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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2016 ___________________________ 

Aos trinta 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, Ana Luísa Cardeira Martins, segunda secretária, 

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

de trabalhos:_____________________________________________________________ 

1. AUTORIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DA DERRAMA RELATIVA AO ANO DE 2016 A COBRAR 
NO ANO DE 2017, nos termos das alíneas c) e d), do n.º 1, do art.º 25º, do 
RJAL._______________________________________________________________ 

2. FIXAÇÃO DO VALOR DA TAXA RESPEITANTE AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 
(IMI) DO ANO DE 2016 A LIQUIDAR NO ANO DE 2017, nos termos do disposto na alínea 
d), do n.º 1, do art.º 25º, do RJAL.__________________________________________ 

3. FIXAÇÃO DA REDUÇÃO DA TAXA DE IMI PARA O PRÉDIO DESTINADO A HABITAÇÃO 
PRÓPRIA E PERMANENTE, EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE DEPENDENTES QUE COMPÕEM 
O AGREGADO FAMILIAR DO SUJEITO PASSIVO nos termos do disposto na alínea d), do 
n.º 1, do art.º 25º, do RJAL e em cumprimento do disposto no nº 2 e nº 9 do art.º 16 da 
Lei nº 73/2013 de 3 de setembro, bem como no n.º 13 do art.º 112 do Código do IMI, na 
sua redação atual. _____________________________________________________ 

4. 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): João Paulo Féteira Pedrosa, Aníbal Curto Ribeiro, Carlos 

Alexandre de Carvalho Caetano e Frederico Manuel Gomes Barosa.____________________ 

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

Paula Ribeiro Domingues, Renata Alexandra Gomes Pereira, José Luís Marques de Sousa, 

Maria Etelvina Lopes Rosa Ribeiro e Susana Marina Cadete dos Santos Costa.___________ 

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

Miranda, Carlos Wilson da Silva Batista e Ângela Sousa Domingues. ___________________ 

Bancada do Partido Social Democrata (PSD): Pedro Miguel Vieira Maria da Silva e Ana 

Margarida Balseiro Sousa Lopes. _____________________________________________ 

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

Filipe.__________________________________________________________________ 

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

Pereira de Freitas (CDU); Vieira de Leiria: Joaquim Vidal Tomé (PS) Moita: Álvaro Vicente 

Martins (PS)._____________________________________________________________ 

Estiveram ainda presentes, o Presidente da Câmara Municipal, Paulo Jorge Campos Vicente, a 

Vereadora Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira, o Vereador Vítor Manuel Fernandes 

Pereira, a Vereadora Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho, o Vereador Carlos Alberto 
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Fernandes Logrado, 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: Francisco Manuel de 

Carvalho Duarte (CDU), pelo deputado José Luís Marques de Sousa, a deputada Ana Cristina 

Dinis da silva pelo deputado Carlos Wilson da Silva Batista e o deputado Jorge Manuel Lucas 

dos Santos Pinto (MPM) pela deputada Ângela Sousa Domingues. Os documentos constituem 

o anexo número III da presente ata. ___________________________________________ 

Após a verificação da existência de quórum nos termos do disposto no artigo 11º do 

Regimento da Assembleia Municipal da Marinha Grande, pelas vinte horas e quarenta minutos, 

o Presidente da Mesa, Telmo Ferraz, declarou aberta a sessão, informou da correspondência 

recebida, e que caso desejassem a mesma estava disponível para consulta. Solicitou ainda a 

colaboração dos deputados, no sentido de entregarem as suas intervenções por escrito ou o 

envio dos respetivos ficheiros para o gabinete de apoio à Assembleia, para que possam 

constar em ata. __________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa apresentou, em nome de toda a Assembleia, um voto de pesar pelo 

falecimento do antigo deputado Albino Reis Paulo, que mereceu a aprovação, por 

unanimidades, de todos os presentes e guardou-se um minuto de silêncio em sua 

homenagem. ____________________________________________________________ 

VOTO DE PESAR 

“ Albino Reis Paulo, falecido subitamente no passado dia 4 de setembro de 2016~, foi um 
prestigiado Marinhense, natural de Vieira de Leiria, foi um militar progressista, foi professor, 
foi dirigente associativo, foi um autarca destacado e foi Comandante da associação dos 
Bombeiros da Freguesia de Vieira de Leiria, tendo ao longo de 40 anos de intervenção cívica, 
social e política de grande relevo e amplamente reconhecida por camaradas, amigos e 
também por quem eventualmente dele discordasse.  

