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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2014 ___________________________ 

Aos vinte e nove dias do mês de setembro 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 Carlos Alexandre de Carvalho Caetano, 

segundo secretário, reuniu em sessão ordinária, a Assembleia Municipal da Marinha Grande 

com a seguinte ordem de trabalhos: __________________________________________ 

1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 17.ª MODIFICAÇÃO e 3ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS 

PREVISIONAIS DE 2014, nos termos do disposto no artigo 25.º, nº 1, alínea a) do RJAL. ________ 

2. FIXAÇÃO DO VALOR DA TAXA RESPEITANTE AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) DO 

ANO DE 2014 A LIQUIDAR NO ANO DE 2015, nos termos das alíneas c) e d), do n.º 1, do art.º 25º, 

do RJAL.___________________________________________________________________ 

3. APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS PELA CÂMARA 

MUNICIPAL NO PERÍODO DE 1 DE JUNHO A 31 DE AGOSTO DE 2014, ao abrigo da autorização 

prévia genérica concedida para o ano de 2014 pela assembleia municipal na sua sessão de 30-12-

2013 com as alterações introduzidas na sessão de 28-02-2014, 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. ______________________________________ 

4. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - 
ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE 

SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS, ESTUDO DO TARIFÁRIO E 

ELABORAÇÃO DO RESPETIVO REGULAMENTO DE TARIFAS ATÉ AO VALOR DE CATORZE MIL E 

QUINHENTOS EUROS NO ANO DE 2015 - para efeitos do cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 

1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro - PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2014/A/184 DO 

PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2014. _______________________________________________ 
5. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS OU BENEFÍCIOS A ENTIDADES DE NATUREZA SOCIAL, CULTURAL, 

DESPORTIVA, RECREATIVA OU OUTRA, nos termos do disposto no artigo 25º do nº 1 alínea g) do 

RJAL. _____________________________________________________________________ 

6. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DA 

JUVENTUDE DA MARINHA GRANDE, nos termos do disposto no artigo 25º do nº 1 alínea g) do 

RJAL. _____________________________________________________________________ 

7. 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): Tiago André Rola Sarmento e Castro, Aníbal Manuel Curto 

Ribeiro, Frederico Manuel Gomes Barosa e Lígia Maria Moreira Pedrosa._______________ 

Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU): Francisco Manuel de Carvalho Duarte, 

Filipe André Cardoso Andrade, Renata Alexandra Gomes Pereira, Hélder Jorge de Sousa 

Rodrigues, José Luís Marques de Sousa e Maria Etelvina Lopes Rosa Ribeiro______________ 

Bancada do Movimento pela Marinha (MPM): Maria Manuela Monteiro de Carvalho Sousa 

Miranda, Ana Cristina Dinis da Silva e Carlos Wilson da Silva Batista.__________________ 
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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 Carla Maria Tavares 

Franco._________________________________________________________________ 

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

Pereira de Freitas (PS); Vieira de Leiria: Joaquim Vidal Tomé (PS) e Moita: o secretário, 

Octávio José Rodrigues Rosa (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.____________________________________________________________________ 

De acordo com o disposto no artigo 49º do regimento em vigor, foram ainda justificadas as 

ausências e admitidas as substituições dos seguintes deputados: João Paulo Féteira Pedrosa 

(PS) pelo deputado Carlos Alexandre de Carvalho Caetano (PS), Ana Luísa Cardeira Martins 

(PS) pela deputada Lígia Maria Moreira Pedrosa (PS), Albino Reis Paulo (CDU) pelo deputado 

José Luís Marques de Sousa (CDU), Jorge Manuel Lucas dos Santos Pinto (MPM) pelo 

deputado Carlos Wilson da Silva Batista (MPM), João Emanuel de Brito Filipe (+C) pela 

deputada Carla Maria Tavares Franco (+C), bem como a substituição da deputada Susana 

Marina Cadete dos Santos Costa (CDU) pela deputada Renata Alexandra Gomes Pereira 

(CDU). 

Ao abrigo do disposto no artigo 37º do Regimento, a deputada Susana Paula Ribeiro 

Domingues (CDU) justificou a sua falta. Os documentos constituem o anexo número III da 

presente ata. ___________________________________ 

Após a verificação da existência de quórum (23 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.  

ANTES DA ORDEM DO DIA__________________________________________________ 

O Presidente da Mesa declarou aberto o período antes da ordem do dia pelas 20.46h. _____ 

Usou da palavra a deputada Manuela Miranda (MPM), que manifestou estranheza por o ponto 

7 da ordem do dia da última sessão não constar na presente ordem do dia, pois o projeto de 

regulamento da atividade de comércio a retalho não sedentária é um documento muito 

importante e de urgente aplicação no nosso Município.  

Tomou a palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que lamentou que os projetos do orçamento 

participativo reflitam na sua maioria a atividade da Câmara e que não haja projetos a aprovar 

na área cultural, da acção social e da juventude. Solicitou esclarecimentos sobre a divulgação 
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junto da população, dos locais de votação. Sugeriu ainda que sejam melhorados alguns 

pontos do regulamento para o próximo orçamento participativo, nomeadamente a criação de 

uma comissão eleita nesta assembleia municipal. Chamou a atenção para a necessidade de 

implementar a plataforma informática da assembleia municipal. _______________________ 

Usou da palavra a deputada Renata Pereira (CDU), que saudou a realização do congresso do 

Movimento Democrático das Mulheres e proferiu a seguinte declaração: ________________ 

“ O IX congresso do MDM vai realizar-se no dia 25 de outubro no Fórum Lisboa sob o lema “ Pelos 
direitos e dignidade das Mulheres – a urgência de lutar por Abril”. 

Com uma história de luta que acompanha o percurso social da mulher portuguesa há mais de 40 anos, 
sem nunca perder de vista a natureza dos contextos políticos e históricos que fomos vivendo, e que 
determinam a evolução da Mulher na sociedade, o MDM prossegue, com a força da vida, a luta pela 
emancipação, pelos direitos e dignidade das mulheres, contando com a parceria de muitas 
organizações que em projetos e iniciativas várias engrandecem a luta emancipadora e a solidariedade 
internacional por um mundo de igualdade e de paz.  

O IX Congresso do MDM que se realiza num tempo muito difícil para as mulheres em Portugal e no 
Mundo, é um espaço de reflexão que convida à participação e ao reforço da organização das 
mulheres em torno da defesa dos seus direitos, da valorização do seu potencial e do reconhecimento 
do seu papel e estatuto social.  

