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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2009 _____________________________ 

Aos vinte sete 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 e por Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes, primeira e 

segundo secretários respectivamente, reuniu em sessão extraordinária, a Assembleia 

Municipal da Marinha Grande com a seguinte ordem de trabalhos: ______________________ 

1.Protocolos de delegação de competências da Câmara nas Juntas de Freguesia do Concelho;  

2. Lançamento da derrama relativa ao ano de 2009 a cobrar no ano de 2010; _____________ 

3. Imposto Municipal sobre Imóveis � fixação da taxa respeitante ao ano de 2009 a liquidar 

no ano de 2010; _______________________________________________________________ 

4.Definição da percentagem de participação no I.R.S. � rendimentos de 2010 a liquidar em 

2011; ________________________________________________________________________ 

5. Proposta de desafectação de parcela de terreno do domínio público para ingressar no 

domínio privado do Município; ___________________________________________________ 

6. ANMP � Associação Nacional de Municípios Portugueses, relativo à indicação, por parte 

deste órgão, do representante das Juntas de Freguesia no XVIII Congresso daquela 

Associação; ___________________________________________________________________ 

7. CIMPL � Comunidade Intermunicipal do Pinhal Litoral - eleição dos representantes da 

Assembleia Municipal da Marinha Grande nos respectivos órgãos; ______________________ 

8. CPCJ � Comissão de Protecção de Crianças e Jovens da Marinha Grande � indicação dos 

representantes da Assembleia Municipal; __________________________________________ 

9. Criação do Conselho da Comunidade � indicação do representante da Assembleia 

Municipal; ____________________________________________________________________ 

10. Indicação dos representantes dos partidos para a comissão da revisão do regimento da 

Assembleia Municipal da Marinha Grande; _________________________________________ 

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

Regimento da Assembleia Municipal da Marinha Grande, pelas vinte e uma horas e vinte 

minutos, o Presidente da Mesa, Telmo Ferraz, deu inicio à reunião, na presença dos membros 

que assinaram a lista de presenças cuja cópia constitui o anexo número I da presente acta e 

dela fica a fazer parte integrante. __________________________________________________ 

Estiveram ainda presentes o Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Pereira e os seguintes 

vereadores: Alberto Cascalho, Alexandra Dengucho, António Santos, Cidália Ferreira, Paulo 

Vicente e Vítor Pereira, cuja cópia da lista de presenças se anexa à presente acta constituindo 

o anexo número II. _____________________________________________________________ 
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Foi justificada a falta e admitida a substituição da deputada do PS, Isabel Maria Sobreiro 

Simões Ferreira por Lígia Maria Moreira Pedrosa, foi ainda apreciado e aceite o pedido de 

suspensão do mandato do deputado da CDU, Filipe André Cardoso Andrade que foi substituído 

por José Manuel Silva. ___________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa tomou a palavra saudando todos os presentes e formulou o desejo de 

que este mandato decorra com civismo e trabalho em prol da comunidade. Mais informou que 

está a ser preparado, nas instalações da Câmara Municipal, um espaço onde irá funcionar o 

apoio à Assembleia Municipal. Lembrou ainda os senhores deputados que devem entregar os 

contactos de telemóvel e de emails, para facilitar a entrega de correspondência e 

documentação. Solicitou igualmente a entrega de uma fotografia tipo passe para se fazerem 

os cartões de identificação pessoal para cada um dos deputados. ________________________ 

Pediu ainda aos senhores deputados que indicassem os respectivos líderes de bancada. Por 

parte da bancada do PS foi nomeado o deputado Aníbal Curto Ribeiro, pelo Partido Social 

Democrata (PSD) o deputado Pedro André, pela CDU o deputado Saul Fragata, pelo Bloco de 

Esquerda (BE), o deputado José Rodrigues e pelo Movimento Cívico Independente (MCI), a 

deputada Graça Órfão. __________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa informou ainda que as sessões da Assembleia Municipal passarão a ser 

realizadas às sextas-feiras e com início às 20.30h, salvo excepções devidamente 

fundamentadas. Ficou marcada a próxima Assembleia Municipal para o dia 21 de Dezembro 

