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Acta da reunião extraordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia vinte e 

quatro de Abril de dois mil e nove    

 

 

 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de Abril de dois mil e nove, no Salão Nobre dos Paços 
do Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência do Presidente, 

Dr. Alberto Filomeno Esteves Cascalho, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

 João Paulo Fèteira Pedrosa; 
 Sérgio Inácio Salgueiro Moiteiro; 
 Álvaro Manuel Marques Pereira; 
 João Alfredo Marques Pedrosa; 
 Cidália Maria Oliveira Rosa Ferreira; 
 Artur Pereira de Oliveira 

 
O Sr. Presidente abriu a reunião, eram 09,50 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na 
votação dos assuntos objecto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na 
deliberação se menciona expressamente a causa do impedimento. 

 
 



 

ORDEM DO DIA 
 
 
 

1. APROVAÇÃO DO RELATÓRIO, BALANÇO E CONTAS DE 2008 DA 

EMPRESA MUNICIPAL TUMG- TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA 

GRANDE, E.M. 

 

2. INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

PATRIMONIAIS E RESPECTIVA AVALIAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO 

ECONÓMICO DE 2008 

 

3. DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVOS AO ANO DE 

2008 
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1 - APROVAÇÃO DO RELATÓRIO, BALANÇO E CONTAS DE 2008 DA EMPRESA 

MUNICIPAL TUMG- TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M. 

 

 

290 - Presente � Relatório, Balanço e Contas de 2008� da empresa municipal TUMG � 
Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. referente à sua actividade económica e 

financeira no exercício de 2008, bem como documento de �Certificação Legal das Contas� 

apresentado pelo fiscal único, contendo a avaliação sobre a gestão e contas do exercício de 

2008, os quais se anexam à presente acta (Anexo 1). 
 
Considerando o disposto nos estatutos da empresa e na alínea a) do n.º 2 do art.º 39.º da Lei n.º 

53-F/2006 de 29/12, que aprova o regime jurídico do sector empresarial local, compete à 

Câmara Municipal a aprovação das contas da entidade. 
 
A Câmara Municipal após a análise dos documentos e no cumprimento do disposto na 

legislação referida no parágrafo anterior delibera aprovar o Relatório, Balanço e Contas 

de 2008 da empresa municipal TUMG - Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. 

 

 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 3 votos a favor e 3 votos contra dos Srs. 

Vereadores do P. S., tendo o Sr. Presidente feito uso do voto de qualidade, nos termos do 

previsto no art.º 89.º, n.º 2, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

O Sr. Vereador Artur de Oliveira não votou a presente proposta por estar impedido, nos 

termos do previsto no art.º 44.º, n.º 1, alínea a) do Código do Procedimento 

Administrativo, uma vez que é o Presidente do Conselho de Administração da TUMG, 

E.M. . 

 

Os Srs. Vereadores do P. S. proferiram a seguinte declaração de voto: 

 

�Votámos contra por duas razões essenciais: a primeira tem a ver com o facto de a empresa 

não ter prosseguido os fins do seu objecto social por vontade expressa da maioria camarária. 

A segunda porque na informação do fiscal único é referida a possibilidade de alguns aspectos 

da gestão serem considerados ilegais e os Vereadores do P. S. declinam toda e qualquer 

responsabilidade nesse facto uma vez que não têm conhecimento de nada do que se passa na 

gestão da TUMG nem da sua actividade no dia-a-dia.� . 

 

 

O Sr. Presidente declarou o seguinte: 

 

�Congratulo-me com o facto de cerca de 7 anos após a constituição da Empresa Municipal de 

Transportes da Marinha Grande � TUMG, ser finalmente possível atingir o objectivo central 

com o qual a mesma foi criada, ou seja, a efectiva implementação dos transportes urbanos que, 

de acordo com a apreciação e a vontade do executivo municipal manifestada ao longo das 
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últimas reuniões, vontade essa interpretada e aplicada pelo Conselho de Administração, 

poderá vir a concretizar-se no curto prazo como todos desejamos e a cidade necessita. 

