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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA
MARINHA GRANDE REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 2018--

Aos dezassete dias do mês de Setembro no Auditório da Resinagem, sito na
Praça Stephens, sob a presidência de Luís Guerra Marques e secretariada
por Susana Paula Ribeiro Domingues, primeira secretária e, Vanessa Andreia
Feliciano Rocha, segunda secretária, reuniu em sessão extraordinária, a
Assembleia Municipal da Marinha Grande com a seguinte ordem de
trabalhos:_______________________________________________________

1. TUMG - TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, EM
UNIPESSOAL SA. Designação de fiscal único, ao abrigo do artigo 25.º, n.º
1, alínea n), do RJAL. __________________________________________

2. PROPOSTA DE ACORDO DE MUTAÇÃO DOMINIAL – Troço de estrada
da ER349 (Praia da Vieira – Várzeas), ao abrigo da alínea q) do n.º 1 do
artigo 25.º do RJAL. __________________________________________

3. AQUISIÇÃO DE PRÉDIO URBANO, sito na freguesia da Marinha Grande,
nos termos do artigo 25.º, n.º 1, alínea i), do RJAL.___________________

4. ADENDA AO ACORDO DE EXECUÇÃO. Delegação legal de
competências. Freguesia de Vieira de Leiria, nos termos do artigo 25.º, n.º
1, alínea k), do RJAL. _________________________________________

5. ADENDA AO ACORDO DE EXECUÇÃO. Delegação legal de
competências. Freguesia da Moita, nos termos do artigo 25.º, n.º 1, alínea
k), do RJAL.__________________________________________________

Bancada do Partido Socialista (PS): Aníbal Curto Ribeiro, João Paulo
Féteira Pedrosa, Ana Luísa Cardeira Martins, Frederico Manuel Gomes Barosa,
Margarida Cristina Soares de Carvalho Pereira Henriques e Octávio José
Rodrigues Rosa.__________________________________________________

Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU): Filipe André Cardoso
Andrade, Maria Etelvina Lopes Rosa Ribeiro, Luís António Geria Barreiros e
André Pereira Ruivaco Fernandes. ___________________________________

Bancada do Movimento pela Marinha (MPM): Ângela Domingues de Sousa,
Artur Jorge Rosa dos Santos e João José Cristóvão de Oliveira Martins.______

Bancada do Movimento Mais Concelho (+C): Maria João dos Santos Roldão
Gomes e Luiz Manuel Ferreira Branco_________________________________

Bancada do Bloco de Esquerda (BE): Joana Rita Constâncio Saraiva. _____
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Bancada pelo Partido Social Democrata (PSD): Ana Margarida Balseiro de
Sousa Lopes. ____________________________________________________

e ainda os seguintes Presidentes de Junta de Freguesia: Vieira de Leiria:
Álvaro Pinto Cardoso (PS) e Marinha Grande: Isabel Maria Gonçalves
Rodrigues Pereira de Freitas (CDU) e o secretário da Moita: Jorge da Silva
Marques (PS).____________________________________________________

Estiveram ainda presentes, a Presidente da Câmara Municipal, Cidália Maria
de Oliveira Rosa Ferreira, os Vereadores Carlos Alexandre de Carvalho
Caetano e Aurélio Pedro Monteiro Ferreira e as Vereadoras Célia Cristina Letra
Faustino Guerra, Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho, Lara Marques
Lino e Mêlina Monteiro Mira Domingues, cuja cópia da lista de presenças se
anexa à presente ata. _____________________________________________

De acordo com o disposto no artigo 49º do regimento em vigor, foram ainda
comunicadas e justificadas as ausências e admitidas as respetivas
substituições dos seguintes deputados: Susana Marina Cadete dos Santos
Costa (CDU) pelo deputado André Pereira Ruivaco Fernandes, Carlos Wilson
da Silva Batista (MPM) pelo deputado João José Cristóvão de Oliveira Martins,
e Francisco Manuel de Jesus Soares (PS) pelo deputado Octávio José
Rodrigues Rosa. _________________________________________________

O Presidente da Junta de Freguesia da Moita, António Soares André foi
substituído pelo secretário Jorge da Silva Marques. ______________________

O deputado do MPM, Pedro Nuno Rosa de Oliveira Correia justificou a sua falta
e esta foi aceite pela Mesa, dando assim cumprimento ao previsto nos nºs 3 e
4, do artigo 37º do Regimento.