(segunda-feira) excepcionalmente, dado que encontramo-nos em época natalícia. __________ 

PONTO 1 - PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE 

FREGUESIA DO CONCELHO;______________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa apresentou a proposta da Câmara aprovada na reunião de 17 de 

Novembro de 2009 e deu a palavra ao Presidente da Câmara para prestar os esclarecimentos 

sobre a mesma e cujo documento se anexa à presente acta para dela fazer parte integrante 

como anexo número III. No uso da palavra o Presidente da Câmara informou que fez uma 

reunião com os Srs. Presidentes de Juntas da Marinha Grande, Moita e Vieira de Leiria no 

passado dia 9 de Novembro e propôs a continuidade dos Protocolos de delegação de 

competências para não haver um hiato na gestão das referidas freguesias e comprometeu-se a 

agendar uma nova reunião para negociar novos protocolos. ____________________________ 

Usou da palavra o Presidente da Junta de Freguesia da Moita, Álvaro Martins, que referiu o 

facto de há 4 anos atrás as juntas quase entrarem em colapso financeiro devido ao atraso na 

assinatura dos protocolos. Disse ainda estar a aguardar a marcação de uma nova reunião para 

negociar um novo protocolo mais actualizado e adequado aos tempos actuais. _____________ 

Interveio de seguida o Presidente da Junta de Freguesia de Marinha Grande, Francisco 

Duarte, que saudou todos os presentes, e congratulou a Câmara por ter dado continuidade ao 

protocolo para que a Junta continuasse a funcionar. Lembrou que a renegociação do novo 

protocolo deve ser feita o quanto antes. Manifestou o desejo que o Governo passe a dar 

competências directas às Juntas e acabe com os protocolos e informou que irá marcar esta 

posição no próximo congresso da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE). ____________ 
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Usou da palavra o Presidente da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, Joaquim Vidal, 

saudando todos os presentes e realçando o facto de ter sido dada continuidade ao protocolo, 

pois só assim é possível manter as juntas a funcionar. Aguarda que até Junho de 2010 seja 

discutido e negociado um novo protocolo que permitirá à Junta vir a desenvolver melhor as 

suas funções. __________________________________________________________________ 

Interveio de seguida o deputado Curto Ribeiro (PS) que cumprimentou os presentes e saudou 

em especial os novos deputados, os Presidentes de Junta e o novo executivo camarário. 

Lembrou que foi graças às Câmaras socialistas que as juntas passaram a ter protocolos de 

delegação de competências e é mais uma vez com o executivo socialista que as juntas podem 

continuar o seu trabalho com a renovação do protocolo existente. _______________________ 

Usando da palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU), este saudou todos os presentes e 

em particular os que estão pela primeira vez na Assembleia, referiu ainda que o protocolo de 

delegação de competências satisfazia minimamente o interesse das Juntas, daí a sua 

continuidade. _________________________________________________________________ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia submeteu à votação o Ponto 1 

�PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE 

FREGUESIA DO CONCELHO� tendo sido aprovado por unanimidade. _____________________ 

A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar, em minuta, a presente 

deliberação. __________________________________________________________________ 

 PONTO 2 - LANÇAMENTO DA DERRAMA RELATIVA AO ANO DE 2009 A COBRAR NO ANO DE 2010____ 

O Presidente da Mesa apresentou a proposta da Câmara aprovada na reunião de 17 de 

Novembro de 2009 e deu a palavra ao Presidente da Câmara para prestar os esclarecimentos 

sobre a mesma e cujo documento se anexa à presente acta para dela fazer parte integrante 

como anexo número IV. No uso da palavra o Presidente da Câmara informou que a 

documentação entregue previamente aos deputados, é esclarecedora quanto ao assunto 

posto à discussão. ______________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado José Rodrigues (BE), saudando todos os presentes, em especial 

os novos elementos, e desejou a todos um bom trabalho. Referiu ainda que a política fiscal é 

um instrumento fundamental para promover a justiça social e o desenvolvimento equilibrado 

e sustentável. No entanto, disse, essa política fiscal não pode tratar como igual o que é 

desigual. Lamentou as posições expressadas na Câmara pela CDU e pelo PS, por serem 

mantidos os valores do ano passado, apesar da conjuntura económica se ter agravado. ______ 