Este congresso tem como objetivo aprofundar ideias sobre temáticas relacionadas com a situação da 
mulher Portuguesa, discriminações, factores determinantes na melhoria da sua qualidade de vida e do 
seu estatuto na sociedade e definir linhas de orientação para o futuro. Os direitos das mulheres não 
representam quaisquer privilégios integram-se nos direitos humanos como pedras basilares da 
civilização humana, no momento que atravessamos. Face à conjuntura atual podemos afirmar que 
estamos a atravessar o mais negro retrocesso civilizacional no pós 25 de Abril. Há razões para 
aumentar a participação das mulheres e engrossar a luta especifica pelo direito da maternidade, 
paternidade, contra as descriminações salariais, as carências do serviço nacional de saúde, questões 
que afetam particularmente as mulheres. Da mesma maneira, a discriminação das trabalhadoras face 
aos direitos da maternidade, a retirada e quebra das pensões de sobrevivência às viúvas, o aumento 
do custo de vida, as desigualdades no trabalho e na sociedade, o recrudescimento das valências na 
família acompanhado de um discurso paternalista e assistencialista, exige a mobilização das mulheres 
de todas as idades e de diferentes camadas sociais, pelo direito a ter direitos. É urgente retomar os 
caminhos de Abril que foram inscritos na Constituição da Re4pública Portuguesa. Daqui saudamos o 
IX Congresso do MDM.” 

Tomou a palavra o deputado Frederico Barosa (PS), que referiu que estamos perante o fecho 

de um ciclo que se iniciou com a abertura do Museu do Vidro, recuperação da Biblioteca 

Municipal, requalificação do Parque da Cerca e da Resinagem e que se conclui agora com a 

reabertura da Casa da Cultura – Teatro Stephens. Sugeriu que a Câmara pensasse nestes 

espaços e nas suas sinergias como um todo a fim de obter uma mais-valia para o centro da 

Marinha Grande. _________________________________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Etelvina Ribeiro (CDU), que proferiu a seguinte declaração sobre 

a atual situação politica e social do país: _______________________________________ 
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 “A persistência com a luta desenvolvida pelos trabalhadores ao longo dos últimos três anos, foi 
decisiva para forçar o Governo do PSD-CDS e os patrões, a acelerar a discussão sobre o aumento do 
salário mínimo nacional. O acordo acabou por se tornar um excelente negócio para as confederações 
patronais, deixando cerca de 500 mil trabalhadores no limiar da pobreza e a segurança social com 
menos receitas das contribuições das empresas. Não se estranha por isso, que o acordo agora 
subscrito pela Troika/Governo/Patrões/UGT, tenha sido construído nos gabinetes ministeriais e na 
costas dos trabalhadores. A retirada da discussão deste assunto na concertação social não está 
desligada da presença da CGTP nesta comissão, e na sua intervenção firme e coerente na defesa dos 
direitos dos trabalhadores e na denúncia e combate à estratégia governamental e patronal. O valor de 
505,00€ anunciado para vigorar até ao final de 2015, não corresponde às necessidades e anseios dos 
trabalhadores, nem tão pouco à capacidade que os setores e as empresas têm para responder às 
reivindicações. Desde logo, porque se o salário mínimo nacional acompanhasse inflação, desde 1974 
até 2013, o seu valor corresponderia a 538,00€. Depois, porque na prática verifica-se apenas um 
acréscimo de 5,00€ face aos 500,00€ que são devidos aos trabalhadores desde janeiro 2011, a que se 
acrescenta a redução do poder de compra decorrente dos custos de bens e serviços básicos 
essenciais, como a habitação, a saúde, a educação e os transportes. Situação agravada pelo facto da 
segurança social com a redução da taxa de 0,75% para as empresas passa a financiar o patronato no 
aumento do salário mínimo.  

Com efeito até ao final de 2015, a segurança social deixará de receber quase 29 milhões de euros do 
patronato com todas as implicações que daqui resultam para o sistema e os seus beneficiários. Não 
aceitamos que o Governo utilize a seu belo prazer a segurança social para servir os interesses dos 
patrões que depois de não terem conseguido que o salário mínimo nacional fosse usado como moeda 
de troca para o prolongamento do período de redução do valor do trabalho extraordinário até 2016, 
são agora premiados com mais uma benesse à custa da segurança social, património dos 
trabalhadores e do povo português. A estratégia da nova Troika assenta pois, na aposta no modelo de 
baixo valor acrescentado onde a pressão exercida sobre os salários é proporcional ao lucro das 
grandes empresas e dos seus acionistas.  

Com efeito também ao admitir que um ligeiro ajustamento na sobretaxa de IRS terá de ser 
acompanhado da introdução da chamada fiscalidade verde, o Governo está a assumir que não 
pretende reduzir a taxa fiscal global sobre os trabalhadores e pensionistas, objetivamente o que 
pretende é transferir para os consumidores a fiscalidade verde, aquilo que agora, em período eleitoral, 
diz estar disponível para estudar em sede de IRS. É fundamental exigir a imediata revogação da 
sobretaxa de 3,5% e o alargamento dos escalões para tornar o imposto mais progressivo.  

No nosso Concelho, também é notório o empobrecimento das famílias e a falta de perspetiva de um 
futuro melhor. A prova está no incentivo à natalidade no nosso Concelho, em que apenas entraram 39 
pedidos desde janeiro deste ano.” 

Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que saudou a luta dos enfermeiros, a forte 

adesão que teve e o apoio que foi manifestado pelos utentes em geral. E isto não é de 

estranhar, porque a luta dos enfermeiros portugueses vai muito além de questões socio 

profissionais, que por si só seriam naturalmente justas, mas de facto esta luta vai muito mais 

além. Porque se trata de garantir as condições mínimas para o funcionamento do serviço 

nacional de saúde, e não fossem as lutas desenvolvidas pelos profissionais de saúde e pelas 

populações, hoje estaríamos numa situação ainda pior. De facto, as políticas levadas a cabo 

pelos sucessivos governos têm reduzido o pessoal médico, de enfermagem e auxiliar, na 

generalidade dos serviços de saúde. Aliás nós aqui na Marinha Grande, sentimos bem isso e 
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temos verificado que, além de faltarem os meios humanos, faltam também os meios de 

diagnóstico e meios de tratamento medicamentoso. Para não falar dos utentes que não têm 

médico de família, independentemente dos cálculos que hoje se possam apresentar onde 

algumas centenas, senão milhares foram retirados da lista daqueles que não têm médico de 

família porque não foram inscrever-se, mas podemos calcular que na Marinha Grande 

atualmente cerca de 10 000 pessoas não têm médico de família. Os profissionais de saúde e 

as populações não baixam os braços e exigem um serviço nacional de saúde, digno, universal 

e gratuito, e é a esta luta que o PCP se quer associar. _____________________________ 

Usou da palavra a deputada Margarida Lopes (PSD), que saudou o aumento do salário 

mínimo nacional para 505,00€ e esclareceu que o governo estava impedido de aumentar o 

salário mínimo, nestes últimos 3 anos, devido ao programa de ajustamento. Lembrou que 

quando se fala em benesses para as empresas em sede de segurança social, é preciso dizer 

que as empresas contribuem para um fundo de compensação por cessação do contrato de 

trabalho que anteriormente não existia. Quanto à fiscalidade verde, não é uma invenção deste 

Governo, mas traduz as boas práticas de qualquer reforma fiscal ao nível mundial, utilizando 

o princípio do poluidor pagador. _____________________________________________ 

Terminadas as intervenções no período antes da ordem do dia e por se tratar de uma sessão 

ordinária, e dando cumprimento ao estipulado no nº 1 do artigo 16º e no artigo 18º do 

Regimento, o Presidente da Mesa verificou que não havia qualquer inscrição para o período 

de INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. ______________________________________________ 

ORDEM DO DIA __________________________________________________________ 

PONTO 1 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 17.ª MODIFICAÇÃO e 3ª REVISÃO AOS 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2014, nos termos do disposto no artigo 25.º, nº 1, alínea a) 

do RJAL.  

