que a análise dos 

documentos revela uma gestão prudente, numa fase em que a nossa economia está em baixa. 

Trata-se de uma prestação de contas de um orçamento restritivo, que procurou equilibrar as 

contas e não sacrificar em excesso os contribuintes do Concelho. Disse ser importante, o 

trabalho de atualização do património do Município para melhor gerir. Chamou a atenção 

para a falta de elementos sobre as associações em que a Câmara tem participação e elogiou a 

sua participação nas diversas entidades como motor de dinamização da economia. ________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que elogiou o relatório da auditoria às 

contas do município, porque permite verificar e entender melhor as diversas matérias da 

prestação de contas que se revestem de alguma complexidade. Mostrou-se satisfeito com a 

poupança de 4 milhões de euros entre as receitas correntes e as despesas correntes, que 

foram muito bem aplicados em despesas de capital, ou seja em investimento. Relembrou que, 

ao contrário do que se anunciava, o IMI arrecadado pela Câmara foi inferior ao esperado 

após as reavaliações dos prédios e o Estado ainda onerou a Câmara com o pagamento aos 
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avaliadores. Disse ainda que 2/3 do nosso concelho é pinhal e a Câmara não recebe um único 

tostão de IMI, sendo muito prejudicados em relação a outros municípios. _______________ 

Esclareceu o Presidente da Câmara, que continuam a ser feitos os investimentos no 

saneamento e no abastecimento de água e que continuam à procura de uma “fonte” 

alternativa ao alto dos picotes. Lembrou que ainda está por resolver a dívida ao IHRU, por 

isso é preciso alguma cautela financeira. Explicou que o movimento associativo tem muitas 

dificuldades, porque vive da carolice de algumas pessoas e por vezes as mudanças 

constantes nas direcções não facilita o nosso trabalho, mas têm contado com o nosso apoio e 

colaboração. ____________________________________________________________ 

 

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

cinco, APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVOS 

AO ANO DE 2013, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por maioria, com 

dezasseis votos a favor e seis abstenções (CDU). _________________________________ 

PONTO 6 - APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS 

PELA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 1 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2014, 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 de junho. 
 

“ Presente certidão de teor nº 26/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 16 de abril 

de 2014: 

Considerando que a Câmara Municipal em reunião de 26-12-2013, deliberou, de acordo com o artigo 
32º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, para 
os efeitos do artigo 12º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, e do artigo 24º, do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais propor à Assembleia Municipal: 
 
A. A emissão de autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos: 

1. À reprogramação da execução física e financeira de contratos administrativos já celebrados, 
desde que a alteração do plano de trabalhos tenha sido aprovado pela Câmara Municipal, 
independentemente do valor; 

2. Aos encargos decorrentes da adjudicação de contratos administrativos de empreitada de 
obras públicas, que tenham sido precedidos de procedimento de concurso público, até ao 
limite do valor que determina a sujeição desses contratos a fiscalização prévia do Tribunal de 
Contas, fixado pela Lei de Orçamento de Estado de 2014; 

3. Aos encargos decorrentes da adjudicação e/ou da execução de contratos administrativos de 
aquisição de bens e de aquisição de serviços, até ao limite do valor que determina a sujeição 
desses contratos a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, fixado pela Lei de Orçamento de 
Estado de 2014; 

 

B. Em qualquer dos casos previstos na alínea A), determinar que deve estar previamente assegurada 
a inclusão das verbas respetivas nas Grandes Opções do Plano nos anos em referência. 

C. Em qualquer dos casos previstos na alínea A), deve estar assegurado o cumprimento de todas as 
disposições legais em matéria de realização de despesas públicas, designadamente em matéria de 
conformidade com as exigências decorrentes da existência de fundos disponíveis para o efeito. 
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D. Todas as situações abrangidas pela presente autorização genérica devem ser remetidas para 
conhecimento da Assembleia Municipal em todas as sessões ordinárias deste órgão. 
 

Considerando que, na sessão ordinária de 30-12-2013, a Assembleia Municipal da Marinha Grande 
deliberou, por unanimidade, conceder autorização genérica prévia para assunção de compromissos 
plurianuais, nos termos propostos. 
 