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 trinta minutos, o Presidente da Mesa, Luís Guerra Marques, declarou
aberta a sessão. _________________________________________________

De acordo com o nº 2 do artigo 16º do Regimento, o Presidente da Mesa
informou que dado tratar-se de uma sessão extraordinária, apenas haverá
lugar à Ordem do dia, logo não houve período antes da ordem do dia, nem
período de intervenção do público. ___________________________________

De seguida procedeu de acordo com o previsto no artigo 19º do Regimento e
apresentou cada um dos pontos da ordem de trabalhos, incluídos na ordem do
dia.____________________________________________________________

ORDEM DO DIA _________________________________________________
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PONTO 1 - TUMG - TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, EM
UNIPESSOAL SA.

“ Presente certidão de teor nº 73/2018/DAM referente à seguinte deliberação
camarária da reunião ordinária de 13 de agosto de 2018:

O Sr. Vereador Carlos Caetano não participou na discussão e votação deste assunto,
tendo comunicado o seu impedimento, nos termos do artigo 69.º, n.º 1, alínea a) do
Código do Procedimento Administrativo, uma vez que é o Presidente do Conselho de
Administração da TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M..

A Sr.ª Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do
mencionado Código. 724 - A Sr.ª Presidente da Câmara apresentou a seguinte
propostade deliberação:

Considerando que:

a) Compete à Assembleia Municipal, por proposta desta Câmara Municipal,
designar o fiscal único da TUMG - Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM
Unipessoal SA, de acordo com o artigo 26.º, n.º 3, da Lei n.º 50/2012, de 31 de
agosto, na sua redação atual;

b) Deve, de igual modo, ser designado o suplente do fiscal único, nos termos do
Código das Sociedades Comerciais;

c) O fiscal único deve ser obrigatoriamente um revisor oficial de contas ou uma
sociedade de revisores oficiais de contas, de acordo com o artigo 25.º, n.º 5, da
Lei n.º 50/2012;

Assim, a Câmara Municipal, de acordo com o artigo 26.º, n.º 3, da Lei n.º 50/2012, de
31 de agosto, na sua redação atual, e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea ccc) e para os
efeitos do artigo 25.º, n.º 1, alínea n), ambos do Regime Jurídico das Autarquias
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibera propor à
Assembleia Municipal:

1) A designação como fiscal único efetivo da TUMG - Transportes Urbanos da
Marinha Grande, EM Unipessoal SA, o Dr.º Luís Filipe Vicente Pinto (revisor
oficial de contas n.º 664) e, como suplente, a sociedade LCA - Leal, Carreira &
Associados SROC, Lda. (SROC n.º 65), representada pelo Dr.º José Maria de
Jesus Carreira (revisor oficial de contas n.º 614);

2) A fixação da remuneração anual, do fiscal único efetivo, em seis mil euros, a
que acresce IVA à taxa legal.

A presente deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta.”

A Assembleia Municipal da Marinha Grande designou como fiscal único
efetivo da TUMG - Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM
Unipessoal SA, o Dr.º Luís Filipe Vicente Pinto (revisor oficial de contas
n.º 664) e, como suplente, a sociedade LCA - Leal, Carreira & Associados

SROC, Lda. (SROC n.º 65), representada pelo Dr.º José Maria de Jesus
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Carreira (revisor oficial de contas n.º 614) e a fixação da remuneração anual,

do fiscal único efetivo, em seis mil euros, a que acresce IVA à taxa legal, dando

assim cumprimento ao estipulado no artigo 25.º, n.º 1, alínea n), do Regime

Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de

setembro, na redação atual, conjugado com o artigo 26.º, n.º 3, da Lei n.º

50/2012, de 31 de agosto.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade dos presentes (23).

PONTO 2 - PROPOSTA DE ACORDO DE MUTAÇÃO DOMINIAL – TROÇO
DE ESTRADA DA ER 349 (PRAIA DA VIEIRA – VÁRZEAS)

“ Presente certidão de teor nº 74/2018/DAM referente à seguinte deliberação
camarária da reunião ordinária de 03 de setembro de 2018:

Presente minuta de acordo de mutação dominial, com vista à transferência da
titularidade do troço de estrada da ER349 entre o Km 4,211 e o Km 4,853, numa
extensão total de 0,642km (Praia da Vieira - Várzeas), das Infraestruturas de Portugal,
S.A., para o Município da Marinha Grande.