Grande defensor do poder local democrático, foi autarca em todos os níveis do poder local. 

Foi Vereador na Câmara Municipal, membro do executivo da junta de freguesia e da 
assembleia de freguesia de Vieira de Leiria e da assembleia municipal da Marinha Grande. 

Foi dirigente da Biblioteca de Instrução Popular e do industrial desportivo Vieirense. 

Foi, em suma, um dos melhores filhos da nossa terra, a qual sempre honrou e defendeu 
intransigentemente. 

O seu falecimento representa, por tudo isto, uma grande perda para todos nós.” 

O Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº2/2016 da sessão ordinária de 28.04.2016 e 

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

por maioria com quinze votos a favor e sete abstenções. __________________________ 
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O Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº3/2016 da sessão ordinária de 28.06.2016 e 

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

por maioria com dezoito votos a favor e cinco abstenções. __________________________ 

ANTES DA ORDEM DO DIA__________________________________________________ 

O Presidente da Mesa declarou aberto o período antes da ordem do dia pelas 20.55h. _____ 

Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU) que apresentou uma reflexão sobre os 

seguintes temas: _________________________________________________________ 

- Alargamento da zona industrial da Marinha Grande 

- Serviços do Centro de Saúde da Marinha Grande 

- Revisão ao orçamento municipal 

Usou da palavra a deputada Manuela Miranda (MPM), que proferiu a seguinte intervenção 

sobre a revisão orçamental: _________________________________________________ 

“ Quando o orçamento para 2016 foi aprovado por esta Assembleia em dezembro, ficou claro que 
havia um saldo de gerência de 7 milhões que transitaria de 2015 para 2016 e que deveria ser 
incorporado no orçamento numa revisão orçamental a realizar quando as contas fossem aprovadas e 
definido o valor exato, o que veio a acontecer em abril.  

Poderia e deveria este executivo permanente ter começado no início do ano a discutir e a planear o 
que se iria fazer com 7 milhões de euros, para assim que as contas estivessem aprovadas (Abril), se 
fizesse a revisão orçamental, o que de facto não aconteceu. Só em 15 de julho, foi apresentada uma 
proposta de revisão orçamental, num documento de 23 páginas de rubricas avulsas, fazendo-se na 
altura, a sugestão para retirar a proposta, o que não foi aceite, pelo que foi chumbada. É nosso 
entendimento que a revisão orçamental, não é apenas uma correção ao orçamento, mas apresenta um 
valor de investimento superior ao que foi definido no próprio orçamento. Por esse motivo, dissemos 
em Julho que para além de acharmos que esta revisão devia ser feita com todos os eleitos, devia 
incluir obras fundamentais estruturantes. 

Nestas circunstâncias, a 1 de Agosto, o MpM apresentou uma proposta com condições e um conjunto 
de critérios muito claros e justos, que passavam por três grandes premissas: 

a)  Reposição no orçamento de 2016 das rubricas que o Sr. Presidente tinha alterado até 
Junho, no montante de € 3,5M. 

b) Os projetos de financiamento externo, designadamente fundos comunitários 
c) Abertura de novas rubricas relativas ao que são as reais necessidades da população, e 

que são vontades transversais de todos os membros do executivo.  
 
Apenas como exemplos: 
1. Avaliação do fornecimento de águas, com a preocupação da Adutora dos Altos Picotes 
2. Estudo para o Mercado 
3. A inscrição de realização de projeto para as piscinas municipais na Zona Desportiva. 
4. Criação de apoio às IPSSs para financiamento de Infraestruturas de apoio social (envelhecimento, 
toxicodependência, juventude). 
5. Rubrica de desenvolvimento, infraestruturação e acessibilidades para as Zonas Industriais no valor 
remanescente, para perfazer o valor de € 7,5M. 
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Entendeu o Sr. Presidente que a proposta apresentada não era passível de ser considerada, insistindo 
na sua proposta anterior, pelo que voltou novamente a ser chumbada. 

A 23 de Agosto, alterando a postura do início do mês, o Sr. Presidente chamou o MpM para discutir a 
nossa proposta, comprometendo-se a enquadrar os critérios apresentados numa nova proposta de 
revisão orçamental e voltarmos à mesa de negociações. 