Usou da palavra o deputado Saul Fragata (CDU) que disse achar lógica a abstenção da 

vereação CDU em relação a este ponto. Concordam com o conteúdo, ou seja, com os valores 

nele propostos, mas não com a forma. Lamentou não terem sido consultados e irão abster-se. 

Tomou a palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que saudou os presentes, em particular 

os novos deputados e recordou a sua primeira presença na Assembleia Municipal há 25 anos, 

onde na altura o deputado Saul Fragata já fazia parte e ainda se mantém. Desejou a todos um 

bom trabalho em prol da terra. Em relação ao ponto 2, disse que na generalidade os partidos 
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representados na Assembleia Municipal sempre tiveram como princípio o apoio e a aprovação 

das taxas da derrama. O que poderá haver são divergências nos procedimentos, ou seja, o que 

o PS alegou no passado, mantém-se. O facto de não terem sido indicadas as obras a afectar às 

receitas provenientes da derrama e o facto dos deputados do PS não terem sido consultados 

mantém-se, havendo aqui uma ressalva a fazer fé que este executivo municipal tomou posse 

há 15 dias e portanto teve que plasmar um conjunto de propostas que já decorriam. Se no 

próximo ano nada se alterar irão ouvir aqui a minha opinião crítica. ______________________ 

Pediu a palavra o deputado Pedro André (PSD), que saudou todos os eleitos em especial os 

novos deputados. Informou que houve atraso na entrega dos seus documentos e em relação 

ao ponto em discussão, pretende saber se o PS vai passar a consignar a receita da derrama. Em 

relação à política fiscal em discussão nos pontos presentes hoje na Assembleia Municipal, disse 

que o PSD já votou contra as derramas, ao contrário do que aqui foi dito. O PSD acha que face 

à conjuntura que se vive, era melhor apoiar as empresas do que os cidadãos directamente, ou 

seja, era melhor baixar qualquer coisa na derrama do que estar a dar 1% no IRS. O PSD quer as 

empresas a serem apoiadas, porque com elas há salários, emprego e rendimentos, e julga que 

baixar o IRS não apoia os desempregados. __________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU), que referiu naturalmente que não 

está contra a proposta da derrama apresentada. Não vê inconveniente que a receita da 

derrama seja aplicada no que a Câmara entender melhor para o Concelho. Lembrou que a 

abstenção da CDU representa um protesto quanto à forma como o PS tratava esta questão no 

passado. _____________________________________________________________________ 

Usou a palavra o Presidente da Mesa que apresentou as desculpas pelo atraso na entrega da 

documentação ao deputado Pedro André e informou que vai insistir junto da Câmara para que 

se cumpra o regimento. _________________________________________________________ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia submeteu à votação o Ponto 2 

�LANÇAMENTO DA DERRAMA RELATIVA AO ANO DE 2009 A COBRAR NO ANO DE 2010� 

tendo o mesmo sido aprovado por maioria, com 10 (dez) votos a favor e 14 (catorze) 

abstenções. ___________________________________________________________________ 

A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar, em minuta, a presente 

deliberação. __________________________________________________________________ 

PONTO 3 - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) � FIXAÇÃO DA TAXA RESPEITANTE AO ANO DE 

2009 A LIQUIDAR NO ANO DE 2010________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa apresentou a proposta da Câmara aprovada na reunião de 17 de 