Entendo ser de realçar o facto de, apesar das leituras dissonantes justificadas pelo 

posicionamento político-partidário relativamente ao histórico da empresa e prescindindo de 

qualquer apreciação sobre esses diversos posicionamentos, é de assinalar o facto de terem 

finalmente sido ultrapassados os problemas estruturais e organizacionais existentes desde a 

criação da empresa. É de realçar que apesar das diversas interpretações político-partidárias 

se registe a unanimidade de opiniões quanto à necessidade e oportunidade de ter procedido à 

regularização desses problemas estruturais, pelo que estou convicto que a Câmara e a TUMG 

estão efectivamente a defender os interesses do Município e dos munícipes.� .  

 

 

2 - INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

PATRIMONIAIS E RESPECTIVA AVALIAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO 

ECONÓMICO DE 2008 
 
 
291 - Presente o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respectiva 
avaliação relativo ao exercício económico de 2008. 
 
A Câmara Municipal após a análise e no cumprimento do disposto na alínea e) do n.º 2 do 

art. 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 

11 de Janeiro, delibera aprovar o presente documento, constituído por 1039 páginas, e 

submetê-lo à apreciação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea c) do n.º 2 do art. 

53.º do mesmo diploma legal. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 - DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVOS AO ANO DE 2008 
 
 
292 - Presente os Documentos de Prestação de Contas relativos ao ano de 2008, constituídos 

por: 
 
- Balanço 
- Demonstração de Resultados 
- Mapas de Execução Orçamental 
- Anexos às Demonstrações Financeiras 
- Relatório de Gestão 
 
e restantes  documentos de prestação de contas elencados no Anexo I das Instruções n.º 1/2001 

da 2.ª Secção do Tribunal de Contas, os quais se encontram integralmente elaborados, estão 

presentes nesta reunião camarária e encontram-se devidamente arquivados na Secção de 

Contabilidade, estando disponíveis para consulta, quando para tal for solicitado. 
 
A Câmara Municipal, após análise dos documentos indicados, e no cumprimento da 

alínea e), do n.º 2, do artigo 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delibera aprovar os presentes 



Reunião Extraordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 24/04/2009 

Acta n.º 10 

 

 5 

documentos e submetê-los à apreciação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea c), 

do n.º 2, do artigo 53º, do mesmo diploma. 

 

Mais delibera, nos termos do ponto 2.7.3.1 das Considerações Técnicas do POCAL, 

aprovado pelo Decreto - Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, propor à Assembleia 

Municipal a aplicação do resultado líquido do exercício de 2008, no montante de 

594.429,90 euros da seguinte forma: 

 

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

diploma; 

 o restante seja aplicado na conta 59 de resultados transitados. 

 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 3 votos contra dos Srs. 

Vereadores do P.S. que proferiram a seguinte declaração de voto: 

 

�Declaração de voto 

 

Os vereadores do PS votam contra os documentos de prestação de contas fazendo deles, e por 

essa razão, um juízo político muito negativo pelas razões que passamos a enunciar: 

 

A câmara municipal de maioria PCP/PSD arrecadou a maior receita dos últimos anos e, ao 

mesmo tempo, concretizou uma das mais baixas taxas de investimento. Portanto, os cidadãos 

da Marinha Grande viram as suas taxas, tarifas e impostos aumentados sem que isso se tenha 

traduzido por maior criação de riqueza e melhor qualidade de vida das populações. Os 

cidadãos pagam mais à câmara municipal e, em contrapartida, receberam muito menos. Com 

esta gestão PCP/PSD o concelho empobreceu e as populações perderam qualidade de vida. 

 

A maioria PCP/PSD foi incapaz de gerir a câmara com rigor e eficácia, não acautelando a 

poupança necessária na despesa corrente para investir em obras que trazem mais-valia e valor 

acrescentado à Marinha Grande. A aquisição de bens e serviços é disso um exemplo claro e 

inequívoco, com o seu valor a atingir a expressão mais elevada dos últimos anos, dando razão 

a toda aquela população que acusa a câmara municipal de desperdiçar recursos em lombas, 

canteiros e semáforos, como se fosse uma grande junta de freguesia. 