“ Presente certidão de teor nº59 /2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 18 de 
setembro de 2014: 

Presente proposta da 17ª Modificação – 3ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2014, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 

3ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2014, no valor de 229.150,00 euros nos reforços e 
229.150,00 euros nas anulações; 

3ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2014, no valor de 206.500,00 euros nos reforços 
e 206.500,00 euros nas anulações; 

3ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais para 2014, no valor de 22.500,00 euros nos reforços e 
42.150,00 euros nas anulações, com inscrição em anos seguintes de 24.500,00 euros e anulações de 
10.000,00 euros. 

Atentos os elementos apresentados e no cumprimento do disposto no ponto 8.3 do POCAL, aprovado 
pelo Decreto – Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação atual, e na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara Municipal, depois de analisar a proposta, 
delibera submeter à aprovação da Assembleia Municipal a 17ª Modificação aos Documentos 
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Previsionais de 2014, constituída pela 3.ª Revisão ao Orçamento da Despesa, 3ª Revisão ao Plano 
Plurianual de Investimentos e 3ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais, nos termos do disposto 
na alínea a) do n.º 1 do art. 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. 

A deliberação foi tomada por unanimidade.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 1 e colocou-o à discussão, pelas 21.15h. 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 tratam de pequenas alterações de rubricas que são plurianuais, ou seja, vão ter 

reflexos para os próximos anos. ______________________________________________ 

Usou da palavra o deputado João Pereira (PSD), que solicitou esclarecimentos se algumas das 

deslocações de verbas estão relacionadas com obras que não se fizeram num determinado 

sitio para se fazerem num outro. _____________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que disse que esta revisão trata de alguns 

acertos de obras. Questionou se a Câmara antevê, fazer uma nova modificação ao orçamento 

ainda este ano, devido à contribuição que o Governo pretende que as autarquias façam, para 

um Fundo que vai a fim de financiar o endividamento alheio, ou seja as Câmaras que têm 

uma boa gestão vão ajudar as que prevaricam, demitindo-se assim o Governo das suas 

responsabilidades. ________________________________________________________ 

Esclareceu o Presidente da Câmara que não houve mudanças de verbas de uma obra em 

detrimento de outra, mas sim, a inserção de uma nova rubrica e retirada de verbas sobrantes. 

Em princípio e de acordo com a Lei, a nossa Câmara vai ter que inserir no próximo 

orçamento plurianual uma verba de cerca 900 mil euros para o FAM, fundo de apoio 

municipal. ______________________________________________________________ 

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

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 17.ª MODIFICAÇÃO CONSTITUÍDA PELA 3.ª REVISÃO AO 

ORÇAMENTO DA DESPESA, 3.ª REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E 3ª 

REVISÃO AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS, tendo a Assembleia deliberado aprovar o 

mesmo por unanimidade dos presentes (23)._____________________________________ 

PONTO 2 – FIXAÇÃO DO VALOR DA TAXA RESPEITANTE AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 

IMÓVEIS (IMI) DO ANO DE 2014 A LIQUIDAR NO ANO DE 2015, nos termos das alíneas c) e 

d), do n.º 1, do art.º 25º, do RJAL. 

“Presente certidão de teor nº61 /2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 18 de 
setembro de 2014: 

Nos termos do disposto na alínea a) do art.º 14.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, diploma que 
estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, o produto da 
cobrança do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), constitui receita dos municípios. 
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Conforme estipulado na alínea d) do n.º 1 do art.º 25 da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, compete à 
Assembleia Municipal fixar anualmente o valor da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis, mediante 
proposta da Câmara Municipal, conforme disposto na alínea ccc) do n.º1 do art.º 33.º do mesmo 
diploma legal. 

Considerando que nos termos do n.º 5 do art.º 112 do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, de 
ora em diante designado por CIMI, os municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, 
fixam a taxa a aplicar em cada ano aos prédios urbanos, dentro dos intervalos previstos na alínea c) 
do n.º 1 do mesmo artigo, com a redação dada pela Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro. 

Considerando que a deliberação que fixa as taxas do IMI deve ser comunicada à Direção Geral dos 
Impostos, por transmissão eletrónica de dados, até ao dia 30 de novembro de 2014, atento o disposto 
no n.º 13 do art.º 112.º do CIMI; 

Considerando que o intervalo preceituado na alínea c) do n.º 1 do art.º 112.º do CIMI, para os prédios 
urbanos, varia de 0,3 % a 0,5 %; 

Considerando os investimentos em curso e que se perspetivam lançar no concelho da Marinha Grande 
nas áreas das infra-estruturas de redes municipais e requalificação urbana, cuja execução física e 
financeira terá um forte impacto na estrutura da despesa do orçamento camarário do ano de 2015. 

Considerando a atual conjuntura económica e social do país e todo o esforço que está a ser requerido 
à população em geral e em especial aos munícipes do concelho da Marinha Grande. 

A Câmara Municipal propõe fixar em 0,3% a taxa de IMI para os prédios urbanos, respeitante ao ano 
de 2014 a liquidar no ano de 2015, em cumprimento do intervalo preceituado na alínea c) do n.º 1 do 
art.º 112 do CIMI. 

Considerando o exposto, a Câmara Municipal delibera nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33º 
da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a taxa de 
Imposto Municipal sobre Imóveis para os prédios urbanos em 0,3%, respeitante ao ano de 2014 a 
liquidar no ano de 2015, para que o órgão deliberativo fixe as mesmas nos termos da alínea d) do n.º 
1 do art.º 25 do mesmo diploma legal, atenta a necessidade da sua comunicação, até ao dia 30 de 
novembro de 2014, à Direção Geral dos Impostos. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade”. 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 2 e colocou-o à discussão, cerca das 21.23h. Deu a 

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

mesmo. ________________________________________________________________ 

Interveio o Presidente da Câmara que explicou que a taxa de IMI vai continuar no valor 

mínimo permitido por Lei, ou seja, 0,3%. ________________________________________ 

Usou da palavra o deputado João Pereira (PSD), que disse que a Câmara ao manter o valor 

mínimo mostra preocupação pelas dificuldades que se vivem, ajudando os seus munícipes. 