 E assim, partindo do orçamento aprovado em dezembro, numa base de diálogo e concertação, tem-se 
vindo a discutir e a integrar propostas de todos os vereadores, convictos que no final poderemos 
encontrar um documento consensual das obras a realizar até final do ano. 

 Este modus operandi é o que sempre defendemos, para que se considerem as soluções para 
satisfação das necessidades reais dos cidadãos. 

Identificamo-nos com esta metodologia, ao contrário dos orçamentos anteriores onde não encontrámos 
uma estratégia e consequentemente não poderíamos votar a favor. 

Sim, estamos numa boa discussão com todos e acreditamos que iremos chegar a um acordo para 
aprovar a revisão orçamental por unanimidade. 

Foi sempre isto que desejamos e felizmente que entenderam seguir a nossa proposta.” 

Usou da palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que proferiu a seguinte intervenção sobre a 

revisão orçamental:________________________________________________________ 

“ Em primeiro lugar, gostávamos de reconhecer o esforço que o executivo está a fazer (7 vereadores), 
sobretudo os da oposição, que têm apresentado propostas, no sentido de refletir sobre os grandes 
temas do concelho e tentar encontrar soluções consensuais. 
 
Defendemos este diálogo desde o 1.º dia deste mandato e infelizmente perdemos 3 anos até que esta 
metodologia fosse aplicada. 
Este esforço não tem tido resultados em termos práticos e se não se materializarem as soluções 
consensuais, tudo terá sido em vão. 
 
Temos sérias dúvidas que o executivo com pelouros tenha intenção de fazer a revisão do orçamento 
de 2016 (que devia ter sido feita em março de 2016) e que tenha tão pouco intenções de aprovar o 
orçamento para 2017.  
 
Disparatado este pensamento? 
A metodologia adotada nas reuniões do executivo para a revisão, se não for revista, fará com que não 
seja possível, em tempo útil, a revisão orçamental. 
 
Por consequência, quem perde é o concelho por não potenciar toda a capacidade de investimento que 
tem. 
A quem interessa este cenário? 
Claramente ao executivo com pelouros que tendo já constatado da sua incapacidade de conceber e 
executar, poderá aproveitar a falta destes orçamentos para justificar a sua vitimização.” 
 

Usou da palavra o deputado Carlos Wilson (MPM), que proferiu uma intervenção sobre o 

atraso no alargamento da zona industrial da Marinha Grande e possível expansão da zona 

industrial da Maceira. ______________________________________________________ 
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Usou da palavra o deputado José Luís (CDU) que interveio abordando a má gestão do 

executivo do PS (em minoria) e falta de visão para o Concelho. ______________________ 

 

Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que interveio para falar do saldo de 

gerência e do esforço do atual executivo do PS para que haja uma gestão participada com 

esforço e diálogo entre todos, e para bem de todo o Concelho. Sugeriu a criação de uma 

comissão de acompanhamento para o investimento no Concelho. _____________________ 

 

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

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

Regimento, o Presidente da Mesa verificou que havia uma inscrição para o período de 

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

O Sra. D. Maria Adelina Sequeira Gomes, moradora na Rua Augusto Torneira, nº 39, Lote 2 

r/c esq, Ordem, 2430-386 Marinha Grande, que solicitou a intervenção da Câmara no espaço 

traseiro do prédio onde vive há mais de 20 anos. Referiu que um belo jardim deu lugar a um 

parque de estacionamento, de há 10 anos para cá. Passou a ter poluição à porta de casa e 

falta de privacidade. _______________________________________________________ 

ORDEM DO DIA __________________________________________________________ 

PONTO 1 - AUTORIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DA DERRAMA RELATIVA AO ANO DE 2016 A 
COBRAR NO ANO DE 2017, nos termos das alíneas c) e d), do n.º 1, do art.º 25º, do RJAL 
 
“ Presente certidão de teor nº42/2016/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 8 de 
setembro de 2016: 
De acordo com o estabelecido na alínea c) do art.º 14.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, na sua 
redação atual, diploma que preceitua o regime financeiro das autarquias locais e das entidades 
intermunicipais, o produto da cobrança de derramas lançadas nos termos do art.º 18.º do mesmo 
diploma legal, constitui uma receita municipal. 
 
Considerando que de acordo com o disposto no n.º 1 do art.º 18.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de 
setembro, os municípios podem deliberar lançar anualmente uma derrama até ao limite máximo de 
1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Colectivas) que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos 
passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza 
comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território. 
 