 

Sem esta poupança nas despesas e não fora o aumento brutal da receita, podíamos ter corrido 

o risco da câmara ter entrado em incumprimento legal na relação despesa corrente/receita 

corrente, com prejuízos claros para sectores fundamentais da qualidade de vida das 

populações como é o caso da educação, água e outros serviços de primeira necessidade. Não 

estamos livres de, com a crise internacional em que vivemos, um destes anos, haver uma 

diminuição drástica da receita corrente e aí o que é que a câmara faz? Prescinde dos 

funcionários? Deixa de prestar o serviço de água à população? Presumimos que não fazem a 

mais pequena ideia! 

 

A verdade é que só com poupança efectiva na despesa é que a câmara municipal pode 

acautelar o futuro da prestação destes bens e serviços à população com total segurança. É de 

notar ainda, a agravar tudo isto, que a câmara municipal aumenta significativamente a 

despesa, não obstante ter recebido do Governo apoio financeiro para um conjunto de 

iniciativas que antes eram suportadas pelo orçamento camarário, como é o caso das refeições 

escolares, por exemplo. 
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Como já referimos a receita da câmara municipal aumenta substancialmente, o que significa 

que os munícipes pagam mais serviços e mais caros; Mas a receita cresce também � e isso é 

muito importante � por força de algum aumento das receitas de capital, ou seja, transferências 

de fundos comunitários e outros da administração central para a câmara municipal. No 

entanto, através de uma leitura cuidada da informação constata-se que os fundos comunitários 

arrecadados não são devidos ao mérito ou à capacidade de realização desta maioria 

PCP/PSD, mas ao executivo anterior. Na verdade, em bom rigor, as candidaturas ao PITER, 

ao URBECON, ao PRAUD e o POLIS são quem alimenta o conjunto de fundos captados e 

nenhum é da responsabilidade deste executivo municipal. Aliás, nesta matéria, a Marinha 

Grande é talvez o concelho que menos fundos comunitários tem vindo a captar dos programas 

europeus. Mais uma vez a Marinha Grande vê os seus vizinhos a andar para a frente e nós a 

andarmos para trás. 

 

Em termos globais e como consequência do que já foi dito, a execução do plano de actividades 

é muito baixa, realizando este executivo PCP/PSD pouco mais de 30% (5.853.570 Euros) do 

que estava inicialmente previsto. Para uma câmara que arrecada 23.339.396 Euros de receita, 

apresentar pouco mais de 5 milhões de euros de investimento é uma tragédia para o 

desenvolvimento e para o futuro do concelho. 

 

É porque estes responsáveis políticos de maioria PCP/PSD foram incapazes de trazer mais 

investimento ao concelho, que a Marinha Grande empobreceu muito durante este mandato 

autárquico. 

 

O saldo é duplamente negativo: É negativo no trabalho realizado e na política que seguiram. 

 

Com efeito, esta maioria actual discriminou os vereadores do PS de toda e qualquer actividade 

na câmara municipal, marginalizaram-nos, nunca os chamaram para a tomada de decisões e 

nunca aceitaram ou consideraram as suas propostas, não obstante terem na câmara municipal 

o mesmo número de mandatos que a CDU e com a agravante, é bom não esquecer, de o actual 

presidente da câmara não ter sido escolhido pelos eleitores para essa função. 

 

O investimento realizado no concelho de apenas 30% em relação ao que estava inicialmente 

previsto é o espelho e o resultado desta política de discriminação e marginalização dos 

vereadores do PS. 

 

Uma palavra final para o PSD que, infelizmente, já nem está representado na câmara 

municipal. O seguidismo acrítico e cego que fizeram da maioria CDU desde o primeiro minuto 

depois das eleições de 2005 não podia ter dado melhores resultados: Ficaram sem um 

vereador e levam 30% do que afirmaram à população ser de 100%. 