Pode vir a registar-se uma ligeira quebra na receita a arrecadar no próximo ano, mas é uma 

forma da Câmara dar a sua comparticipação, em termos económicos. __________________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que disse que cada vez mais as Câmaras são 

chamadas a substituir o Governo na assistência e ajuda às pessoas, que têm cada vez menos 
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rendimentos. Disse ainda que se prevê menos 400 mil euros de receita para o próximo ano, o 

que vai exigir um maior esforço à Câmara, que cada vez mais é chamada a intervir 

socialmente, porque o Governo demite-se de fazer o seu trabalho. ____________________ 

Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que valorizou a aplicação da taxa 

novamente pelo mínimo, que foi aqui proposta pelo PCP já em 2012. Lembrou que terminadas 

as avaliações no nosso Concelho, estas resultaram em aumentos significativos para alguns 

imóveis, por isso tendo a Câmara a possibilidade de ajudar a população, deve continuar a 

fazê-lo. ________________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Frederico Barosa (PS), que disse que a Câmara deve pensar na 

discriminação positiva relativamente aos prédios degradados para as próximas taxas de IMI. _ 

Usou da palavra a deputada Cristina Silva (MPM), que louvou também a aplicação da taxa 

pelo valor mínimo e referiu que a arrecadação do IMI tem aumentado ao longo dos anos e 

que a estimativa para o próximo ano é de 4 milhões. ______________________________ 

Interveio o Presidente da Câmara que explicou que mesmo que a estimativa fosse de 10 

milhões de receita de IMI, o município não poderia usar o diferencial dessa receita como 

quisesse. Os próximos anos serão difíceis, pois o IMT vai acabar em 2016, e com ele a receita 

anual de 800 mil euros, logo com quebras nas receitas, a atividade camarária será muito 

condicionada. ____________________________________________________________ 

Disse ainda que neste momento, a Câmara está a preparar um projeto para uma área de 

reabilitação urbana, porque sabem que poderá haver financiamento.___________________ 

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

FIXAÇÃO DO VALOR DA TAXA RESPEITANTE AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) 

PARA OS PRÉDIOS URBANOS EM 0,3%, RESPEITANTE AO ANO DE 2014 A LIQUIDAR NO ANO 

DE 2015, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade dos presentes 

(23).  __________________________________________________________________ 

PONTO 3 - APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS 

PELA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 1 DE JUNHO A 31 DE AGOSTO DE 2014, ao abrigo 

da autorização prévia genérica concedida para o ano de 2014 pela assembleia municipal na 

sua sessão de 30-12-2013 com as alterações introduzidas na sessão de 28-02-2014, 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 58/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 18 de 

setembro 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: 
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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. 

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. 
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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/39/2014 de 12-09-2014 referente aos compromissos plurianuais 
assumidos pela Câmara Municipal da Marinha Grande no período de 1 de junho a 31 de agosto de 
2014, que foram objeto de autorização prévia genérica pela Assembleia Municipal e que, quando 
aplicável, possuem contrato escrito assinado no mesmo período. 

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 no período de 1 de junho a 31 
de agosto de 2014, ao abrigo da autorização prévia genérica concedida para o ano de 2014 pelo órgão 
deliberativo na sua sessão de 30-12-2013 com as alterações introduzidas na sessão de 28-02-2014, 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. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.”  

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 3 pelas 21.36h, e não havendo lugar a quaisquer 

intervenções, nem a votação, a Assembleia tomou conhecimento. ____________________ 

PONTO 4  - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA, DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS, ESTUDO 

DO TARIFÁRIO E ELABORAÇÃO DO RESPETIVO REGULAMENTO DE TARIFAS ATÉ AO VALOR DE 

CATORZE MIL E QUINHENTOS EUROS NO ANO DE 2015 - para efeitos do cumprimento do disposto na 

alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro - PROCESSOS INCLUÍDOS NA 

AÇÃO 2014/A/184 DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2014. ___________________ 

 

“ Presente certidão de teor nº 60/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 18 de 
setembro de 2014: 

Nos termos do disposto no art.º 22º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, a autorização de 
despesas que dêem lugar a um encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que 
não seja o da sua realização, não pode ser efetivada sem prévia autorização da Assembleia Municipal, 
salvo quando estas: 

a) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 

b) os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos anos económicos 
seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos. 

Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que 
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que dispõe 
que a assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo 
novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação 
técnica e financeira com os municípios e parcerias público- privadas, está sujeita, no que respeita às 
entidades da administração local, a autorização prévia da Assembleia Municipal. 
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Considerando a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada na 
sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013, aditada pela deliberação tomada em sessão do mesmo 
órgão de 28/02/2014, que respeita à assunção de encargos plurianuais nas ações previstas nos 
Documentos Previsionais de 2014, aprovados em sessão da Assembleia Municipal de 30/12/2013; 

Considerando a necessidade manifestada pelos serviços da DAM para a realização de procedimento de 
ajuste direto para a “ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE GESTÃO DE RESÍDUOS 
URBANOS, ESTUDO DO TARIFÁRIO E ELABORAÇÃO DO RESPETIVO REGULAMENTO DE TARIFAS”, 
atenta informação I/1204/2014 de 14/08/2014 e requisição interna 11624; 

Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2014, não foi 
prevista a inscrição de dotação para a assunção desta despesa; 

Considerando que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, o qual aprova 
as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, “Para efeitos de 
aplicação da alínea c) da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais 
pelo órgão deliberativo competente poderá der dada aquando da aprovação das Grandes Opções do 
Plano.”; 

Considerando a inscrição na 17.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2014, 3.ª Revisão, nas 
Grandes Opções do Plano da ação 2014/A/184 com a designação “TARIFÁRIOS E REGULAMENTOS NO 
ÂMBITO DO SERVIÇO DA AAS”, com uma dotação de 21.500,00 euros no ano de 2014 e 14.500,00 
euros no ano de 2015; 

Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, são compromissos plurianuais, aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 

Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade 
da assunção de compromissos plurianuais. 

A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) do 
n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos à “ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS SERVIÇOS 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE GESTÃO DE RESÍDUOS 
URBANOS, ESTUDO DO TARIFÁRIO E ELABORAÇÃO DO RESPETIVO REGULAMENTO DE TARIFAS”, até 
ao valor de catorze mil e quinhentos euros, no ano de 2015, para efeitos do cumprimento do disposto 
na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.”  