Considerando que de acordo com o n.º 4 do art.º 18.º da referida lei, a Assembleia Municipal pode, 
sob proposta da Câmara Municipal, deliberar lançar uma taxa reduzida de derrama para os sujeitos 
passivos com um volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse os 150.000 euros.------
Considerando os investimentos em curso e que se perspetivam lançar no concelho da Marinha Grande 
nas áreas das infraestruturas de redes municipais e da requalificação urbana, cuja execução física e 
financeira terá um forte impacto na estrutura da despesa do orçamento camarário do ano de 2017 e 
seguintes. 
 
A Câmara Municipal, apreciando o exposto e concordando com o seu teor, delibera nos termos da 
alínea ccc) do n.º 1 do art. 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, submeter à Assembleia Municipal 
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a seguinte proposta de lançamento da derrama relativa ao ano de 2016 a cobrar em 2017, fixando-a 
em: 
 
• 1,5% para os sujeitos passivos com lucro tributável sujeito e não isento de Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) que registem no ano anterior um volume de negócios que 
ultrapasse os 150.000,00 euros, nos termos do disposto art.º 18.º, n.º 1 da Lei n.º 73/2013 de 3 de 
setembro; 
 
• 0,75% para os sujeitos passivos com lucro tributável sujeito e não isento de Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) que no ano anterior registem um volume de negócios que 
não ultrapasse os 150.000 euros, nos termos do disposto no art.º 18.º, n.º 4 da Lei n.º 73/2013 de 3 de 
setembro; 
 
Mais delibera remeter a presente proposta de deliberação à Assembleia Municipal para que este órgão 
deliberativo autorize o lançamento da derrama relativa ao ano de 2016, a cobrar em 2017, nos termos 
da alínea d) do n.º 1 do art.º 25 da Lei n.º 75/2013 de 12 setembro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 1, pelas 21.35h e colocou-o à discussão._________ 

 

Usou da palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que questionou se eram adequadas as taxas 

de derrama aprovadas pelo executivo. Consideram que sim, porque são um estímulo ao 

desenvolvimento empresarial sobre o qual assenta o nosso sucesso enquanto concelho. No 

entanto, não podemos dormir sobre esta constatação de justiça. Disse que a obrigação do 

Município é aplicar o produto deste imposto na melhoria das condições de atratividade do 

nosso concelho, contribuindo para criar novos espaços empresariais e mantendo em boas 

condições os existentes. Não é isso que se tem verificado. Nos últimos 11 anos não se investiu 

em novas áreas empresariais, não conservámos as infraestruturas existentes e o resultado 

desta política de 11 anos é a fuga maciça de empresas do concelho para os concelhos 

vizinhos. A 1.ª página do Jornal de Leiria desta semana dava conta dessa situação. ________ 

Hoje temos condições de inverter esta tendência e corrigir erros do passado. Temos 

empresas, temos dinheiro, temos apoios, falta-nos apenas vontade e capacidade de execução. 

Além disso, o facto de estar suspenso o incentivo às empresas tem conduzido a que algumas 

delas se questionem, face a novos desafios que as obriguem a investimento, se deverão 

manter-se no concelho ou optar por concelhos limítrofes que têm incentivos. Não se trata 

apenas de um valor material, mas de um sinal de que elas são bem-vindas e necessárias.___  

 

Não havendo lugar a mais intervenções, e dando cumprimento ao disposto na alínea d) do n.º 

1 do art.º 25 do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, abreviadamente designado por RJAL, a Assembleia Municipal da Marinha Grande 

apreciou e autorizou o lançamento da derrama relativa ao ano de 2016 a cobrar em 2017, 

fixando-a em: 

 

 1,5% para os sujeitos passivos com lucro tributável sujeito e não isento de Imposto sobre 
o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) que registem no ano anterior um volume de 
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negócios que ultrapasse os 150.000,00 euros, nos termos do disposto art.º 18.º, n.º 1 da 
Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro 

 0,75% para os sujeitos passivos com lucro tributável sujeito e não isento de Imposto 
sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) que no ano anterior registem um 
volume de negócios que não ultrapasse os 150.000 euros, nos termos do disposto no 
art.º 18.º, n.º 4 da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro;____________________________ 

 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade. ______________________________ 

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

IMÓVEIS (IMI) DO ANO DE 2016 A LIQUIDAR NO ANO DE 2017, nos termos do disposto na 

alínea d), do n.º 1, do art.º 25º, do RJAL. 