Considerando que a Câmara Municipal em reunião de 20-02-2014, deliberou, de acordo com o artigo 
32º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, para 
os efeitos do artigo 12º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, e do artigo 24º, do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais propor à Assembleia Municipal um aditamento à autorização genérica 
prévia para a assunção de compromissos plurianuais referida nos parágrafos anteriores, 
nomeadamente: 

A) A emissão de autorização genérica prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais relativos: 
1) À aprovação de revisão ou atualização de preços de contratos já celebrados, 

desde que resultantes de disposições legais e/ou de previsões previamente 
incluídas nos clausulados contratuais; 

B) Nos casos previstos na alínea A), determinar que deve estar previamente assegurada 
a inclusão de verbas respetivas nas Grandes Opções do Plano nos anos em 
referência. 

C) Nos casos previstos na alínea A), deve estar assegurado o cumprimento de todas as 
disposições legais em matéria de realização de despesas públicas, designadamente 
em matéria de conformidade com as exigências decorrentes da existência de fundos 
disponíveis para o efeito. 

D) Todas as situações abrangidas pela presente autorização genérica devem ser 
remetidas para conhecimento da Assembleia Municipal. 

 
Considerando que, na sessão ordinária de 28-02-2014, a Assembleia Municipal da Marinha Grande 
deliberou, por unanimidade, aprovar o aditamento à autorização genérica prévia para assunção de 
compromissos plurianuais nos termos propostos pela Câmara Municipal. 
 
Assim, apresenta-se informação n.º CS/21/2014 de 10-04-2014 referente aos compromissos plurianuais 
assumidos pela Câmara Municipal da Marinha Grande de 1 de fevereiro a 31 de março de 2014, que 
foram objeto de autorização prévia genérica pela Assembleia Municipal. 
 
Atenta a informação prestada, a Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 32º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º75/2013, de 12 de Setembro, remeter à Assembleia 
Municipal a informação sobre os compromissos plurianuais assumidos de 1 de fevereiro a 31 de março 
de 2014, ao abrigo da autorização prévia genérica concedida para o ano de 2014 pelo órgão 
deliberativo na sua sessão de 30-12-2013, 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 
de junho. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 6 pelas 23.36h. Deu a palavra ao vice presidente 

da Câmara, Paulo Vicente, para prestar os esclarecimentos sobre o mesmo. _____________ 
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Tomou a palavra, o vice-presidente da Câmara, que disse tratar-se de uma obrigação legal de 

informar os compromissos do primeiro trimestre na sequência da autorização genérica dada 

pela assembleia para a assunção dos compromissos. ______________________________ 

Não havendo lugar a qualquer intervenção, nem a votação, a Assembleia tomou conhecimento 

do ponto 6. _____________________________________________________________ 

PONTO 7 – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE FUSÃO POR INCORPORAÇÃO DA 

AMLEI NA CIMRL, de acordo com o disposto no art.º 25.º, n.º 1, alínea u) do RJAL. 
 
“Presente certidão de teor nº 29/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 16 de abril 
de 2014: 

A Associação de Municípios da Região de Leiria, abreviadamente designada por AMLEI, foi constituída 
em 2003, por força da Lei nº 10/2003 e adaptada ao regime jurídico consignado na Lei nº 45/2008, de 
27 de agosto, integrando os Municípios de Alvaiázere, Ansião, Batalha, Leiria, Marinha Grande, Ourém, 
Pombal e Porto de Mós, cujo fim específico passou a ser a “promoção do desenvolvimento regional 
integrado” no território deste conjunto de municípios. 

Com a publicação da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, foi criado um novo regime jurídico aplicável 
às comunidades intermunicipais, cujas atribuições estão consignadas no artigo 81º e parte delas 
exercidas pela CIM RL nos termos do artigo 2º dos seus Estatutos. 

As atribuições, objetivos e competências atribuídas à AMLEI, podem ser exercidas pela CIM RL ao 
abrigo do novo regime jurídico das comunidades intermunicipais, deixando de fazer sentido a 
subsistência daquela entidade. 

Esta circunstância, aliada à economia de recursos – pessoal, ocupação de espaços, consumo de 
materiais e exercício de funções de gestão, de entre outros - que se conseguem com a fusão da 
AMLEI na CIM RL, constituem os principais objetivos do projeto em análise. 

O projeto em análise tem em vista um processo de fusão por incorporação da AMLEI na CIMRL, a qual 
se realizará mediante a transferência global do património da primeira para a segunda. 