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 4 e colocou-o à discussão, pelas 21.38h. Deu a 

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

mesmo. ________________________________________________________________ 

 

Tomou a palavra o Presidente da Câmara que disse tratar-se de um regulamento municipal 

que é fundamental para os nossos serviços e defesa dos nossos interesses. Informou que na 
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assembleia geral da Valorlis, a EGF propôs um aumento de 27,00 € para 32,85€ por cada 

tonelada de resíduos que transporta e todas as Câmaras votaram contra, mas a EGF detém 

51% das ações. ___________________________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado José Luís (CDU), que disse que o Governo continua a prosseguir 

uma política de privatização da água, mas a gestão da água deve recair sobre o Estado e 

suas instituições e sobre as autarquias a gestão do seu abastecimento, que deve ser por elas 

regulada e fiscalizada. A criação da entidade reguladora por parte do Governo concede-lhe 

poderes vinculativos relativamente a fixação de tarifas e taxas, ao regime de faturação 

detalhada e regime de contra ordenações. ______________________________________ 

No nosso caso, disse ter sérias dúvidas e reservas em mexer no nosso regulamento atual, 

que foi aprovado em 2010, porque acha que isto pode conduzir ao eventual aumento das 

nossas tarifas e taxas, o que é desaconselhável e injustificado perante o cenário 

socioeconómico atual. Referiu que não concordam com o ajuste direto, mas neste caso 

reconhece à entidade que vai fazer o regulamento grande competência e experiência. Sugeriu 

que a Câmara faça uma gestão com qualidade com base nas atuais tarifas e taxas, já de custo 

elevado e procure rentabilizar as receitas. Referiu que o serviço de leitura dos contadores 

que atualmente está a ser feito, não está a correr bem e está a prejudicar os munícipes. 

Chamou a atenção que é importante negociar com seriedade com a Simlis e Valorlis, a 

propósito das águas pluviais que entram no nosso saneamento e que fazem aumentar a nossa 

fatura. _________________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que disse que para se manterem as tarifas 

baixas, é preciso rentabilizar os recursos e ter muito cuidado com as perdas de água e para 

isso, é muito importante fazer este estudo. ______________________________________ 

Usou da palavra o deputado Joaquim João Pereira (PSD), que disse que por princípio a 

receita tem que suportar a despesa. É óbvio que todos reclamamos com os preços que 

pagamos, mas se vamos pedir preços apoiados em tudo, donde vêm as receitas para o 

Município? Em todas as sociedades quem paga é o consumidor e não deve meter medo a 

privatização, pois trata-se de uma gestão mais ativa e dinâmica, do que a gestão pública. ___ 

Usou da palavra, o deputado Filipe Andrade (CDU), que disse que o que está em causa é a 

política deste Governo que visa criar as condições para privatizar todo o ciclo da água. A 

água é um bem de primeira necessidade e não deve estar nas mãos de quem só tem como 

objetivo obter lucro. Alertou a Câmara que, embora seja obrigada a realizar este estudo de 

custos da água, deve depois ponderar os seus resultados. Referiu ainda que as privatizações 

das empresas estão a registar-se em empresas que davam lucro e defendeu que os bens de 

primeira necessidade devem estar nas mãos da gestão pública. _______________________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que disse que o objetivo do Governo com as 

privatizações, não é melhorar a gestão porque as empresas dão lucro, mas sim passar para o 

controlo dos privados todas as empresas com receita e sem concorrência. ______________ 

Interveio o vice-Presidente, que esclareceu que por princípio, não há lugar à privatização dos 

serviços de água do Município, tal como prometeram no programa eleitoral. Estamos aqui a 
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falar da realização de um estudo que irá apontar para o valor das tarifas a aplicar, e que já 

deveria ter sido feito aquando a revisão do regulamento em 2010, tal como nos impõe a 

legislação. Mas trata-se de um estudo de cariz técnico, porque o preço é uma decisão política 

da Câmara que o irá estabelecer com a aprovação da Assembleia Municipal. _____________ 

Usou da palavra a deputada Margarida Lopes (PSD) que frisou que a fixação dos valores da 

água caberá naturalmente à Câmara e depois à Assembleia Municipal. Concordou que a 

entidade que irá realizar o estudo, é de uma competência inquestionável e dentro de um bom 

preço. Lamentou que o debate se centre na natureza do prestador, se público ou privado, em 

vez de se centrar na qualidade do serviço prestado. _______________________________ 

Usou da palavra, o deputado José Luís (CDU), que disse que este estudo tem perigos, porque 

pode ser indicativo no sentido de aumentar as tarifas e as taxas e a entidade reguladora que 

vai ter que se pronunciar também acerca do tarifário, pode vir a causar aqui um problema 

grave com um aumento exponencial nos preços. __________________________________   

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

quatro, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - 

ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE 

SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS, ESTUDO DO TARIFÁRIO 

E ELABORAÇÃO DO RESPETIVO REGULAMENTO DE TARIFAS ATÉ AO VALOR DE CATORZE MIL E 

QUINHENTOS EUROS NO ANO DE 2015  - para efeitos do cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 

1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro - PROCESSOS INCLUÍDOS NA AÇÃO 2014/A/184 DO 

PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DE 2014, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por 

unanimidade dos presentes (23). _____________________________________________ 

PONTO 5 –APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO 

MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS OU BENEFÍCIOS A ENTIDADES DE NATUREZA 

SOCIAL, CULTURAL, DESPORTIVA, RECREATIVA OU OUTRA, nos termos do disposto no artigo 

25º do nº 1 alínea g) do RJAL 

“ Presente certidão de teor nº 56/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 14 de 

agosto de 2014: 

Considerando que o Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios ou Benefícios a Entidades de 
Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, foi aprovado em reunião de câmara de 13 
de dezembro de 2012, com as alterações introduzidas e aprovadas em reunião de câmara de 11 de 
junho de 2013 e enuncia três modalidades de apoio: atividades de carácter anual, atividades de 
carácter pontual e apoio a infraestruturas; 

Considerando que o n.º 3 do artigo 11.º do Regulamento refere que “Excecionalmente, as candidaturas 
ao programa de apoios a atividades pontuais podem ser apresentadas para além do prazo referido no 
n.º 1, desde que o pedido seja devidamente fundamentado e entregue com a antecedência mínima de 
60 dias em relação à data de realização da atividade”. 

