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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2010 ______________________________ 

Aos vinte quatro dias do mês de Setembro, no Auditório Municipal, sito na Avenida José 

Henriques Vareda, sob a presidência de Telmo Lopes da Silva Ferraz, secretariado por Ana 

Patrícia Quintanilha Nobre e por Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes, primeira e 

segundo secretários respectivamente, reuniu em sessão ordinária, a Assembleia Municipal da 

Marinha Grande com a seguinte ordem de trabalhos: _________________________________ 

1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 19ª. MODIFICAÇÃO - 4ª. REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 
DE 2010; _________________________________________________________________________ 

2. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO ADITAMENTO AOS PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO 
CELEBRADOS NO PERÍODO DE 05.11.2009 A 30.06.2010; __________________________________ 

3. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO NOVO REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA 
CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE; ___________________________________________ 

4. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA NOMEAÇÃO DO AUDITOR EXTERNO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE AUDITORIA EXTERNA ÀS CONTAS DO MUNICÍPIO RELATIVAS AO ANO DE 2010; _____________ 

5. FIXAÇÃO DO VALOR DA TAXA RESPEITANTE AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) DO 
ANO DE 2010 A LIQUIDAR NO ANO DE 2011;_____________________________________________ 

6. AUTORIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DA DERRAMA RELATIVA AO ANO DE 2010 A COBRAR NO ANO 
DE 2011;__________________________________________________________________________ 

7. DEFINIÇÃO DA PERCENTAGEM DE PARTICIPAÇÃO NO I.R.S. � RENDIMENTOS DE 2011 A LIQUIDAR 
EM 2012;_________________________________________________________________________ 

8. ACTIVIDADE CAMARÁRIA E INFORMAÇÃO FINANCEIRA. ___________________________________ 
 
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 cinquenta 

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: Cidália Ferreira, Paulo Vicente, Alberto Cascalho, António Santos e Vítor Pereira, 

cuja cópia da lista de presenças se anexa à presente acta constituindo o anexo número II. ____ 

Foi justificada a falta e admitida a substituição do deputado do PSD, Pedro Jorge André pelo 

deputado Pedro Fonseca, bem como a da deputada da CDU, Susana Domingues, pelo 

deputado Mário João Pedrosa, o deputado da CDU, Filipe Andrade pelo deputado José Manuel 

Silva, o deputado do PSD Joaquim Martins pela deputada Margarida Lopes e ainda a da 

deputada do MCI, Graça Maria Simões Órfão por Cristiano João Rodrigues Chanoca. ________ 

O Presidente da Mesa pôs em apreciação as actas nº 2 de 30.04.2010, nº 3 de 17.05.2010 e nº 

4 de 25.06.2010 que foram previamente distribuídas por todos os deputados. _____________ 

A deputada Cristina Carapinha solicitou que fosse efectuada uma rectificação ao texto da sua 

intervenção na página 10 da acta nº 4 de 25.06.2010, a mesma foi atendida e procedeu-se de 

imediato à sua correcção. ________________________________________________________ 

 Não havendo mais nada a emendar, o Presidente da Mesa submeteu individualmente as actas 

à votação. ____________________________________________________________________ 
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O Presidente da Assembleia submeteu à votação a acta nº 2, tendo a mesmo sido aprovada 
por maioria e cinco abstenções. __________________________________________________ 
O Presidente da Assembleia submeteu à votação a acta nº 3, tendo a mesmo sido aprovada 
por maioria e cinco abstenções. __________________________________________________ 
O Presidente da Assembleia submeteu à votação a acta nº 4, tendo a mesmo sido aprovada 
por maioria e seis abstenções. ___________________________________________________ 
 

Interveio o deputado Luís Guerra Marques (CDU), que voltou a chamar à atenção para o 

tamanho das actas, sugerindo que não se resumisse tanto as intervenções dos deputados. ___ 

O Presidente da Mesa esclareceu que as actas devem ser um resumo do que mais importante 

se passa nas Assembleias e disse que estas passarão a ser enviadas antecipadamente aos 

deputados para que façam as correcções que entenderem antes de serem submetidas à 

aprovação. Informou ainda os deputados da correspondência recebida e que a mesma estava 

disponível para consulta. ________________________________________________________ 