Ante exposto, a Câmara Municipal delibera aprovar e submeter à apreciação e deliberação da 
Assembleia Municipal o projeto de fusão por incorporação da AMLEI na CIMRL nos exatos termos da 
proposta aprovada em Conselho Executivo da AMLEI e Conselho Intermunicipal da CIMRL, nos termos 
do artigo 33.º, n.º 1, alínea s) e para os efeitos da alínea u), do n.º 1, do artigo 25.º, ambos da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, dentro dos seguintes pressupostos: 

a) A fusão pressupõe a transferência do património da AMLEI para a CIM RL, com base nos 
valores contabilísticos constantes dos balanços à data de 31 de dezembro de 2013; 

b) Para além do património, será também integrado na CIMRL o pessoal ao serviço da AMLEI 
com salvaguarda de todos os seus direitos, e ainda quaisquer outros direitos e obrigações que 
impendam sobre a associação incorporada; 

c) A AMLEI será extinta na data da realização da escritura pública da fusão, data a partir da 
qual se produzirão todos os efeitos jurídicos resultantes da mesma; 
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d) Com a fusão todos os ativos e passivos da AMLEI são integrados na CIMRL com exceção de 
550 000 mil euros de dinheiro existente em depósitos bancários que são distribuídos em partes iguais 
pelos oito municípios associados da AMLEI, cabendo a cada um a quantia de 68 750 euros. 

e) A presente fusão produz efeitos contabilísticos e fiscais a partir de 1 de Janeiro de 2014, 
considerando-se que a partir dessa data todas as operações da AMLEI são feitas por conta da CIMRL, 
até à sua extinção jurídica na data da escritura pública de fusão. 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 7 pelas 23.37h e deu a palavra Sr. Presidente da 

Câmara, Álvaro Pereira, para prestar os habituais esclarecimentos. ____________________ 

Tomou a palavra, o vice-presidente da Câmara, que disse tratar-se da proposta de fusão da 

AMLEI na CIMRL, porque os objetivos e as competências passaram a estar incorporados na 

nova entidade, procedeu-se à extinção da AMLEI que era constituída por 8 municípios sendo 

que Ourém não transita para a CIMRL, mas por força da Lei passa para a CIM médio Tejo. A 

CIMRL passa a integrar mais 3 municípios que não estavam na AMLEI, Castanheira de Pêra, 

Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande, perfazendo um total de 10. ___________________ 

Não havendo lugar a intervenções, foi submetida à votação o ponto sete, APRECIAÇÃO E 

VOTAÇÃO DO PROJETO DE FUSÃO POR INCORPORAÇÃO DA AMLEI NA CIMRL, tendo a 

Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade dos presentes (22). ___________ 

PONTO 8 – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE ESTATUTOS CD – ARICD REDE 

INTERMUNICIPAL DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO, de acordo com o disposto 

no art.º 25.º, n.º 1, alínea u) do RJAL. 
 
“ Presente certidão de teor nº 27/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 16 de abril 
de 2014: 

Presente informação da DCD – Divisão de Cidadania e Desenvolvimento, Área de Relações 
Institucionais e de Cooperação, que aqui se dá por integralmente reproduzida, contextualizando e 
descrevendo uma proposta de alteração estatutária aprovada em assembleia geral da CD – ARICD 
Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento e tornada obrigatória por força da 
publicação e entrada em vigor da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, propondo a sua aprovação pela 
Câmara e pela Assembleia Municipais. 

As propostas de alteração são as seguintes: 

Denominação: CD – ARICD Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento, Associação de 
Municípios 

“Artigo 17.º/3 – As reuniões da Assembleia Intermunicipal são convocadas por meio de ofício, ou 
relativamente aos membros que previamente comuniquem o seu consentimento para o efeito, por 
correio eletrónico, contendo a indicação do dia, hora e local da reunião e a respetiva ordem do dia. 

Artigo 20.º/3 – A duração do mandato será igual à do mandato para os órgãos municipais. 
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Artigo 25.º - A fiscalização da atividade da Associação compete a um Conselho Fiscal, constituído por 
um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário, eleitos pela Assembleia Intermunicipal por um 
período igual à do mandato para os órgãos municipais”. 