Novembro de 2009 e deu a palavra ao Presidente da Câmara para prestar os esclarecimentos 

sobre a mesma e cujo documento se anexa à presente acta para dela fazer parte integrante 

como anexo número V. __________________________________________________________ 

No uso da palavra o Presidente da Câmara informou que mantém todos os considerandos que 

constam da proposta. Respondeu ao deputado Pedro André informando que no próximo ano a 

receita da derrama não será consignada, mas será utilizada em acções que na altura serão 

indicadas, sem esquecer as promessas eleitorais. _____________________________________ 
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Aberta a discussão, tomou a palavra o deputado José Rodrigues (BE) que disse que no 

conjunto das receitas do Município, o IMI é aquela que assume o maior relevo. Para o BE tem 

todo o sentido que a ocupação por imóveis do espaço público se traduza numa compensação 

tributária à comunidade. O IMI pode ser também um instrumento importante na política de 

urbanização e conservação do património. Entendemos que a aplicação do IMI deva ser mais 

justa. Entregou uma recomendação a qual se junta à presente acta para dela fazer parte 

integrante como documento anexo número VI. ______________________________________ 

Interveio o deputado Luís Guerra Marques (CDU) que não subscreve a recomendação do BE, 

mas compreende o alcance da recomendação. O agravamento do IMI para aqueles que têm 

prédios degradados e devolutos, penaliza pessoas que embora proprietárias não têm dinheiro 

para a sua reparação. Disse ainda que o Estado é que deveria apoiar a recuperação desses 

prédios. Não apoia essa recomendação. Sobre o ponto em discussão, vai votar 

favoravelmente. Embora o IMI tenha vindo a subir, as necessidades da Câmara Municipal são 

cada vez maiores e há muita coisa para fazer na nossa terra, e a Câmara não tem condições 

para baixar o imposto. __________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa esclareceu que a recomendação vai ser entregue à Câmara como 

pedido do Bloco de Esquerda e não como uma posição da Assembleia Municipal. Não vai ser 

sujeita a qualquer votação. _______________________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que interpretou a recomendação do BE, embora 

fora da ordem de trabalhos, como uma preocupação. A degradação urbana deve ser uma 

preocupação da Câmara, nomeadamente a do casco histórico. É preciso recuperar a Marinha a 

partir do Centro Histórico. Relativamente ao ponto em discussão, concorda com o mesmo. ___ 

Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD) referindo que no ano anterior, o BE queria 

descer o IMI e agora já não pensa assim. Referiu ainda que o edifício mais degradado e em 

perigo de ruir no Centro Histórico é propriedade da Câmara, e está situado na Rua Machado 

Santos. O PSD irá apresentar propostas para a Câmara apoiar os proprietários desses prédios 

para assim repovoar o Centro. Acha que aquilo que deve ser feito é ajustar as taxas, tendo em 

conta a qualidade das infra-estruturas e a localização dos imóveis. Quem paga mais deve estar 

mais bem servido. Em relação ao ponto em discussão, o PSD vai abster-se, embora a Marinha 

Grande, se quer fixar pessoas, não deva taxar pelo máximo, como está a fazer em relação a 

outros Municípios aqui à volta. Deu como exemplo o Município de Óbidos que tem sido um 

sucesso através de uma política fiscal camarária. _____________________________________ 

O Presidente da Câmara esclareceu que o levantamento de todo o casco histórico do centro 

da Marinha Grande já está feito pelos serviços da DOPU, e é um trabalho que já vem sendo 

feito há alguns anos. Concordou com o deputado Pedro André que o edifício que está em 

piores condições na Rua Machado Santos é o da Câmara. Referiu que o executivo anterior 

tinha uma proposta de recuperação e este executivo vai avançar com as obras para darmos o 

exemplo. _____________________________________________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Graça Órfão (MCI) que saudou todos os presentes e informou 

que o MCI vai abster-se. _________________________________________________________ 



(Mandato 2009/2013)
   ACTA NÚMERO SETE  27.11.2009 

 6 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia submeteu à votação o ponto 3 

�IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) � FIXAÇÃO DA TAXA RESPEITANTE AO ANO DE 

2009 A LIQUIDAR NO ANO DE 2010� tendo o mesmo sido aprovado por maioria, com 19 

(dezanove) votos a favor e 5 (cinco) abstenções. _____________________________________ 