Presente cópia do despacho do Secretário de Estado das Infraestruturas a autorizar a
integração daquele troço no domínio público municipal da Marinha Grande.

A Câmara Municipal, depois de analisar os referidos documentos e de concordar com
o conteúdo da minuta do acordo de mutação dominial, que se dá aqui por
integralmente reproduzida e se anexa, entre as Infraestruturas de Portugal e o
Município da Marinha Grande, referente à transferência da titularidade e à integração
do troço da ER349, entre o km 4,211 e o km 4.853 na extensão total de 0,642km
(Praia da Vieira - Várzeas), na rede viária do Município da Marinha Grande, delibera,
ao abrigo da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, apresentar, a minuta do
referido acordo, à Assembleia Municipal, órgão competente para, de acordo com a
alínea q) do n.º 1 do artigo 25.º da já citada Lei, deliberar sobre a afetação daquele
bem ao domínio público municipal, ficando, assim, o Município investido nos poderes e
deveres inerentes a essa titularidade - n.º3 do artigo 40.ºdo Decreto-Lei n.º 34/2015,
de 27 de abril.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.”



Usou da palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria,
Álvaro Cardoso (PS) que disse que o facto do troço em discussão não ser
propriedade do Município tem condicionado muito a implementação de o
saneamento naquela zona.
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A Assembleia Municipal da Marinha Grande delibera, ao abrigo da alínea q)

do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual,

a afetação daquele bem ao domínio público municipal, ficando, assim, o
Município investido nos poderes e deveres inerentes a essa titularidade - n.º3

do artigo 40.ºdo Decreto-Lei n.º 34/2015, de 27 de abril.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade dos presentes (23).

PONTO 3 - AQUISIÇÃO DE PRÉDIO URBANO, SITO NA FREGUESIA DA
MARINHA GRANDE

“Presente certidão de teor nº 80/2018/DAM referente à seguinte deliberação camarária
da reunião extraordinária de 10 de setembro de 2018:

A Sr.ª Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação:

Considerando que é já uma intenção muito antiga desta autarquia a aquisição do
prédio correspondente à área fabril da antiga Fábrica Escola Irmãos Stephens;

Considerando que é já propriedade deste Município o restante património dos Irmãos
Stephens, atualmente afeto a diversas funcionalidades de relevante interesse público;

Considerando que a integração na esfera pública municipal do prédio correspondente
à antiga Fábrica Escola Irmãos Stephens é de inequívoco interesse público por
permitir a afetação a um uso público de um património que marca de forma
extraordinária a História da Marinha Grande e afirma de forma generalizadamente
reconhecida a sua marca identitária;

Considerando que tudo o que releva para a identidade da Marinha Grande deve ser
preservado e disponibilizado às futuras gerações como herança relevante do passado
da sua Terra;

Considerando que o prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial da
Marinha Grande sob o n.º 7553/19930311 e inscrito na respetiva matriz predial urbana
sob o artigo 13254, é propriedade do Banco Comercial Português, SA;

Considerando que o prédio identificado foi avaliado em 1.260.000,00 euros, de acordo
com relatório de avaliação, elaborado por dois peritos avaliadores de imóveis inscritos
na CMVM, que se dá por integralmente reproduzido;

Considerando que na sequência de negociações com o BCP, proprietário do imóvel,
se alcançou um acordo que fixa o montante da aquisição em 1.200.000,00 euros;

Assim, a Câmara Municipal delibera, nos termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea ccc), para
os efeitos do artigo 25.º, n.º 1, alínea i), ambos do Regime Jurídico das Autarquias
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, solicitar autorização à
Assembleia Municipal para adquirir o prédio urbano descrito na Conservatória do
Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 7553/19930311 e inscrito na respetiva
matriz predial urbana sob o artigo 13254, a favor do Banco Comercial Português, SA,
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pelo valor de um milhão e duzentos mil euros, a liquidar no ato da escritura pública de
compra e venda, após obtenção de visto prévio do Tribunal de Contas.