Apreciados os fundamentos expostos na informação supra citada e na documentação que a 
acompanha, a Câmara Municipal delibera, ao abrigo da competência conferida pelas alíneas s) e aaa) 
do n.º 1 do art.º 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, aprovar a proposta de alteração dos 
estatutos da CD – ARICD Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento e submeter esta 
deliberação à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do art.º 25.º, n.º 1, alínea 
u) da mesma lei. 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 8 pelas 23.40h e não havendo lugar a qualquer 

intervenção, submeteu-o à votação, APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE ESTATUTOS CD 

– ARICD REDE INTERMUNICIPAL DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO, tendo a Assembleia 

deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. ___________________________________ 

PONTO 9 - APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA PROPOSTA DO NOVO REGULAMENTO DE INCENTIVO À 

NATALIDADE E APOIO À FAMÍLIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE - 2013/2017, de acordo com 

o disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 25º do RJAL. 

 
“Presente certidão de teor nº 28/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 16 de abril 
de 2014: 

 O primeiro regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio à Família esteve em vigor até 30 de junho 
de 2013, desde essa data tem sido grandemente questionada, pelos munícipes, a continuidade do 
mesmo, ou a implementação de medidas semelhantes. 

Durante o período em que o primeiro regulamento de Incentivo à Natalidade esteve em vigor, julho de 
2010 a junho de 2013, usufruíram deste incentivo um total de 459 famílias, do concelho da Marinha 
Grande. 

Considerando: 

A importância que a área de Desenvolvimento Social deve assumir nas políticas autárquicas, 
nomeadamente, no contexto socioeconómico em que vivemos atualmente; 

Que a família constitui um espaço privilegiado de realização pessoal e de reforço da solidariedade 
intergeracional, sendo dever do Estado a cooperação, apoio e incentivo ao papel insubstituível que a 
mesma desempenha na comunidade; 

Que as atuais tendências demográficas, e as que se prevêem para as décadas vindouras se traduzem 
num decréscimo significativo da taxa de natalidade; 

Que o envelhecimento populacional tem provocado uma forte distorção na pirâmide geracional, com 
consequências negativas no desenvolvimento económico; 

A crescente intervenção dos Municípios no âmbito das políticas de ação social, no sentido de 
promover a melhoria da qualidade de vida dos munícipes, bem como o interesse em promover 
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incentivos específicos que conduzam, por um lado, ao aumento da natalidade e, por outro, à fixação e 
melhoria das condições de vida de jovens famílias no Concelho; 

Que nos termos da lei compete às autarquias locais a promoção da resolução dos problemas que 
afetam as populações, principalmente aquelas que se encontram mais desprotegidas; 

Que o Município da Marinha Grande se encontra disponível para o estabelecimento de parcerias com o 
envolvimento da administração central e instituições particulares de solidariedade social, em condições 
a regulamentar; 

A importância em inverter a situação atual relativa aos nascimentos, promovendo por um lado, a 
melhoria das condições de vida da população, especialmente das crianças nos primeiros meses de 
vida, e por outro, fomentando a economia do concelho, através da aceitação das despesas relativas ao 
bébé, realizadas em estabelecimentos comerciais do concelho, como forma de recebimento do valor 
do incentivo, impulsionando assim os hábitos de consumo no mesmo; 

Que os municípios possuem atribuições no âmbito da ação social, nos termos da alínea h) do n.º 2 do 
artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

Assim, no uso do poder regulamentar conferido pelo artigo 241.º da Constituição da República 
Portuguesa às autarquias locais e, ainda, no uso das competências conferidas pela alínea v) do n.º 1 
do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal delibera apresentar à 
Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação, de acordo com o previsto na alínea ccc) do n.º 1 do 
artigo 33.º da mesma Lei, a proposta de regulamento, apresentada em anexo. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. O Sr. Vereador Aurélio Ferreira proferiu uma declaração 
de voto.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 9 e colocou-o à discussão, pelas 23.42h. _______ 

Interveio, o vereador Vítor Pereira, que disse que há algumas alterações neste regulamento 

em relação ao anterior, instituímos uma discriminação positiva, além dos pais, passa também 

a poder ser contemplada a pessoa que fica com a tutela judicial do recém-nascido e os 

efeitos retroativos do regulamento a 1 de julho de 2013. Referiu que este é um apoio à 

natalidade que se consubstancia também com o apoio ao comércio local. _______________ 