A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar, em minuta, a presente 

deliberação. __________________________________________________________________ 

O MCI apresentou uma declaração de voto a qual se junta à presente acta para dela fazer 

parte integrante como documento anexo número VII. _________________________________ 

PONTO 4 - DEFINIÇÃO DA PERCENTAGEM DE PARTICIPAÇÃO NO IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 

DAS PESSOAS SINGULARES (I.R.S.) � RENDIMENTOS DE 2010 A LIQUIDAR EM 2011; ________________ 

O Presidente da Mesa apresentou a proposta da Câmara aprovada na reunião de 17 de 

Novembro de 2009 e deu a palavra ao Presidente da Câmara para prestar os esclarecimentos 

sobre a mesma e cujo documento se anexa à presente acta para dela fazer parte integrante 

como anexo número VIII. ________________________________________________________ 

O Presidente da Câmara informou que mantêm a posição dos últimos anos, baixar o IRS para 

acompanhar a tendência dos municípios envolventes. _________________________________ 

Tomou a palavra o deputado José Rodrigues (BE) que sobre o ponto em discussão disse que a 

medida em causa só vai beneficiar objectivamente quem mais recebe, ou seja os mais ricos, as 

famílias mais carenciadas não serão beneficiadas. Disse ainda que no entender do BE, seria 

melhor aplicar a verba numa política de acção social mais eficiente. ______________________ 

Usou a palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU) que sobre este ponto disse que já 

correu muita tinta, trata-se de uma proposta demagógica que não beneficia ninguém. 

Lamentou que a Câmara prescinda de verbas que podia utilizar noutras coisas, para não 

beneficiar ninguém. A baixa de impostos deve ser promovida pelo Governo e não pelas 

Câmaras. Vai abster-se neste ponto. _______________________________________________ 

Pediu a palavra o deputado Pedro André (PSD) que em relação a este ponto referiu ser uma 

medida demagógica que não vai ter expressão junto da população, excepto naqueles que 

ganham acima da média, pelo contrário, os desempregados e com fracos rendimentos, esses 

que podiam ter medidas de apoio social, não têm nada por parte da Câmara. ______________ 

Interveio o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que saudou a Câmara por cumprir as promessas 

eleitorais, acha um bom princípio. Disse ainda que competitividade fiscal veio para ficar, a 

maioria das câmaras deste distrito tem vindo a tomar medidas de desagravamento fiscal. Esta 

medida a par de outras que a Câmara irá tomar no sentido de tornar o concelho da Marinha 

Grande mais atractivo para quem quiser cá viver e investir, é muito importante. A Marinha 

Grande tem vindo a perder população, portanto são precisos instrumentos como este para 

melhorara a atractividade do Concelho. ____________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Saul Fragata (CDU), que disse ir abster-se e lembrou que a ANMP 

tem uma posição por maioria contra esta medida de baixa do IRS, proposta desde há algum 

tempo pelo PS. ________________________________________________________________ 
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Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que teve oportunidade de afirmar que foi 

dado o primeiro sinal das promessas eleitorais ao baixar-se o IRS. A Câmara apesar de baixar as 

suas receitas com esta medida, não vai deixar de tomar as medidas de apoio social e de fazer a 

sua política social. ______________________________________________________________ 

Interveio o deputado Fernando Alves (CDU) que saudou os presentes e disse que esta medida 

de baixa de imposto em um por cento, é anedótica, o valor da poupança para a maioria das 

famílias representa dezoito cêntimos anualmente. Preferiria que a Câmara, com a receita 

arrecadada, apoiasse a população na comparticipação nos medicamentos. ________________ 

Usou da palavra o deputado Artur Marques (CDU), que saudou os presentes e lembrou que 

cerca de sessenta por cento da população, com esta baixa de imposto, vai usufruir de uma 

baixa de dezoito cêntimos por ano e outros pouco mais do que isso. Falou ainda que as 

Câmaras são casas pobres e que os concelhos têm dificuldade em fazer obras, estão sempre à 

espera de financiamentos para fazer obras de vulto. Acrescentou não ser admissível que a 