Mais delibera, com os mesmos fundamentos legais, aprovar e propor à Assembleia
Municipal a aprovação da minuta da escritura pública de compra e venda a celebrar,
cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido.

A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.

A Sr.ª Vereadora Patrícia Jorge proferiu uma declaração de voto, também subscrita
pela Sr.ª Vereadora Mêlina Mira.”



Usou da palavra a deputada Maria João Gomes (+C) que espera que o
projeto revitalize o Centro Tradicional e questionou se o prédio está livre de
ónus ou encargos?



Usou da palavra a deputada Joana Saraiva (BE), que se mostrou satisfeita
com a aquisição, mas questionou o porquê de ser só agora? Perguntou ainda
se os terrenos livres do Município na Avenida da Liberdade foram
equacionados como moeda de troca pela aquisição e quais as ideias que
existem para o espaço.



Usou da palavra a deputada Ângela Sousa (MPM), que disse que o MPM
concorda com a aquisição.

A sua intervenção foi entregue por escrito e encontra-se anexa à presente ata.



Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU) que disse que as
preocupações manifestadas pelos deputados, são as de todos. Disse que as
negociações já vêm de há 4 anos, importa saber o que se vai fazer naquele
espaço. Pediu que seja feita uma discussão aprofundada sobre o que ali se irá
fazer, como se vai fazer e como todo o processo vai ser conduzido.
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Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que frisou que o que
está em causa é a Câmara poder ou não adquirir o prédio. Trata-se de um
prédio com simbolismo e deve edificar-se lá o que os Marinhenses entenderem.



Usou da palavra a Sra Presidente da Câmara, Cidália Ferreira, que disse o
seguinte:

- o prédio está livre de ónus e encargos;

- vai ser aberta a discussão na Assembleia Municipal sobre o que se irá fazer
naquele espaço;

- não está em discussão a permuta com os terrenos da Avenida da Liberdade e
os terrenos da Moita, também nada têm a ver com o ponto.



A Assembleia Municipal da Marinha Grande autorizou a Câmara Municipal
a adquirir o prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial da

Marinha Grande sob o n.º 7553/19930311 e inscrito na respetiva matriz predial

urbana sob o artigo 13254, sito na freguesia da Marinha Grande, e aprovou a
minuta da escritura pública de compra e venda, dando cumprimento ao

disposto no artigo 25.º, n.º 1, alínea i), do Regime Jurídico das Autarquias

Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade dos presentes (23).

PONTO 4 - ADENDA AO ACORDO DE EXECUÇÃO. DELEGAÇÃO LEGAL
DE COMPETÊNCIAS. FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA

“ Presente certidão de teor nº 81/2018/DAM referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 10 de setembro de 2018:

A Sr.ª Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação:

Na sequência da deliberação camarária, de 18 de junho de 2018, e da deliberação da
Assembleia Municipal, de 22 de junho de 2018, foi celebrado no passado dia 1 de
agosto, o Acordo de Execução que tem por objeto a concretização da delegação legal
de competências do Município da Marinha Grande na Freguesia de Vieira de Leiria.
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A cláusula 22.ª, do Acordo de Execução, prevê no seu n.º 1 que este produz efeitos no
dia 1 de julho de 2018.

No entanto, tendo o Acordo sido celebrado em 1 de agosto de 2018 não é possível,
por um lado, atribuir-lhe efeito retroativo por ausência de norma legal habilitante, e, por
outro lado, o compromisso emitido, em 31 de julho, apenas abrange o período
subsequente a 1 de agosto. Nestes termos, o Acordo não tem aptidão jurídica para
produzir efeitos físicos e financeiros.

Em consequência, é necessário alterar a cláusula 22.ª, n.º 1, do Acordo de Execução,
garantindo-se que a produção de efeitos se inicia em data posterior às deliberações da
Assembleia Municipal e da Assembleia de Freguesia de Vieira de Leiria e de forma a
que o compromisso coincida com o período de vigência do Acordo.

Assim, a Câmara Municipal, nos termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea m), para os efeitos
do artigo 25.º, n.º 1, alínea k), ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais,
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibera:

a) Aprovar a proposta de Adenda ao Acordo de Execução, que se dá por
reproduzida;

b) Solicitar a autorização da Assembleia Municipal para a sua celebração.

A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.”