 
“ Presente certidão de teor nº43/2016/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 22 de 
setembro de 2016: 
 
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. 
 
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, na sua redação atual, 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. 
 
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 2016, atento o disposto 
no n.º 14 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 0,45 %; 
 
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 2017. 
 
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. 
 
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 2016 a 
liquidar no ano de 2017, para que o órgão deliberativo fixe as mesmas nos termos do disposto na 
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alínea d) do n.º 1 do art.º 25 do mesmo diploma legal, atenta a necessidade da sua comunicação à 
Direção Geral dos Impostos, até 30 de novembro de 2016. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 2, pelas 21.40h e colocou-o à discussão. ________ 

 

Usou da palavra o deputado João Brito Filipe (+C), que referiu que aplicámos a taxa mínima 

do IMI e bem. É um fator que contribui para a atratividade do concelho relativamente à 

fixação de novos munícipes. Mas não chega. ____________________________________ 

O IMI pode e deve servir outros objetivos, nomeadamente, como ferramenta de incentivo à 
Regeneração Urbana. Há muitos anos que a regra do IMI obriga os municípios a agravar em 
300% os proprietários dos imóveis que não cumpram o seu dever de manter os mesmos e de 
não os transformar em ruínas. Nos últimos 3 anos, alertaram para esta obrigação camarária. 
Nos mesmos 3 anos, o executivo com pelouros fez ouvidos de mercador e preferiram a 
ilegalidade ao desenvolvimento do Concelho. ____________________________________ 
Finalmente, sob nossa proposta vai este ano ser elaborado o regulamento de imóveis 
devolutos e em ruínas para que, no próximo ano de 2017, possa esta medida corretora ser 
aplicada. _______________________________________________________________ 
Não pode ser tomada esta regra como punitiva e cega para todos os munícipes, sobretudo 
para aqueles que não têm condições financeiras para conservar os imóveis. Por isso, é 
imperativo que, antes da fixação da taxa do IMI para 2018, esteja já em funcionamento o 
sistema de incentivo à Regeneração urbana, dirigido aos munícipes menos favorecidos, 
conforme proposta de uma das 1.ªs ações do PEM. ________________________________ 
 

Não havendo lugar a mais intervenções, a Assembleia Municipal da Marinha Grande, nos 

termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do art.º 25 do mesmo diploma legal, delibera por 

unanimidade, fixar a taxa do imposto municipal sobre imóveis (IMI) para os prédios urbanos 

em 0,3%, respeitante ao ano de 2016 a liquidar no ano de 2017. ______________________ 
 

PONTO 3 - FIXAÇÃO DA REDUÇÃO DO VALOR DA TAXA RESPEITANTE AO IMPOSTO 

MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) PARA O PRÉDIO DESTINADO A HABITAÇÃO PRÓPRIA E 

PERMANENTE, EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE DEPENDENTES QUE COMPÕEM O AGREGADO 

FAMILIAR DO SUJEITO PASSIVO, nos termos do disposto na alínea d), do n.º 1, do art.º 25º, 

do RJAL e em cumprimento do disposto no nº 2 e nº 9 do art.º 16 da Lei nº 73/2013 de 3 de 

setembro, bem como no n.º 13 do art.º 112 do Código do IMI, na sua redação atual 

“ Presente certidão de teor nº44/2016/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 22 de 
setembro de 2016: 
 
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. 
 
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. 
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Considerando que com a publicação da Lei n.º 7-A/2016 de 30 de março, Lei do Orçamento de Estado 
para o ano de 2016, foi aditado o artigo 112º-A ao Código do IMI. 
 
Considerando a informação 46RD/2016 de 19 de setembro dos serviços da Divisão Financeira e 
Tecnologias de Informação. 
 
Considerando que de acordo com o n.º 2 do Art.º 16.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, “(…) A 
assembleia municipal pode, por proposta da câmara municipal, através de deliberação fundamentada 
que inclui a estimativa da respetiva despesa fiscal, conceder isenções totais ou parciais relativamente 
aos impostos e outros tributos próprios. (…)”. 
 
