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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2016 ___________________________ 

Aos vinte e nove dias do mês de novembro 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 extraordinária, a Assembleia Municipal da Marinha Grande com a 

seguinte ordem de trabalhos: ________________________________________________ 

PONTO 1 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE 52 PRÉDIOS URBANOS, SITOS 

NO LUGAR DO CAMARNAL E APROVAÇÃO DA MINUTA DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA 

E VENDA, para efeitos do disposto no artigo 25.º, n.º 1, alínea i), do Regime Jurídico das 

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

PONTO 2 – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA O CONTRATO DE COMPARTICIPAÇÃO 

DESTINADO À AQUISIÇÃO DE HABITAÇÕES E APROVAÇÃO DA MINUTA DE ADITAMENTO, 

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

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

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): Carlos Alexandre de Carvalho Caetano, Aníbal Manuel 

Curto Ribeiro e Frederico Manuel Gomes Barosa. ______________________________ 

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

Etelvina Lopes Rosa Ribeiro, José Luís Marques de Sousa, Renata Alexandra Gomes Pereira 

Susana Marina Cadete dos Santos Costa e Hélder Jorge de Sousa Rodrigues. ____________ 

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

Miranda e Ana Cristina Dinis da Silva. _________________________________________ 

Bancada do Partido Social Democrata (PSD): Ana Margarida Balseiro de Sousa Lopes. ______ 

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

Filipe. _________________________________________________________________ 

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

Gonçalves Rodrigues Pereira de Freitas (CDU) Vieira de Leiria: Joaquim Vidal Tomé (PS) e 

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, o Vereador Aurélio Pedro Monteiro Ferreira, o Vereador Carlos Alberto Fernandes 

Logrado 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 52º do regimento em vigor, foram justificadas as 

ausências e admitidas as substituições dos seguintes deputados: João Paulo Féteira Pedrosa, 
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(PS) pela deputada Lígia Maria Moreira Pedrosa, Francisco Manuel de Carvalho Duarte (CDU) 

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

(MPM) pela deputada Ângela Domingues de Sousa. 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 trinta e cinco 

minutos, o Presidente da Mesa, Telmo Ferraz, declarou aberta a sessão. ________________ 

O Presidente da Mesa comunicou que por motivos imprevistos e profissionais, o deputado 

Pedro Miguel Vieira Maria da Silva (PSD) e a deputada Susana Paula Ribeiro Domingues 

(CDU) não podem estar presentes. As suas justificações foram aceites. ________________ 

Deu conhecimento dos assuntos constantes na Ordem do Dia, de acordo com o nº 2 do artigo 

19º do Regimento. Lembrou ainda que se trata de uma sessão extraordinária, logo não houve 

lugar ao período antes da ordem do dia, nem ao período de intervenção do público. _______ 

ORDEM DO DIA __________________________________________________________ 

PONTO 1 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE 52 PRÉDIOS URBANOS, SITOS 

NO LUGAR DO CAMARNAL E APROVAÇÃO DA MINUTA DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA 

E VENDA. 

“ Presente certidão de teor nº 56/2016/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 25 de 

novembro de 2016: 

Considerando que, em 16 de junho de 2004, foi celebrado um contrato-promessa de compra e venda 

de 52 prédios urbanos, sitos no lugar do Camarnal, freguesia e concelho da Marinha Grande, que se 

dá por integralmente reproduzido e fica anexo. 

Considerando que os 52 prédios urbanos estão, devida e integralmente identificados no documento 

complementar integrado no contrato-promessa de compra e venda. 

Considerando que, na altura, o Instituto Nacional de Habitação (INH) se substituiu ao Município da 

Marinha Grande, na aquisição dos referidos prédios ao empreiteiro que os executou ao abrigo do 

disposto no artigo 2.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 159/2003, de 18 de julho; 

Considerando que essa aquisição pelo INH visou ultrapassar o impasse então verificado e 

pressupunha que mais tarde o Município procedesse à compra dos fogos em causa, como esteve 

previsto desde o início; 

Considerando que nessa sequência foi celebrado o identificado contrato-promessa que traduziu essas 

circunstâncias; 
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Considerando que o artigo 2.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 159/2003, de 18 de julho, habilita o Município 

da Marinha Grande a adquirir ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IRHU) os 52 prédios 

urbanos em causa, o que, além do mais, decorre do contrato-promessa de 2004; 

Considerando que se vem arrastando, desde há muito, o processo negocial com o IHRU, sem que 

tenha sido possível até agora estabelecer uma solução consensual e que acautele devidamente os 

interesses municipais;- 

Considerando que após um esforço adicional foi possível acordar os termos da formalização definitiva 

da transação dos imóveis, em conformidade com comunicação do IHRU, de 18 de novembro de 2016, 

que se dá por integralmente reproduzida e fica anexa; 