Considerando que se verifica que a exceção, prevista no regulamento, de admissão apenas de 
candidaturas a programas de apoios pontuais, está a limitar e a restringir as entidades do concelho, 
designadamente quando necessitam obras de melhoria de infraestruturas.  
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A Câmara Municipal da Marinha Grande de acordo com as competências previstas na alínea g) do n.º 
1 do artigo 25.º e alínea k) n.º 1 do artigo 33.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, delibera 
submeter à aprovação da Assembleia Municipal a alteração do n.º 3 do artigo 11.º do Regulamento 
Municipal de Atribuição de Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou Outra, que deve passar a ter a seguinte redação: 

(…) 

““3 - Excecionalmente, as candidaturas aos programas de apoios a atividades pontuais e de apoio a 
infraestruturas, podem ser apresentadas para além do prazo referido no n.º 1, desde que o pedido 
seja devidamente fundamentado”” 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 1 abstenção do Sr. Vereador Aurélio 
Ferreira, que proferiu uma declaração de voto, bem como o Sr. Vereador Vítor Pereira”. 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 5 e colocou-o à discussão, pelas 22.10h. Deu a 

palavra à Câmara para prestar os esclarecimentos sobre o mesmo. ____________________ 

Usou da palavra o Vereador Vítor Pereira, que informou que é uma alteração pontual ao 

regulamento e que pretende que as candidaturas com caráter anual continuem a ser 

obrigadas a cumprir o prazo previsto e as de caráter pontual, sejam exceção e fiquem sem 

prazo, podendo ser apresentadas em qualquer altura, para que possamos ajudar em tempo 

útil quando necessário. Disse ainda que este regulamento apresenta algumas lacunas e 

precisa de ser melhorado, mas estamos a trabalhar nele de forma acautelada e cuidadosa. __ 

 

Usou da palavra o deputado Joaquim João Pereira (PSD), que disse tratar-se de uma 

alteração simples, mas significativa, pois permite à Câmara intervir quando há necessidades 

urgentes e imprevistas. ____________________________________________________ 

 

Tomou a palavra a deputada Manuela Miranda (MPM), que disse concordarem com a 

alteração proposta, mas o regulamento deveria ser objeto de uma revisão mais profunda. ___   

 

Ausentando-se da Mesa e retomando o seu lugar na bancada, usou da palavra a deputada 

Ana Patrícia Nobre (PS), que lamentou que esta alteração tenha demorado tanto tempo a 

chegar aqui, pois prejudica muito a vida das associações. Disse que há muitas entidades que 

ainda não receberam os apoios respeitantes ao presente ano e questionou a razão pela qual 

isso acontece. ___________________________________________________________ 

 

Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que lamentou a postura constante do 

MPM que concorda com o que se faz mas que acha sempre que devia ser muito mais, pelo 

que perguntou pela proposta que têm para apresentar. Disse que a introdução de eventuais 

alterações profundas ao regulamento neste momento, só iria complicar ainda mais a vida às 

associações, ainda mais que o prazo para as candidaturas termina amanhã. _____________ 

 

Confirmou o Vereador Vítor Pereira que existem atrasos na atribuição dos apoios por duas 

razões: a primeira por falta de entrega de documentos e a segunda por falta de credibilidade 
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de algumas associações que não fazem corresponder os documentos entregues com o fim da 

atividade que preconizam. __________________________________________________ 

 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que disse tratar-se de uma alteração 

ajustada e que se justifica plenamente. _________________________________________ 

 

 

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

cinco, APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO 

MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS OU BENEFÍCIOS A ENTIDADES DE NATUREZA 

SOCIAL, CULTURAL, DESPORTIVA, RECREATIVA OU OUTRA RESPEITANTE AO N.º 3 DO ARTIGO 

11.º QUE PASSOU A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: “3 - Excecionalmente, as candidaturas aos programas 

de apoios a atividades pontuais e de apoio a infraestruturas, podem ser apresentadas para além do 

prazo referido no n.º 1, desde que o pedido seja devidamente fundamentado.”, tendo a Assembleia 

deliberado aprovar o mesmo por maioria, com vinte votos a favor e três abstenções (MPM). _ 

A deputada Manuela Miranda (MPM), proferiu a seguinte declaração de voto: “ O MPM 

concorda com a alteração proposta pelo executivo, mas considera urgente a revisão total deste 
regulamento, porque não é justo, dado não incluir todas as modalidades desportivas, nem 
transparente, uma vez que não define quem, quanto e em que condições se devem atribuir os 
subsídios.” ____________________________________________________________________ 

PONTO 6 -  APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO DO CONSELHO 

MUNICIPAL DA JUVENTUDE DA MARINHA GRANDE, nos termos do disposto no artigo 25º do 

nº 1 alínea g) do RJAL. 

“ Presente certidão de teor nº 55/2014/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 31 de julho 
de 2014: 

As autarquias locais, atento o princípio da subsidiariedade consubstanciado numa relação de 
proximidade com as populações, são as pessoas coletivas da administração pública que se encontram 
melhor posicionadas para criar e desenvolver as condições necessárias para uma efetiva participação 
dos cidadãos na gestão das políticas do Município, abrangendo, entre outras camadas geracionais, os 
jovens, nos quais reside o futuro do País. 

Para que as políticas municipais de juventude se revelem ainda mais eficazes, correspondendo aos 
anseios dos seus destinatários últimos, é essencial que se apurem, de forma participada, quais os 
problemas e aspirações dos próprios jovens, envolvendo-os ativamente na busca das soluções mais 
adequadas à sua resolução e à satisfação das suas legítimas expectativas. 

Nesse sentido e para reforçar esta política municipal da juventude será desejável constituir o 
Conselho Municipal da Juventude na Marinha Grande. 

Considerando que nos termos da Lei n.º 8/2009, de 18 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei n.º 
6/2012, de 10 de fevereiro, aprovou o Regime Jurídico dos Conselhos Municipais da Juventude. 

Assim, de acordo com as competências previstas na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea k) n.º 1 
do artigo 33.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ainda nos termos do artigo 25.º, da Lei 
n.º 8/2009, de 18 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei n.º 6/2012, de 10 de fevereiro, que 



(Mandato 2013/2017)
   ATA NÚMERO QUATRO 29.09.2014 

 
16 

aprovou o Regime Jurídico dos Conselhos Municipais de Juventude, a Câmara Municipal, pretendendo 
instituir o Conselho Municipal da Juventude da Marinha Grande, elaborou o presente e respetivo 
“Projeto de Regulamento do Conselho Municipal da Juventude da Marinha Grande”, constante de 
anexo (anexo 5), que delibera submeter à aprovação da Assembleia Municipal. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e teve declarações de voto da Sra. Vereadora Ana Alves 
Monteiro e do Sr. Vereador Vítor Pereira. “ 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 6 pelas 22.28h. Deu a palavra à Câmara para 

prestar os esclarecimentos sobre o mesmo. _____________________________________ 

Tomou a palavra, o Vereador Vítor Pereira, que disse que este regulamento era uma ambição 

antiga dos jovens do nosso Concelho e que agora aqui trazemos e que procura não ser uma 

cópia integral da legislação vigente, mas antes um conjunto de normas que nos possam 

ajudar a fazer funcionar o Conselho da juventude. Não é um documento acabado, 

eventualmente poderá vir a sofrer alterações daqui a algum tempo, mas irá permitir trabalhar 

mais e melhor uma política para a juventude. ____________________________________ 