 

Os vereadores do PS 

João Paulo Pedrosa 

Cidália Ferreira 

Álvaro Pereira� 

 

 

O Sr. Presidente proferiu a seguinte declaração: 

 
�Perante o discurso apocalíptico digno de uma estruturada campanha eleitoral que confunde 

os desejos de uma força política em fazer autêntica política de terra queimada sobre todo o 
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trabalho e actividade que a Câmara vem desenvolvendo impõe-se-me deixar registado em acta 

o que, do meu ponto de vista, está retratado nas contas agora presentes e de algum modo no 

que tem sido o desempenho do actual executivo. Não podemos esquecer que nos 3 anos da 

responsabilidade da actual maioria, e face aos dados publicados anualmente em Diário da 

República relativos às adjudicações de obras por parte da Câmara Municipal, os valores 

médios anuais de investimento são esmagadoramente superiores aos registados pelo anterior 

executivo da responsabilidade do Partido Socialista. 

Assim, em termos de investimento global, registamos mais cerca de 14% do que nos anos 2002 

a 2005 em áreas absolutamente determinantes para a qualidade de vida das populações, como 

sejam: águas, vias e saneamento os números são absolutamente claros. Reportando-me às 

médias anuais de 2006 a 2008 investimos mais cerca de 40% em águas do que nos quatro anos 

anteriores do Partido Socialista. No que respeita a vias essa diferença é na ordem de um 

acréscimo de 107%, enquanto que no que toca à área do saneamento a CDU registou um 

investimento médio anual superior ao Partido Socialista em cerca de 128%. São, como acabo 

de dizer, dados oficiais, de publicação obrigatória em Diário da República. Não posso deixar 

de assinalar também o facto de estes resultados terem sido atingidos num quadro de 

endividamento da Câmara herdado do Partido Socialista que nos leva a ter que pagar pesados 

encargos de serviço da dívida. Verifica-se também que a partir do ano 2006 podemos dizer a 

torneira do QCA III fechou, tal como os financiamentos com base no QREN têm vindo a ser 

progressivamente adiados pelo Governo, registando-se já um atraso de cerca de dois anos e 

meio. Temos procurado preparar todos os projectos relevantes para o desenvolvimento do 

concelho e para garantir a elevação da qualidade de vida das nossas populações, os quais têm 

vindo a ser submetidos a candidaturas nos diversos eixos e regulamentos do QREN. São 

projectos de elevada qualidade e como tal têm sido considerados pelas respectivas equipas de 

avaliação. Infelizmente, tal como acontece com a maioria dos municípios da nossa região, não 

foi ainda possível garantir o financiamento para algumas dessas candidaturas. Perante as 

contas agora apresentadas gostaria de realçar o facto de apesar do valor global dos 

documentos previsionais no ano 2008 ter sido significativamente superior ao de anos 

anteriores, foi possível atingir taxas de execução ao nível dos últimos anos. Registo também o 

facto de as despesas de capital terem sofrido em 2008 um aumento de mais de um milhão de 

euros, enquanto que o acréscimo nas despesas correntes foi fortemente influenciado pela 

assumpção de novos encargos, como é o caso dos pagamentos à SIMLIS, na ordem de um 

milhão de euros, o aumento brutal dos preços dos combustíveis, o alargamento do contrato-

programa da TUMG, que se traduz numa maior cobertura das necessidades do concelho em 

transportes, nomeadamente em transportes escolares, e factores que não dependem da vontade 

da Câmara, como por exemplo as restituições de impostos cobrados, processo que é 

controlado pela Direcção Geral das Contribuições e Impostos. Permito-me também realçar o 

facto de, em consequência da gestão rigorosa que temos procurado fazer, ter sido possível não 

só honrar os compromissos de endividamento contraídos pelo anterior executivo, como ainda 

recuperar para o Município alguma capacidade de endividamento. 