A Assembleia Municipal da Marinha Grande aprovou a proposta de
adenda ao acordo de execução de delegação legal de competências do
Município da Marinha Grande na Freguesia de Vieira de Leiria e autorizar
a sua celebração, de acordo com o disposto no artigo 25.º, n.º 1, alínea k), do

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12

de setembro,

Esta deliberação foi tomada por unanimidade dos presentes (23).

PONTO 5 - ADENDA AO ACORDO DE EXECUÇÃO. DELEGAÇÃO LEGAL
DE COMPETÊNCIAS. FREGUESIA DA MOITA

“ Presente certidão de teor nº 82/2018/DAM referente à seguinte deliberação
camarária da reunião extraordinária de 10 de setembro de 2018:

A Sr.ª Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação:

Na sequência da deliberação camarária, de 18 de junho de 2018, e da deliberação da
Assembleia Municipal, de 22 de junho de 2018, foi celebrado no passado dia 1 de
agosto, o Acordo de Execução que tem por objeto a concretização da delegação legal
de competências do Município da Marinha Grande na Freguesia da Moita.
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A cláusula 22.ª, do Acordo de Execução, prevê no seu n.º 1 que este produz efeitos no
dia 1 de julho de 2018.

No entanto, tendo o Acordo sido celebrado em 1 de agosto de 2018 não é possível,
por um lado, atribuir-lhe efeito retroativo por ausência de norma legal habilitante, e, por
outro lado, o compromisso emitido, em 31 de julho, apenas abrange o período
subsequente a 1 de agosto. Nestes termos, o Acordo não tem aptidão jurídica para
produzir efeitos físicos e financeiros.

Em consequência, é necessário alterar a cláusula 22.ª, n.º 1, do Acordo de Execução,
garantindo-se que a produção de efeitos se inicia em data posterior às deliberações da
Assembleia Municipal e da Assembleia de Freguesia da Moita e de forma a que o
compromisso coincida com o período de vigência do Acordo.

Assim, a Câmara Municipal, nos termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea m), para os efeitos
do artigo 25.º, n.º 1, alínea k), ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais,
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibera:

a) Aprovar a proposta de Adenda ao Acordo de Execução, que se dá por
reproduzida;

b) Solicitar a autorização da Assembleia Municipal para a sua celebração.

A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.”



Usou da palavra o Sr. Secretário da Junta de Freguesia da Moita, Jorge
Marques (PS) que disse que o acordo com a Câmara começava em 1/7, tendo
sido aprovado na assembleia de freguesia. Disse não entenderem a mudança
da data de início do mesmo. A alteração implica uma perda de cerca de 4500
euros para a Junta pelo que deve a Câmara ressarcir a Junta desse valor.



Usou da palavra a deputada Ângela Sousa (MPM), que propôs que a Junta
da Moita seja ressarcida em 4500€, tem que ser compensada por esta
alteração de datas.



Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU) que disse que tem que ser
encontrada uma solução que não prejudique a Junta, pelo que deve ser
ressarcida do valor.
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Usou da palavra a deputada Maria João Gomes (+C) que disse que a JUnta
deve ser ressarcida.



Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que disse que as
ilegalidades devem, obviamente ser corrigidas, mas a Câmara deve compensar
as Juntas.



Usou da palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que recomendou que a
Câmara reponha as verbas às Juntas.



Usou da palavra a Sra Presidente da Câmara, Cidália Ferreira, que disse que
se houver hipóteses de ressarcir a Junta da Moita vai fazê-lo, desde que os
procedimentos o permitam.



A Assembleia Municipal da Marinha Grande aprovou a proposta de
adenda ao acordo de execução de delegação legal de competências do
Município da Marinha Grande na Freguesia da Moita e autorizar a sua
celebração, de acordo com o disposto no artigo 25.º, n.º 1, alínea k), do

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12

de setembro,

Esta deliberação foi tomada por unanimidade dos presentes (23).

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 sessão, pelas vinte e duas horas e trinta minutos, da
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qual se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada, vai ser assinada

pelo Presidente e pelo trabalhador da autarquia local designado para a redigir,

conforme previsto no nº 2 do artº 57º do RJAL __________________

O Presidente da Assembleia Municipal

Luís Guerra Marques

A secretária da Assembleia Municipal

Paula Cristina Ascenso Moreira

O conteúdo da presente sessão tem registo digital.
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