Usou da palavra a deputada Margarida Lopes (PSD) que disse que ao fim de 3 anos, de 2 

moções e várias intervenções sobre este assunto, sente hoje satisfação por ver o regulamento 

pronto e o mesmo ser colocado à aprovação. Disse ainda que este regulamento é a prova de 

que é possível trabalhar em conjunto, mesmo com pessoas de ideologias diferentes, tudo em 

prol de um objetivo comum que são os jovens do Concelho. _________________________ 

 

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

seis, APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO DO CONSELHO 

MUNICIPAL DA JUVENTUDE DA MARINHA GRANDE, tendo a Assembleia deliberado aprovar o 

mesmo por unanimidade dos presentes (23). _____________________________________ 

PONTO 7 - 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 7 e colocou-o à discussão, pelas 22.33h. _______ 

Tomou a palavra o deputado José Luís (CDU), que questionou por que razão não foram feitas 

as obras em S. Pedro de Moel a tempo da época balnear, o que veio a prejudicar toda a 

gente. Solicitou esclarecimentos sobre o facto das estradas das matas continuarem sem estar 

arranjadas e sem oferecer segurança. Disse ainda não ser admissível, nem compreensível 

tamanho desmazelo, é preciso pressionar o Estado, senão tudo estará na mesma para o 

próximo verão. Em relação à leitura dos contadores da água, disse que a empresa não está a 

prestar um bom serviço, os munícipes estão a receber faturas com valores exorbitantes e a 

reclamar, pelo que é preciso que a Câmara esteja atenta a este problema e faça cumprir o 

caderno de encargos. ______________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Joaquim João Pereira (PSD), que elogiou as festas da cidade que 

em parceria com as festas religiosas resultaram muito bem e envolveram milhares de 

pessoas. Criticou a ausência de gradeamento na praça em S. Pedro de Moel, bem como o 

mau aspeto causado pela degradação das piscinas daquela praia. Disse ainda que a falta das 
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piscinas teve repercussões negativas para a indústria hoteleira e é preciso encontrar uma 

solução. Questionou sobre a taxa de cobertura do saneamento no Concelho, nomeadamente o 

ponto de situação nos lugares de Pero Neto, Amieira e Pilado. _______________________ 

Usou da palavra a deputada Elvira Ferreira (+C) que lamentou que a Casa Museu Afonso 

Lopes Vieira estivesse encerrada durante o mês de agosto e a fraca afluência registada no 

Museu Joaquim Correia. O que pretende a Câmara fazer, em termos de divulgação, para 

inverter os números de visitantes?! Sugeriu que no próximo ano, a Câmara promova uma 

cultura social dirigida para as camadas jovens do Concelho para ocupação das férias de 

verão de uma forma saudável, através da criação de um programa de voluntariado jovem de 

tempos livres de verão enquadrados nas áreas cultural, social, desportiva e artística. Este 

programa iria permitir melhorar os serviços que, durante o verão, são prestados à 

comunidade. ____________________________________________________________ 

Tomou a palavra o presidente de junta de freguesia de Vieira de Leiria, Joaquim Vidal (PS), 

que elogiou o protocolo estabelecido entre a Câmara e a Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA) para as reparações nas nossas praias, nomeadamente a norte da praia da Vieira. 

Lembrou ainda da necessidade de fazer saneamento no alto da valeira e em Casal d’Anja, que 

embora sejam obras de pouco vulto, são desde há muito tempo reclamadas pela população. _ 

Usou da palavra a deputada Margarida Lopes (PSD) que lembrou que já existe um programa 

de ocupação de tempos livres para os jovens. Referiu ainda o Quadro Comunitário 20/20 e o 

acordo de parceria e quis saber quais os projetos em que a Câmara está a trabalhar para 

candidatar a estes fundos comunitários. ________________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Manuela Miranda (MPM), que disse que este ano, a Câmara 

gastou cerca de 70 mil euros na oferta dos manuais para 1º ciclo e que gostaria que essa 

verba fosse revertida para o 3º ciclo e secundário, que têm livros muito mais caros. Sugeriu 

que se promova o empréstimo e a partilha de material e manuais escolares. _____________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que solicitou esclarecimentos sobre o 

protocolo com a APA. Questionou também sobre os trabalhos relativamente à recuperação 

dos depósitos de água, as obras do estuarino e a obra do canil /gatil. _________________ 

Usou da palavra a deputada Elvira Ferreira (+C) que defendeu que a oferta dos manuais ao 1º 

ciclo não deveria ser para todos os alunos e que deveria haver um projeto educativo 

municipal mais amplo. Lembrou que este ano, no 1º ciclo, foram subsidiados 514 alunos e a 

Câmara deu os manuais a 1495 alunos, ou seja a grande maioria dos alunos não tem 

carências económicas. Sugeriu que fosse criado um banco de livros associado ao movimento 

reutilizar, que já existe em 126 escolas deste país e é uma recomendação do conselho 

nacional de educação. _____________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que disse que apesar das dificuldades 

impostas pelo Governo, a abertura de mais um ano letivo decorreu sem grandes sobressaltos, 

embora referisse que a falta de pessoal efetivo continua a ser um problema. Elogiou o projeto 

piloto para alargamento da componente de apoio à família até às 19.30h e a oferta dos 

manuais ao 1º ciclo e lamentou que esta medida não se possa alargar aos restantes níveis de 
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ensino. Saudou as comemorações do dia mundial do turismo e a reabertura da Casa da 

Cultura-Teatro Stephens para o próximo mês e questionou sobre a sua programação. 

Perguntou ainda se está prevista animação para o Natal e fim de ano no centro da Marinha 

Grande. ________________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Carlos Wilson (MPM), que questionou sobre o saneamento para 

Picassinos. Disse ainda que se sentiu envergonhado perante os amigos que o visitaram este 

verão, com o aspeto descuidado que S. Pedro de Moel e as nossas matas apresentavam. 