Banca lucre diariamente milhões de euros e pague menos impostos. Pensa que o PS deve ter a 

postura de baixar os impostos, mas não percentualmente, mas sim, junto de quem é justo o 

desagravamento fiscal. __________________________________________________________ 

De seguida usou da palavra a deputada Cristina Carapinha (CDU) que saudou igualmente os 

presentes e lembrou que uma grande faixa da população da Marinha Grande não entregou 

declaração de IRS porque estava dispensada de o fazer, e nessa faixa estão os idosos e os 

reformados que têm pensões inferiores a quatrocentos e trinta seis euros mensais. Disse ainda 

que esta medida de baixa de imposto, não traz qualquer benefício para o grupo referido. ____ 

Pediu a palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU), e falou que, antes da competitividade 

fiscal para atrair pessoas com dezoito cêntimos por ano, abordada pelo deputado João Paulo 

Pedrosa, é preciso apostar nas infra-estruturas da cidade para dar qualidade de vida à 

população. E a verba desta baixa de imposto que não irá atrair ninguém, impede sim, que se 

melhorem as infra-estruturas. ____________________________________________________ 

Usou a palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), e disse que esta medida acusada de 

demagógica pelos deputados da CDU, foi votada favoravelmente pelo eleitorado, pela 

população. Acrescentou que os senhores deputados devem ter cuidado com os argumentos 

reversíveis, quando dizem que se o executivo municipal tivesse prescindido desta receita 

poderiam utilizá-la em equipamentos sociais. Pois durante o anterior mandato, o executivo 

municipal teve esta receita, e não baixou o IRS e não utilizou a verba nos equipamentos e 

agora pretende a CDU, que o PS a gaste nos investimentos que não foram feitos. ___________ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia submeteu à votação o ponto 4 
�DEFINIÇÃO DA PERCENTAGEM DE PARTICIPAÇÃO NO I.R.S. � RENDIMENTOS DE 2010 A LIQUIDAR EM 

2011�, tendo o mesmo sido aprovado por maioria, com 10 (dez) votos a favor, 1 (um) voto 

contra e 13 (treze) abstenções. ___________________________________________________ 

A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar, em minuta, a presente 

deliberação. __________________________________________________________________ 
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O deputado Fernando Alves (CDU) fez a seguinte declaração de voto: � Votei contra por uma 

questão de coerência, como acho que está mal não ficava bem com a minha consciência se 

não votasse desta forma.�________________________________________________________ 

PONTO 5 - PROPOSTA DE DESAFECTAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA 

INGRESSAR NO DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO; _________________________________________ 

O Presidente da Mesa apresentou a proposta da Câmara aprovada na reunião de 17 de 

Novembro de 2009 e deu a palavra à Câmara para prestar os esclarecimentos sobre a mesma e 

cujo documento se anexa à presente acta para dela fazer parte integrante como anexo número 

IX. ___________________________________________________________________________ 

Usou da palavra o Vice-presidente da Câmara, Paulo Vicente que informou tratar-se de um 

processo com alguns anos e o que se pretende é que a parcela de terreno em causa, doado por 

um munícipe da freguesia da Moita, passe para o domínio privado do Município afim de 

posteriormente ser cedido à Junta de Freguesia da Moita para alargamento do cemitério. ____ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia submeteu à votação o ponto 5, 

�PROPOSTA DE DESAFECTAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA INGRESSAR 

NO DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO�, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. _____ 

A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar, em minuta, a presente 

deliberação. __________________________________________________________________ 

PONTO 6 - ANMP � ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES, RELATIVO À INDICAÇÃO, 

POR PARTE DESTE ÓRGÃO, DO REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA NO XVIII CONGRESSO 

DAQUELA ASSOCIAÇÃO; ________________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa apresentou a informação veiculada pela ANMP à Câmara Municipal e 

cujo documento se anexa à presente acta para dela fazer parte integrante como anexo número 

X. ___________________________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa esclareceu que a indicação de um presidente de Junta para 

representação no Congresso ANMP tem sido feita com rotatividade dos senhores Presidentes 

de Junta, pelo que este ano será o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, Sr. 