Tomou a palavra a deputada Margarida Lopes (PSD), disse que a natalidade é um desígnio 

nacional, e espera que daqui a um ano, se faça uma avaliação ao impacto deste regulamento, 

que na sua ótica é mais apoio, do que verdadeiramente um incentivo. Sugeriu a criação de 

um grupo de trabalho que reunisse um determinado número de propostas que venham a 

integrar o regulamento e que sejam mais transversais indo assim ao encontro da definição de 

incentivo. _______________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado José Luís (CDU), que disse que as correções ao regulamento são 

de louvar, pois a discriminação positiva proporciona o apoio a mais pessoas. Mas o problema 

da natalidade é muito grave e é estrutural. Não se tem filhos, porque há desemprego, porque 

a juventude emigra e os jovens regressam a casa dos pais. Hoje morre-se mais do que se 

nasce, resultado das políticas deste país. O Estado de direita tem que ser responsabilizado 

por esta realidade e o melhor contributo para a natalidade seria a demissão do Governo. O 

que se impõe neste momento, é procurar criar políticas integradas que atuem sobre as causas 
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e não medidas de caráter paliativo que incidem sobre as consequências. É justo realçar o 

esforço da autarquia e o seu contributo para minimizar este problema. _________________ 

Tomou a palavra a deputada Margarida Lopes (PSD), que disse que focar a discussão da 

natalidade em qualquer partido, seja ele qual for, parece-lhe de uma grande desonestidade 

intelectual, ou então a perceção do problema é muito diferente. Nos últimos 40 anos, a taxa 

de natalidade diminui drasticamente e não se pode ignorar que a noção de carreira para a 

mulher também mudou e não vivemos em permanente crise económica, há fatores que em 

nada têm a ver com os partidos. _____________________________________________ 

Usou da palavra o deputado José Luís (CDU), que disse que a deputada Margarida não se 

revê nos jovens desempregados e que tem uma visão mais sonhadora dos acontecimentos, e 

ainda bem. Mas as novas gerações querem contribuir cá, para um país melhor e o Estado tem 

que alavancar o arranque para a natalidade e não vai conseguir com as políticas de 

desemprego e de cortes de abonos que empobrecem o país. Disse também ser um sonhador e 

por isso, não podemos estar condenados ao empobrecimento e temos que passar uma 

mensagem de esperança, principalmente à juventude. ______________________________ 

Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que discordou que a realidade 

socioeconómica não tenha reflexo na natalidade. Acrescentou que 40% de desempregados 

jovens, o aumento de custos com a educação e a não proteção da mulher no direito à 

maternidade, têm impacto na natalidade. A legislação laboral não protege as nossas mulheres. 

Esclareceu, o vereador Vítor Pereira, que o apoio à natalidade que a Câmara está a atribuir é 

muito importante, não resolve tudo, mas ajuda bastante. A grande maioria dos jovens que 

consegue arranjar trabalho aufere o salário mínimo, que não dá para nada, por isso temos o 

dever de procurar novas politicas e de dar uma nova perspetiva aos nossos jovens. _______ 

Interveio o Presidente da Câmara que concordou que o regulamento é mais de apoio do que 

de incentivo e informou que os resultados da natalidade no Concelho aumentaram. ________ 

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

nove, APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA PROPOSTA DO NOVO REGULAMENTO DE INCENTIVO À 

NATALIDADE E APOIO À FAMÍLIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE - 2013/2017, tendo a 

Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. __________________________ 

A deputada Elvira Ferreira (+C) proferiu a seguinte declaração de voto: “Votamos 

favoravelmente porque pela primeira vez existe o princípio da discriminação positiva, princípio que 
defendemos há muito, e esperamos que no próximo ano este princípio incida sobre os manuais 
escolares no entanto achamos que os efeitos deste apoio são reduzidos, porque ficam aquém dos 
apoios que poderiam produzir. Acho que o não considerar o número de elementos do agregado 
familiar é limitativo a que ele seja mais abrangente. Não podemos esquecer também que estes apoios 
poderiam e deveriam resolver uma situação que nós vamos ter a muito curto prazo, dentro de 80 
anos, nós seremos 6 milhões e meio de Portugueses. Portanto, é um assunto que nos deve preocupar 
e por isso temos que criar apoios maiores à natalidade.” __________________________________ 