Disse ainda que ganhámos um prémio na gastronomia nacional com o “arroz de marisco” e já 

toda a gente se esqueceu. Alertou que é importante promover mais e melhor aquilo que 

temos no nosso Concelho para atrair investimento e mais turismo. ____________________ 

Informou o Presidente da Câmara que as obras em S. Pedro de Moel são da responsabilidade 

da APA, mas a Câmara procurou através da celebração de um protocolo, agilizar 

procedimentos, mas infelizmente nem tudo correu bem. Houve problemas com a empresa que 

ganhou o concurso que não conseguiu arranjar a madeira para proceder aos arranjos. A 

empresa Oliveiras é a proprietária das piscinas de S. Pedro e estão disponíveis para fazer 

obras, mas precisam da autorização da APA e que seja devidamente esclarecida a delimitação 

da área pertença do domínio público marítimo. ___________________________________ 

Disse ainda que dificilmente se irá concluir todo o saneamento do Concelho neste mandato, 

de qualquer forma, somos o Município da zona centro com maior cobertura com 84%, graças 

ao trabalho que tem vindo a ser feito nestes últimos 40 anos. ________________________ 

Informou que não foi possível abrir a casa – museu em S. Pedro por falta de pessoal, que a 

oferta dos livros a todos os alunos do 1º ciclo é para continuar e que gostaria de o fazer 

também para os outros ciclos, se tivesse disponibilidade financeira. A abertura do ano letivo 

decorreu sem grandes sobressaltos, mas referiu que houve muitos problemas em conseguir 

pessoal para as escolas e para os transportes escolares. ____________________________ 

Quanto ao orçamento participativo, este tem um júri responsável pela coordenação, por isso 

desconhece os pormenores da iniciativa, mas irá procurar dar resposta às dúvidas aqui 

colocadas e mostrou-se disponível para alterar o regulamento para o próximo ano. ________ 

Quanto ao Quadro 20/20 ainda se sabe muito pouco, provavelmente só para março haverá 

mais notícias, mas já estamos a trabalhar nas candidaturas, nomeadamente no projeto da ARU 

– área de reabilitação urbana, entre outros. _____________________________________ 

A Câmara tem vindo a exercer pressão junto do ICNF – instituto da conservação da natureza 

e das florestas, no sentido de resolver a questão das matas, e perante tanta inércia, 

solicitámos que nos informem onde podemos intervir. Mas respondem-nos que as estradas 

estão muito boas para o fim a que se destinam, ou seja para fazer o transporte da madeira, 

pois os ralis é que estragam as estradas, não são os camiões?! ______________________ 

Informou o vice-presidente da Câmara que não foi possível colocar equipamentos pesados 

durante o verão nas praias balneares para se realizarem as obras, mas o que foi possível 

fazer fez-se. Passada a época balnear, já estão a decorrer as obras. ___________________ 
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Confirmou que a prestação de serviços para as águas, no que diz respeito à leitura dos 

contadores, não correu muito bem, mas a Câmara já falou com a empresa e tudo parece estar 

no bom caminho. Disse ser demagógico prometer que todo o saneamento ficará pronto até ao 

final do mandato. As obras que estão a decorrer de momento na rede viária, são por opção 

da Câmara, objeto de intervenção em todas as infra-estruturas: Rua das Laranjeiras, Rua da 

Mãe d’ água e a Rua Januário Martins. Disse também já ter sido adjudicada a obra para a Rua 

da Panificadora e para a Praia da Vieira, a separação das redes e o que falta de saneamento. 

No Pilado, estão a procurar resolver alguns problemas para se ligar algum do saneamento 

que existe ao emissário. No Pero Neto, a Simlis está a aguardar autorização do governo para 

fazer o emissário e a Amieira ainda não tem projeto de saneamento, mas iremos no próximo 

ano colocar a concurso esse projeto. __________________________________________ 

Agradeceu a compreensão dos diretores dos agrupamentos e dos professores das escolas 

onde ainda estão a decorrer obras, nomeadamente com a substituição das coberturas que 

tinham em fibrocimento, a remodelação de duas salas e da cantina do Pilado, arranjos 

exteriores e cantina da Praia da Vieira, remodelação de casas de banho e abertura de 2 salas 

para jardim-de-infância na João Beare e elogiou ainda a colaboração que as juntas de 

freguesia têm junto das escolas. Terminou dizendo que estão a aguardar a entrega do Plano 

de segurança para iniciar a obra do canil/gatil. ___________________________________ 

Usou da palavra a Vereadora Alexandra Dengucho que informou que a parceria entre os 

pelouros da educação e obras públicas, está a correr muito bem no que respeita à 

intervenção nas escolas. Foi pedido aos agrupamentos, o levantamento das obras necessárias 

para serem priorizadas para o próximo ano. Disse que o problema do pessoal nas escolas é 

recorrente e da responsabilidade do Ministério, mas que mais uma vez teve que ser a 

Autarquia com a colaboração do centro de emprego, que o teve que resolver. A educação 

deve ser gratuita, é um princípio da Constituição Portuguesa e por isso a oferta dos manuais 

escolares do 1º ciclo, é para continuar e para todos os alunos sem exceção. Agradeceu aos 

presidentes de junta de freguesia, as intervenções pontuais que têm vindo a fazer nas escolas 

e à colectividade da Garcia que cedeu gratuitamente as suas instalações para servir as 

refeições aos alunos das escolas do Pilado. _____________________________________ 

Quanto ao Turismo este deve ser pensado de forma estratégica para o Concelho e já tem 

algumas propostas para o próximo orçamento. Frisou que é essencial não virar as costas às 

matas, pois estas oferecem um grande potencial turístico. ___________________________ 

Usou da palavra o Vereador Vítor Pereira que lamentou não ter conseguido abrir o espaço 

museológico da Casa museu Afonso Lopes Vieira, por falta de pessoal. Infelizmente, a Câmara 

não pode admitir mais pessoal, o trabalho extraordinário não incentiva ninguém e os espaços 

municipais são cada vez mais. Referiu que a fraca afluência aos nossos museus, está 

relacionada com a baixa do turismo, que não tem sido promovido em termos oficiais. E que 

para isso, contribuiu a extinção das regiões de turismo que trabalhavam há dezenas de anos 

na promoção turística, e a nossa região no produto Leiria/Fátima. Deu os parabéns à família 

Correia que tem procurado com a Câmara encontrar soluções para melhorar a afluência ao 

Museu Joaquim Correia. ____________________________________________________ 
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Disse que a programação para o Teatro Stephens está feita até ao final do ano e será de 

entrada gratuita. Irá haver teatro, música, dança, espetáculos para bebés, quanto ao cinema 

ainda está a ser estudada a sua concessão. O Centro Tradicional da cidade vai ter animação 

no Natal e no Fim de Ano, mas a sua revitalização tem que ser abordada de uma forma global 

e em várias frentes. _______________________________________________________ 

O Presidente da Mesa solicitou que os movimentos e os partidos políticos indiquem à Mesa 

um jovem para vir a representar a assembleia municipal no Conselho Municipal da Juventude 

para que se dê cumprimento ao previsto na alínea e) do nº 1 do artigo 2º do regulamento.   

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 dos presentes (23) 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 00.1oh, 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 Carlos Alexandre de Carvalho Caetano, segundo 

secretário 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 

O Segundo Secretário  

 

Carlos Alexandre de Carvalho Caetano 

A secretária da Assembleia Municipal 

 

Paula Cristina Ascenso Moreira 

 

 

 

O conteúdo da presente sessão fica registado em suporte digital. 