Considerando que em cumprimento do disposto no n.º 6 do Art.º 112.º-A do Código do IMI, a 
Autoridade Tributária e Aduaneira, através de email remetido a esta autarquia a 13 de setembro de 
2016, veio prestar a informação necessária para se proceder ao apuramento da despesa fiscal 
decorrente da eventual aplicação da redução de IMI, nos termos do n.º 1 do Art.º 112º-A do Código do 
IMI e para cumprimento do preceituado no n.º 2 do art. 16.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro. 
 
Considerando que a deliberação que fixa a redução da taxa de IMI para prédios ou parte de prédios 
urbanos destinados a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, 
e que seja afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes que compõem o respetivo agregado 
familiar, deve ser comunicada à Direção Geral dos Impostos, por transmissão eletrónica de dados, até 
ao dia 30 de novembro de 2016, atento o disposto no n.º 14 do Art.º 112.º do CIMI; 
 
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 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 redução da taxa de Imposto Municipal 
sobre Imóveis, para prédios ou parte de prédios urbanos destinados a habitação própria e permanente 
do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, e que seja afeto a tal fim, atendendo ao número de 
dependentes que compõem o respetivo agregado familiar, respeitante ao ano de 2016 a liquidar no 
ano de 2017, atento o disposto no n.º 9 do Art.º 16.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, n.º 2 do 
mesmo artigo e diploma legal e n.º 1 do Art.º 112.º-A do CIMI, na sua redação atual, conforme o 
disposto no quadro seguinte, considerando que atenta a informação prestada pela Autoridade 
Tributária e Aduaneira tal consubstancia uma despesa fiscal de 109.240 euros, no ano de 2017. 
 

Nº dependentes do agregado familiar 
Dedução fixa (em €) 

1           20,00€ 

2           40,00€ 

3 ou mais          70,00€ 

 
Mais delibera, e atenta a necessidade da comunicação à Direção Geral dos Impostos da redução da 
taxa do IMI para prédios ou parte de prédios urbanos destinados a habitação própria e permanente do 
sujeito passivo ou do seu agregado familiar, e que seja afeto a tal fim, atendendo ao número de 
dependentes que compõem o respetivo agregado familiar, até ao dia 30 de novembro de 2016, remeter 
esta proposta à Assembleia Municipal para que o órgão deliberativo fixe a mesma nos termos da 
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alínea d) do n.º 1 do Art.º 25 do mesmo diploma legal e em cumprimento do disposto no n.º 9 do 
Art.º 16.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, n.º 2 do mesmo artigo e diploma legal e n.º 1 do Art.º 
112.º-A do CIMI, na sua redação atual. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. Os Srs. Vereadores da CDU proferiam declarações de 
voto.” 

 
O Presidente da Mesa apresentou o ponto 3, pelas 21.45h e colocou o mesmo à discussão. __ 

 

Usou da palavra o deputado José Luís (CDU) que disse votarem a favor, embora este imposto 

seja cego e muito penalizador. A aplicação deste imposto promove injustiça social. ________ 

 

Usou da palavra a deputada Ana Margarida Lopes (PSD) que disse que os impostos indirectos 

é que são penalizadores para a população e elogiou esta medida que mitiga de alguma forma 

os encargos das famílias. ___________________________________________________ 

 

Usou da palavra o deputado Frederico Barosa (CDU) que disse que o grande problema do IMI 

reside na avaliação dos imóveis através de uma mera fórmula matemática. O que se pretende 

é que esta avaliação evolua para considerar outros elementos que traduzam melhor a 

realidade. _______________________________________________________________ 

 

Usou da palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que disse que ninguém gosta de pagar 

impostos, mas o Estado tem que equilibrar a receita. O método matemático usado para as 

avaliações não é justo. Relembrou que 2/3 do nosso concelho não é tributável, pois pertence 

às matas e o município não vê um euro dessa área que pertence ao Estado.______________ 

 

Não havendo mais intervenções, a Assembleia Municipal da Marinha Grande, nos termos do 

disposto na alínea d) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e em 

cumprimento do disposto no n.º 9 do art.º 16.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, n.º 2 do 

mesmo artigo e diploma legal e n.º 1 do art.º 112 ºA do CIMI, na sua redação atual, fixou a 

redução do valor da taxa de IMI para o prédio destinado a habitação própria e permanente, 

em função do número de dependentes que compõem o agregado familiar do sujeito passivo, 

respeitante ao ano de 2016 a liquidar no ano de 2017, de acordo com o seguinte quadro: 
 