Joaquim Vidal, a estar presente no Congresso. _______________________________________ 

Não havendo intervenções, o Presidente da Assembleia submeteu à votação o ponto 6, 

�ANMP � ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES, RELATIVO À INDICAÇÃO, POR 

PARTE DESTE ÓRGÃO, DO REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA NO XVIII CONGRESSO 

DAQUELA ASSOCIAÇÃO�, tendo sido aprovado por unanimidade a presença do Presidente de 

Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, Joaquim Vidal, como representante dos Presidentes de 

Junta do Concelho da Marinha Grande no XVIII Congresso da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses. ________________________________________________________ 

A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar, em minuta, a presente 

deliberação. __________________________________________________________________ 

PONTO 7 - CIMPL � COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO PINHAL LITORAL - ELEIÇÃO DOS 

REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE NOS RESPECTIVOS ÓRGÃOS; __ 
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O Presidente da Mesa apresentou a informação da Câmara presente na reunião de 17 de 

Novembro de 2009 e cujo documento se anexa à presente acta para dela fazer parte 

integrante como anexo número décimo XI. __________________________________________ 

O Presidente da Mesa sugeriu que se mantivesse o critério do ano anterior, ou seja, indicar os 

deputados em função da representatividade dos partidos com assento na Assembleia 

Municipal. Solicitou aos senhores deputados que indicassem para facilitar a comunicação com 

Mesa, os porta-vozes de cada partido. A CDU indicou o deputado Saul Fragata, o PSD o 

deputado Pedro André, o PS o deputado Curto Ribeiro, o MCI e o BE naturalmente, os 

deputados eleitos, Graça Órfão e José Rodrigues, respectivamente. ______________________ 

Em relação ao ponto em discussão, o MCI e o BE prescindem de qualquer representação no 

Conselho da Comunidade Intermunicipal do Pinhal Litoral, e o PS indicou os deputados Curto 

Ribeiro e Frederico Barosa, a CDU os deputados Susana Domingues e Saul Fragata e o PSD o 

deputado Pedro André, para representação no referido Conselho. _______________________ 

O Presidente da Mesa procedeu à votação por escrutínio secreto deste ponto e esclareceu 

que os senhores Presidentes de Junta não votavam neste ponto. ________________________ 

Não havendo intervenções, o Presidente da Assembleia submeteu à votação por escrutínio 

secreto, o ponto 7, CIMPL � COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO PINHAL LITORAL - ELEIÇÃO DOS 

REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE NOS RESPECTIVOS ÓRGÃOS�, e 

procedendo-se à contagem dos votos, foi aprovado por maioria, com 20 (vinte) votos a favor 

e 1 (um) voto em branco, eleger os seguintes deputados: pelo PS, Curto Ribeiro e Frederico 

Barosa, pela CDU, Susana Domingues e Saul Fragata e pelo PSD, Pedro André, para 

integrarem a CIMPL. ____________________________________________________________ 

A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar, em minuta, a presente 

deliberação. __________________________________________________________________ 

PONTO 8 - CPCJ � COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DA MARINHA GRANDE � 

INDICAÇÃO DOS REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL; _______________________________ 

O Presidente da Mesa deu conhecimento do conteúdo da carta que lhe foi remetida pela 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens da Marinha Grande para que a Assembleia 

Municipal indique quais os quatro cidadãos que terão representatividade naquela comissão 

para o mandato 2009/2010 e cujo documento se anexa à presente acta para dela fazer parte 

integrante como anexo número XII. ________________________________________________ 

Em relação ao ponto em discussão, o PS e a CDU mantêm os representantes, Dina Domingues 

e Susana Domingues respectivamente, em relação ao PSD, a representante é Daniela Teixeira e 

pelo BE, José Rodrigues. O presidente da Assembleia informou que será dado conhecimento à 

CPCJ desta decisão. _____________________________________________________________ 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. ______________________________________ 