Considerando que o Município da Marinha Grande deve cumprir os compromissos que assume e que 

os prédios urbanos se destinam a alojar famílias em situação de vulnerabilidade económica e social, o 

que se reveste de um indiscutível interesse público municipal; 

Assim, a Câmara Municipal delibera, nos termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea ccc), para os efeitos do 

artigo 25.º, n.º 1, alínea i), ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, solicitar autorização à Assembleia Municipal para adquirir 52 (cinquenta e 

dois) prédios urbanos ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, nos exatos termos 

constantes da minuta de escritura pública de compra e venda, que se dá por integralmente 

reproduzida e fica anexa. 

Mais delibera, ao abrigo das mesmas disposições legais, aprovar a minuta da escritura pública de 

compra e venda, já dada por reproduzida, a celebrar após a obtenção de visto prévio do Tribunal de 

Contas, e submete-la à aprovação da Assembleia Municipal. 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade.” 

O Presidente da Mesa colocou o assunto à discussão e não havendo lugar a intervenções, a 

Assembleia Municipal da Marinha Grande, para efeitos do cumprimento do disposto na alínea 

i) do n.º 1 do artigo 25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, AUTORIZOU a aquisição de 52 (cinquenta e dois) prédios 

urbanos ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana e APROVA a minuta da escritura 

pública de compra e venda a celebrar após a obtenção de visto prévio do Tribunal de Contas 

e que se anexa. __________________________________________________________ 

 

Esta deliberação foi tomada pela unanimidade dos presentes. (22 deputados) ____________ 
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PONTO 2 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA O CONTRATO DE COMPARTICIPAÇÃO 

DESTINADO À AQUISIÇÃO DE HABITAÇÕES E APROVAÇÃO DA MINUTA DE ADITAMENTO.  

“ Presente certidão de teor nº 57/2016/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 25 de 

novembro de 2016: 

Considerando que, em 16 de junho de 2004, foi celebrado um contrato-promessa de compra e venda 

de 52 prédios urbanos, sitos no lugar do Camarnal, freguesia e concelho da Marinha Grande. 

Considerando que, nos termos do contrato-promessa, deve atualizar-se o valor da comparticipação de 

que o Município beneficia; 

Considerando que o valor da comparticipação passa a cifrar-se em 1.353.204,40 euros; 

Considerando que após um esforço adicional foi possível acordar os termos da formalização definitiva 

da transação dos imóveis, em conformidade com comunicação do IHRU, de 18 de novembro de 2016, 

que se dá por integralmente reproduzida e fica anexa e que considera a atualização nos termos 

indicadas no aditamento; 

Assim, a Câmara Municipal delibera, nos termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea ccc), para os efeitos do 

artigo 25.º, n.º 1, alínea i), ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, aprovar e submeter a aprovação da Assembleia Municipal a minuta de 

aditamento ao contrato de comparticipação destinado à aquisição de 52 (cinquenta e dois) prédios 

urbanos, a celebrar com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, que se dá por 

integralmente reproduzida e fica anexa. 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade.” 

O Presidente da Mesa colocou o assunto à discussão e não havendo lugar a intervenções, a 

Assembleia Municipal da Marinha Grande, para efeitos do cumprimento do disposto na alínea 

i) do n.º 1 do artigo 25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, APROVOU E AUTORIZOU a minuta de aditamento ao contrato de 

comparticipação destinado à aquisição de 52 (cinquenta e dois) prédios urbanos, a celebrar 

com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. _____________________________ 

Esta deliberação foi tomada pela unanimidade dos presentes. (22 deputados) ____________ 

 

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. ________________________________________________ 
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Dando cumprimento à alínea c) do nº1 do artº 30º do RJAL, o Presidente deu por encerrada a 

reunião, pelas vinte e uma horas e cinco minutos da qual se lavrou a presente ata que vai ser 

assinada pelos membros da Mesa: Presidente da Assembleia Municipal, Telmo Lopes da Silva 

Ferraz, primeira secretária, Ana Patrícia Quintanilha Nobre e Ana Luísa Cardeira Martins, 

segunda secretária, e ainda ao abrigo do nº 2 do artº 57º do RJAL por trabalhador da 

autarquia local designado para secretariar a reunião. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

Telmo Lopes da Silva Ferraz 

 

A Primeira Secretária 

  

Ana Patrícia Quintanilha Nobre 

 

A Segunda Secretária 

  

Ana Luísa Cardeira Martins 

 

 

A secretária da Assembleia Municipal 

 

Paula Cristina Ascenso Moreira 

 

 

 

 

 

 

O conteúdo da presente sessão fica registado em suporte digital. 