Nº dependentes do agregado familiar Dedução fixa (em €) 

1 20,00 

2 40,00 

3 ou mais 70,00 

 

A presente deliberação foi aprovada por unanimidade. _____________________________ 
 

PONTO 4 - APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA, nos termos do 
disposto no artigo 25º, do nº 2, alínea c) do RJAL. 
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O Presidente da Mesa apresentou o ponto 4, pelas 22.10h e colocou o mesmo à discussão. __ 

 

Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que voltou a falar da questão da revisão 

orçamental e da falta de diálogo do executivo que, teve uma postura autoritária como se 

tivesse a maioria absoluta na Câmara. Lamentou que o executivo continua sem fazer obras 

estratégicas para a Marinha Grande. ___________________________________________ 

 

Usou da palavra o deputado Frederico Barosa (PS), que disse que a Marinha Grande precisa 

de ter mais peso politico para resolver as grandes questões relacionadas com a indústria e o 

crescimento e desenvolvimento económico e essa iniciativa tem que partir das empresas, 

porque a Câmara não consegue resolver tudo. Solicitou esclarecimentos sobre a 

operacionalização e responsabilidade na pavimentação das ruas. _____________________ 

  

Usou da palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que disse que o relatório de atividades 

apresentado, uma das atividades referidas na rubrica sobre Educação, é a repetição do 

sistema de pagamento por sistema multibanco das senhas mensais de almoço, já referido no 

relatório de 28 de junho, aliás, resultado de uma ação do PEM. O que se constata, é que não 

se adiantou absolutamente nada relativamente às fases subsequentes previstas na ação do 

PEM. Ao contrário, o que se verifica é a regressão do sistema de pagamentos digitais. A 2.ª 

fase, cuja implementação estava prevista para o início deste ano letivo, compreendia a total 

liberdade dos pais na escolha do que queriam comprar, por exemplo, comprar digitalmente 

senhas de almoço avulsas. Nada se avançou._____________________________________ 

A 3.ª fase, que deveria ser implementada antes do final de 2016, previa um sistema de 

pagamento digital com cartões magnéticos “contact less” para pagamento integral de todas as 

funções camarárias, corre o risco de morrer na gaveta._____________________________ 

Felicitou o executivo com pelouros em várias situações: ____________________________ 

- pelo empenho demonstrado na abertura deste ano letivo e pela capacidade que evidenciou 

no diálogo que foi capaz de ter com os diretores dos agrupamentos e associações de pais na 

abertura do mesmo. _______________________________________________________ 

- pela redução da despesa apresentada relativamente aos manuais escolares, possivelmente, 

porque o ME pagou 3 livros para o 1.º ano de escolaridade. _________________________ 

- e pela colocação no site da Câmara do Projeto Educativo Municipal, como por exemplo 

existe em Leiria, podendo os munícipes interessados saber o que se vai passar no ano letivo 

de 2016/2017.____________________________________________________________ 

Referiu ainda que infelizmente, para todos os marinhenses, moitenses e vieirenses, o cenário 

que apresentou é pura ficção. Para ele ser alterado, seria preciso uma revolução copérnica, 

coisa que este executivo já demonstrou até à exaustão, não ter capacidade, nem competência 

para a fazer. Conseguiram, inexplicavelmente, gastar mais em manuais para o ano 2016-2017 

do que no ano anterior, sabendo-se que o ME pagou 3 manuais para o 1.º ano. Seguindo esta 

diretriz do ME, que julgo bastante sensata e de acordo com a investigação sobre esta 

temática, em vez dos 76 000€, gastariam apenas 10 230€, ou seja menos 66 000€. Este 

executivo não contente com os 3 livros oferecidos pelo ME, ainda comprou mais 6 para o 1.º 

ano. Alguém de bom senso pensa que um aluno aprende melhor por ter mais livros? Se assim 

for, é surreal este pensamento. ______________________________________________ 
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Só há uma explicação, considerarem que quem manda no ME é incompetente, coisa que não 

me parece. Todas estas críticas, mais do que maledicência, têm um objetivo didático. ______ 

É este o tempo para serem feitas. É este o tempo porque o trabalho que está a ser feito pelo 

conjunto dos vereadores deve ter em conta esta triste realidade de forma a encontrarmos 

soluções que ao menos nos coloquem ao mesmo nível dos concelhos limítrofes. __________ 