PONTO 9 - CRIAÇÃO DO CONSELHO DA COMUNIDADE DO ACES PINHAL LITORAL II - REPRESENTANTE 

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL; ____________________________________________________________ 
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O Presidente da Mesa deu conhecimento do conteúdo da carta que lhe foi remetida pela ACES 

Pinhal II, para que a Assembleia Municipal indique se se mantém o deputado Fernando Alves 

como representante da Assembleia Municipal da Marinha Grande no Conselho da Comunidade 

do Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Litoral II e cujo documento se anexa à 

presente acta para dela fazer parte integrante como anexo número XIII. __________________ 

Sobre este ponto, tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que indicou a deputada Ana 

Patrícia Nobre, por achar que tem formação específica e experiência para a área da saúde. A 

CDU mantém a indicação do deputado Fernando Alves em quem mantém a confiança para a 

continuidade e também pela experiência adquirida. ___________________________________ 

O deputado Pedro André (PSD) informou que está na disposição de manter o mesmo 

representante por achar que está bem, não estando em causa a competência de qualquer um 

dos elementos. ________________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa procedeu à votação por escrutínio secreto, com as candidaturas: lista A 

- Fernando Alves e Lista B - Ana Patrícia Nobre. _______________________________________ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia submeteu à votação por 

escrutínio secreto, o ponto 9, �CRIAÇÃO DO CONSELHO DA COMUNIDADE � INDICAÇÃO DO 

REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL�, e procedendo-se à contagem dos votos, apurou-

se o seguinte resultado: a lista A venceu com 14 (catorze) votos contra a lista B com 10 (dez) 

votos. Foi assim eleito o deputado Fernando Alves como o representante da Assembleia 

Municipal no Conselho da Comunidade. ____________________________________________ 

A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar, em minuta, a presente 

deliberação. __________________________________________________________________ 

PONTO 10 - INDICAÇÃO DOS REPRESENTANTES DOS PARTIDOS PARA A COMISSÃO DA REVISÃO DO 

REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE; ______________________________ 

O Presidente da Mesa pretende que os partidos indiquem quem são os seus representantes 

para a comissão de revisão do regimento da Assembleia Municipal da Marinha Grande. Deixou 

um apelo para que a comissão procure encontrar no novo regimento procedimentos que 

permitam optimizar o tempo das sessões da Assembleia, procurando não repetir as mesmas 

ideias, aumentando a produtividade da própria Assembleia. ____________________________ 

O deputado Luís Guerra Marques (CDU) interveio dizendo que a comissão deve estudar alguns 

pontos que não estão bem no actual regimento, deve ser melhorado. No seu ponto de vista, 

basicamente, devem ser previstas as seguintes alterações: limitar o tempo de intervenção da 

Câmara Municipal, limitar o tempo que cada ponto tem para ser discutido e a outra está 

relacionada com a escolha da altura da Assembleia em que o público deve intervir. _________ 

O Presidente da Mesa informou que a comissão irá analisar essas e outras questões, pediu aos 

partidos que indicassem os elementos para integrarem a comissão e irá convocar uma reunião 

para a comissão o mais breve possível e indicarei o responsável pela comissão. _____________ 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. ______________________________________ 
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Por se tratar de uma reunião extraordinária, não houve intervenção do público, e não havendo 

mais assuntos a tratar, o Presidente da Mesa deu por terminada a sessão pelas zero horas e 

catorze minutos, da qual se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo membros da 

Mesa: Presidente da Assembleia Municipal, Telmo Lopes da Silva Ferraz, Primeira Secretária 

Ana Patrícia Quintanilha Nobre e pelo Segundo Secretário Ricardo Alexandre Pereira de Sousa 

Lopes. _______________________________________________________________________ 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

Telmo Lopes da Silva Ferraz 

 

A Primeira Secretária 

 

Ana Patrícia Quintanilha Nobre 

 

O Segundo Secretário 

 

Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conteúdo da presente sessão fica registado em suporte digital e gravação áudio. 