Uma última nota para esclarecer que o alarmismo a que acabamos de assistir não tem 

qualquer consistência, uma vez que a poupança corrente no ano de 2008, tal como é possível 

facilmente verificar nos documentos em apreciação, se situou na ordem dos três milhões e 

duzentos mil euros. Quero também afirmar a preocupação do executivo em, no actual contexto 

de profunda crise económica e social da responsabilidade do poder central, termos assumido 

nestes últimos três anos, um conjunto de medidas que têm em vista apoiar os munícipes e o 

nosso tecido económico, nomeadamente mantendo praticamente inalteráveis todas as taxas e 

tarifas do Município, que se situam hoje muito abaixo da esmagadora maioria dos Municípios 

da região e do país. Esta é uma forma consistente de apoiar os nossos munícipes e as nossas 

empresas. 
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Para além disso, e como é do domínio público, procedemos a ajustamentos nas taxas de IMI 

que vão um pouco além do determinado pelo Governo, tal como reduzimos em 50% a derrama 

sobre os lucros obtidos pelas micro e pequenas empresas, e lançámos o programa FINICIA 

destinado a apoiar os investimentos dessas mesmas empresas, que permitem criar novos postos 

de trabalho, ou no mínimo preservar os existentes, e também contribuir para a preservação e 

revitalização do nosso centro tradicional. 

Pensamos assim estar a responder às dificuldades do presente e a preparar um futuro com 

mais desenvolvimento, mais sustentável e com mais qualidade de vida para todos.�  

 

O Sr. Vereador Sérgio Moiteiro pediu para subscrever a declaração de voto do Sr. 

Presidente, o que foi aceite. 

 
 
Os Srs. Vereadores do P.S. apresentaram o seguinte protesto: 

 
�Protesto  

Se dúvidas houvesse sobre o respeito democrático do Sr. Presidente da Câmara para com os 

vereadores do PS, elas acabaram agora mesmo de ser dissipadas. De acordo com a Lei só o 

voto de vencido pode beneficiar de declaração de voto. O Sr. Presidente da Câmara de forma 

habilmente abusiva utilizou a figura da declaração de voto para contestar a declaração de 

voto do PS, o que é de todo inaceitável e demonstrativo de que a actual maioria não respeita 

as regras da vida democrática, utilizando-a em função das suas conveniências. 

A nossa declaração de voto cingiu-se à análise das contas de 2008 que nos foram 

apresentadas, fazendo dela um juízo político como nos compete e com a legitimidade que nos 

foi outorgada pelos eleitores. Por esta reiterada falta de respeito e consideração para com os 

vereadores da oposição apresentamos aqui o nosso mais vivo protesto. 

 

Os Vereadores do PS 

Cidália Oliveira 

João Paulo Pedrosa 

Álvaro Pereira� 

 

 

Declaração do Sr. Presidente: 

 
�Solicito que fique registado que a declaração que proferi para a acta é, em meu entender, o 

exercício de um direito constitucional conquistado com o 25 de Abril de 1974, de que hoje 

vamos comemorar o 35.º aniversário, direito que não diz apenas respeito à existência de 

instituições democráticas, como é o caso das autarquias locais, mas também o direito de não 

sermos obrigados a ouvir e calar. Sendo certo que a minha declaração contém uma apreciação 

não exaustiva mas reportada a alguns dos aspectos fundamentais da actividade da Câmara e 

da correspondente prestação de contas, que é o ponto em agenda e em apreciação pela 

Câmara.� . 

 
O Sr. Vereador Sérgio Moiteiro pediu, tendo em conta que subscreveu a anterior 

declaração do Sr. Presidente, para subscrever também esta declaração, o que foi aceite. 

 

Os Srs. Vereadores Artur de Oliveira e Dr. João Marques Pedrosa pediram também para 

subscrever as declarações do Sr. Presidente, o que foi aceite. 
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APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

293 - Por último a Câmara, usando a faculdade que lhe confere o n.º 3 do art.º 92º, da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

delibera por unanimidade aprovar esta acta em minuta. 

 

E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião eram 11,30 

horas. 

 

No final foi elaborada esta acta, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, 

Coordenadora Técnica, vou assinar, nos termos do n.º 2 do art.º 92º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

 

 

O Presidente 

 

 

 

A Coordenadora Técnica 

 
 
 

 

 