Aliás, desafiou o presidente desta assembleia, no seguimento das nossas propostas aquando 

da sua eleição em 2013, que tomasse a iniciativa para que se faça um grande debate sério 

sobre a educação sob a égide da Assembleia Municipal. ____________________________ 

Sobre o relatório da CPCJ, referiu que achou estranho que o Decreto-lei 135/99, que obriga as 

entidades públicas e privadas a atendimento prioritário em várias situações, tenha sido, 

inicialmente, publicado no site da CPCJ da Marinha Grande, retirado do site do Partido 

Socialista. Devia haver mais cuidado na origem das fontes para colocar num site que deve 

ser, à partida, apartidário. __________________________________________________ 

 

Usou da palavra a deputada Ângela Domingues (MPM), que falou do decreto-lei 165/2014 e 

das dificuldades que a Câmara tem no processo com as empresas. A Câmara tem que 

procurar fazer tudo para manter cá as empresas e os empresários. Referiu que há muita falta 

de iluminação pública no centro da cidade. ______________________________________ 

 

Usou da palavra a Presidente de Junta de Freguesia da Marinha Grande, Isabel Freitas (CDU), 

que voltou a falar da falta de cumprimento por parte da Câmara, na entrega das massas 

asfálticas em cerca de 51 toneladas e assim não consegue trabalhar e cumprir o plano para os 

300 caminhos da nossa freguesia. Voltou a falar do apoio ao projeto para a nova junta de 

freguesia. _______________________________________________________________ 

 

Usou da palavra o deputado Pedro Silva (PSD), que abordou a questão da estrada de Casal 

Galego até Casal dos Claros, sobre o debate público para o mercado municipal e o ponto de 

situação sobre o abandono das piscinas de S. Pedro. ______________________________ 

 

Usou da palavra o deputado José Luís (CDU), que questionou sobre as obras que vão ser 

feitas ainda este ano. Falou que na freguesia da Marinha Grande só se pavimenta, alcatrão em 

cima de alcatrão. As zonas industriais não avançam e a Câmara não responde ao pulsar do 

crescimento económico do Concelho. __________________________________________ 

 

Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que falou da revisão orçamental e da 

procura de diálogo e de acordo por parte da Câmara, nessa matéria com o restante 

executivo. Elogiou ainda o trabalho da Vereadora Cidália. ___________________________ 

 

O Presidente da Câmara prestou esclarecimentos sobre várias questões. ________________ 

 

- Alocação de verbas na revisão orçamental; 

- Os manuais escolares são adquiridos com base na escolha feita pelos agrupamentos de 

escolas, a Câmara não interfere; 
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- A Câmara já tem indicações sobre as questões relacionadas com o DL 165/2014, e ficaram 

resolvidas até ao final do ano, as alterações ao PDM para os casos específicos das empresas 

que recorreram ao referido DL; 

- Mantem-se o acordo relativo às obras para a nova Junta de Freguesia; 

- Estão a ultimar as negociações para o alargamento da Rua do Repouso e avançar com a 

obra que falta; 

- Já está feito o acordo relativo à delimitação do domínio público hídrico, na zona das 

piscinas de S. pedro e que neste momento aguarda a competente publicação da portaria em 

DR; 

- O mercado municipal está a ser debatido nas reuniões para a revisão orçamental; 

- As pavimentações vão avançando prioritariamente em arruamentos que já têm todas as infra 

estruturas, mas outras têm que ser feitas mesmo sem terem essas obras executadas;_______ 

 

Informou ainda toda a assembleia que o executivo continua a trabalhar na revisão ao 

orçamento. ______________________________________________________________ 

 

O Presidente da Mesa informou que, caso a Assembleia tenha interesse em constituir uma 

comissão para apoio ao desenvolvimento industrial do Concelho, de acordo com a proposta 

do deputado João Paulo Pedrosa, devem ponderar, articular ideias e definir objetivos entre as 

diversas bancadas e depois remeter a mesma ao Presidente da Assembleia. _____________ 

 

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

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

tomadas na presente reunião. ________________________________________________ 

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

encerrada a reunião, às 23.20h, 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 segunda secretária Ana Luísa Cardeira Martins 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  
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A Segunda Secretária  

 

Ana Luísa Cardeira Martins 

 

A secretária da Assembleia Municipal 

 

Paula Cristina Ascenso Moreira 
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O conteúdo da presente sessão foi gravado e está disponível em ficheiro áudio. 