PONTO 10 - APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO NOVO REGIMENTO DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL, nos termos do art.º 26º, do nº 1 alínea a) do RJAL. 
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Apesar do adiantado da hora e com a anuência de todos os deputados, o Presidente da Mesa 

apresentou o ponto 10 à discussão cerca das 00.15h e cujo documento se anexa à presente 

ata para dela fazer parte integrante. Em seguida deu a palavra ao porta-voz da Comissão da 

revisão do regimento da Assembleia Municipal da Marinha Grande para prestar os 

esclarecimentos necessários. ________________________________________________ 

No uso da palavra como porta-voz dos membros da comissão para a revisão do regimento, o 

deputado João Pereira (PSD) disse que a comissão constituída por si, pelo deputado Curto 

Ribeiro (PS), pelo deputado Filipe Andrade (CDU), pela deputada Manuela Miranda (MPM) e 

pela deputada Elvira Ferreira (+C) apoiou o seu trabalho na versão existente do Regimento e 

procurou reduzir a sua dimensão porque era demasiado extenso. Expurgaram do texto toda a 

legislação e da discussão resultaram algumas alterações pontuais e apesar de haver 

propostas diferentes para alguns dos artigos, o resultado final obteve a unanimidade de toda 

a comissão. _____________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa colocou o ponto 10 à votação, APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO 

NOVO REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL e a Assembleia aprovou o mesmo por 

unanimidade dos presentes (22). O Regimento entra em vigor na próxima sessão da Assembleia._____ 

PONTO 11 - APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA, nos termos do 

disposto na alínea c) do nº 2 do artigo 25º do RJAL.  

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 10 e colocou-o à discussão, pelas 00.20h. _______ 

Tomou a palavra o Presidente da Câmara que esclareceu que vai realizar-se uma reunião com 

a comissão de acompanhamento das condições de segurança das matas e que acredita que 

para o nosso feriado, os acessos já estarão abertos. Vão também aumentar os parques de 

merendas para o Verão, em colaboração com a junta de freguesia da Marinha Grande. 

Informou que em dezembro de 2012, técnicos do ministério da Justiça deslocaram-se cá para 

que disponibilizássemos instalações para o ministério publico poder funcionar, enquanto 

decorressem as obras no tribunal e visitaram as antigas instalações da Assembleia e o 

“mercado do atrium”. Após as eleições de 2013, comunicou-nos o ministério da justiça que 

tinha aceitado instalar as conservatórias no “mercado do atrium”, mas não queriam uma área 

tão grande. Depois desta abordagem, nunca mais houve qualquer contacto com a Câmara. __ 

Usou da palavra o deputado Joaquim João Pereira (PSD), que questionou a Câmara sobre a 

ocupação do Bairro do Camarnal e a sobre a questão da dívida. Disse quanto às piscinas de 

S. Pedro de Moel, que no tempo em que foi administrador apresentou projetos à Câmara para 

construir um hotel na encosta, mas não foram autorizados e hoje está tudo abandonado e 

vandalizado. Quis saber se é verdade que vão lá construir apartamentos. Pretendeu saber 

também se existem perdas de água no depósito dos Picotes e se a Câmara sabe a diferença 

entre a quantidade de água perdida e aquela que está a ser faturada. __________________ 

Tomou a palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que saudou as celebrações dos 40 anos 

do 25 de Abril que decorreram acima das expetativas. Elogiou os artistas Marinhenses que 

animaram a noite 24, mas criticou a má divulgação do programa. Sugeriu que se utilizasse 

mais as escolas, as associações e os órgãos de comunicação social na divulgação dos 
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eventos. Questionou ainda se o regulamento da venda ambulante, face às recentes alterações 

na legislação, já fez as respetivas adaptações e qual o ponto da situação da Casa da cultura e 

da Resinagem. Solicitou mais esclarecimentos acerca da construção do jazigo, das obras da 

ponte das Tercenas e do Estuarino. ___________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado José Luís (CDU), que informou que o trânsito na Av. José 

Gregório é muito intenso e têm-se registado muitos acidentes nas passadeiras, pelo que 

sugeriu que fosse instalada uma melhor iluminação que talvez ajudasse a minimizar o 

problema. Questionou se os cortes de árvores vão continuar e se tal acontecer, pensa que 

deve ser explicado à população, as razões que levam a isso. ________________________ 

Tomou a palavra o deputado Augusto Lopes (PS), que questionou sobre remodelação da Rua 

das Andorinhas, que se encontra muito deteriorada, é inscrita em plano já alguns anos, mas 

ainda não sofreu qualquer intervenção.  ________________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Margarida Lopes (PSD), que questionou para quando é que é 

expectável ter o conselho municipal da juventude a funcionar e quais os projetos e obras que 

a Câmara e ou a CIMRL têm pensadas para candidatar ao novo programa comunitário 20/20.  

Informou o Presidente da Câmara que as casas degradadas do Camarnal sofreram obras e 

que neste momento já estão quase todas ocupadas. A dívida para com o IRHU ascende a um 

milhão e meio de euros, mais os juros. Em relação às piscinas de S. Pedro de Moel foi-lhe 

apresentado um esquiço de projeto para o local, mas oficialmente ainda nada deu entrada na 

Câmara, porque há problemas com a titularidade do terreno. Disse que a divulgação dos 

eventos da Câmara melhorou, mas precisa de continuar. As alterações ao regulamento à 

venda ambulante permitem que qualquer vendedor autorizado, possa vender fora dos limites 

do Concelho que deu a autorização, por isso estão a ser definidos no terreno, os lugares 

destinados à venda dentro do nosso Concelho. A ponte das Tercenas está quase concluída, 

mas tem também que se ultimar a estrada atlântica. A obra do Estuarino já foi entregue a 

outra empresa, aguarda-se que seja formalizado o contrato. Vamos tentar melhorar a 

visibilidade das passadeiras. Disse também que a plantação de árvores é dez vezes superior 

ao corte que foi efetuado e algumas ainda têm que ser cortadas para melhorar os passeios, 

porque provocam dificuldades na mobilidade. As candidaturas ao quadro 20/20 têm vindo a 

ser discutidas em sede da CIMRL e vão continuar, mas tem havido muito pouco apoio da 

CCDRC e muito pouca informação ainda sobre o programa. __________________________ 

Usou da palavra o Vereador Vítor Pereira que informou que o regulamento para o conselho 

da juventude já está elaborado, faltando apenas a validação jurídica e espera trazer o 

documento na próxima sessão. _______________________________________________ 

Interveio o Vereador Paulo Vicente que informou que a água está a ser contabilizada nos 

furos. Em relação às perdas, estima-se que esteja nos 40%, que é a média nacional, mas aqui 

estão incluídos os consumos de escolas e de jardins, que não são perdas, e por isso estão a 

ser instalados contadores. O furo de captação da Pedrulheira está a ser melhorado e os 

depósitos apoiados na Estação também estão em obras, para aliviarmos mais o Alto dos 

Picotes. Pensa que a Ponte das Tercenas deve abrir durante o mês de Maio. Vão ser 

sinalizadas as passadeiras da avenida José Gregório com os refletores “olhos de boi” e vão 
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ser novamente pintadas. A Rua das Andorinhas tem o projeto a ser feito na Câmara, trata-se 

de uma obra avultada, pois exige além da pavimentação, a remodelação de todas as redes de 

infra-estruturas. Dentro de dias irão começar as obras na Rua da Panificadora e na Rua das 

Laranjeiras.  _____________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Joaquim João Pereira (PSD), que questionou se a Câmara ainda 

procede à venda das casas dos bairros sociais, à luz de um regulamento que já existia no seu 

tempo de Vereador, porque as rendas são tão baixas que não cobrem as despesas. _______ 

O Presidente da Câmara respondeu que no ano de 2013, foram feitas duas escrituras de 

venda, e não há mais vendas, porque para isso é preciso que as pessoas queiram comprar e 

tenham dinheiro para pagar. _________________________________________________ 

Nos termos regimentais e do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 

Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar em minuta, todas as deliberações 

tomadas na presente reunião. ________________________________________________ 

Dando cumprimento à alínea c) do nº1 do artº 30º do RJAL, o Presidente da Mesa deu por 

encerrada a reunião, à 01.ooh, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelos 

membros da Mesa: Presidente da Assembleia Municipal, Telmo Lopes da Silva Ferraz, primeira 

secretária, Ana Patrícia Quintanilha Nobre e Ana Luísa Cardeira Martins, segunda secretária e 

ainda ao abrigo do nº 2 do artº 57º do RJAL por trabalhador da autarquia local designado 

para secretariar a reunião. __________________________________________________ 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

Telmo Lopes da Silva Ferraz 

A Primeira Secretária  

 

Ana Patrícia Quintanilha Nobre 

A Segunda Secretária  

 

Ana Luísa Cardeira Martins 

 

A secretária da Assembleia Municipal 

 

Paula Cristina Ascenso Moreira 

O conteúdo da presente sessão fica registado em suporte digital. 