Dentro da correspondência recebida, o Presidente da Mesa destacou a saudação aos Serviços 

de Bombeiros e de Protecção Civil portugueses enviada pela ANMP e aproveitou para estender 

o elogio ao trabalho árduo realizado também pelos Bombeiros e Protecção Civil do nosso 

Concelho, em nome da Assembleia. ________________________________________________ 

Lembrou o falecimento do Sr. Joaquim Nobre, Marinhense de grande abnegação, que prestou 

grandes serviços ao Concelho e ao País e foi um exemplo de cidadania para todos nós e para o 

homenagear a Assembleia guardou um minuto de silêncio. _____________________________ 

O deputado Cristiano Chanoca (MCI) entregou uma recomendação para se realizar uma 

homenagem póstuma ao Marinhense Joaquim Nobre, cujo documento se anexa à presente 

acta para dela fazer parte integrante como anexo número III.____________________________ 

ANTES DA ORDEM DO DIA_________________________________________________ 

O Presidente da Mesa declarou aberto o período antes da ordem do dia. _________________ 

Interveio o deputado Luís Guerra Marques (CDU), que lamentou a forma como o Presidente 

da Assembleia tratou a proposta apresentada pela sua bancada para convocação de uma 

assembleia extraordinária. Disse que, embora escudado pela Lei, a atitude que teve limitou o 

exercício do direito da democracia, pelo que teria sido melhor sugerir que esse pedido de 

convocação se transformasse num recomendação à Câmara para que esta pudesse equacionar 

uma revogação das taxas municipais. Referiu que a posição tomada revelou falta de isenção e 

de independência partidária. _____________________________________________________ 

O Presidente da Mesa esclareceu que o pedido da CDU para convocação de uma assembleia 

extraordinária para revogação das taxas municipais não tem enquadramento legal, uma vez 

que a Assembleia não tem competência nessa matéria, conforme pareceres jurídicos 

solicitados à Câmara e à ANMP. Disse ainda ter-se limitado a defender o Regimento e a Lei. __ 
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Usou a palavra a deputada Margarida Lopes (PSD), que apresentou uma moção sobre a 

menosprezada mobilidade juvenil, cujo documento se anexa à presente acta para dela fazer 

parte integrante como anexo número IV. ___________________________________________ 

Interveio o deputado Luís Guerra Marques (CDU), que disse ir votar favoravelmente a moção 

apresentada, e lembrou que os assuntos nela abordados são discutidos em Assembleia, há 

pelo menos vinte anos. _________________________________________________________ 

De seguida usou a palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que lamentou os termos em 

que foi apresentada a moção, uma vez que o PSD é o partido em Portugal que mais clama 

contra o investimento público e a modernização dos equipamentos. E se assim fosse não 

teríamos tido no nosso Concelho, o apoio para a construção de um lar da Santa Casa da 

Misericórdia e a nossa escola secundária não teria feito obras de remodelação. Por outro lado, 

o PSD que apresentou aqui esta moção é o mesmo que acha que deve haver um grande corte 

nos salários dos trabalhadores da administração pública e que as pessoas devem pagar a 

educação pública. Lembrou que entrou na Assembleia da República, uma petição subscrita por 

todos os partidos políticos do distrito de Leiria e elementos da sociedade civil relativamente à 

modernização da Linha do Oeste, pelo que não acha oportuna a apresentação da moção. Disse 

ainda estranhar a posição da CDU ao associar-se à moção do PSD. _______________________ 

Exerceu o direito de resposta o deputado Luís Guerra Marques (CDU), que disse que o seu 

partido se associa ao investimento público e a moção em causa vai nesse sentido. __________ 

Usou da palavra a deputada Daniela Serrano (PSD), que disse que se está a fazer �um cavalo 

de batalha� entre a relação entre o poder central e o poder local. Esta moção foi apresentada 

com o objectivo de ser dado um incentivo ao Concelho e mostrar as preocupações dos jovens.  

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que saudou os presentes e disse que o que 

estava em causa eram os termos utilizados na moção que denota um certo ataque ao Governo 

e aos partidos e não o seu fundamento ou objectivos. Sugeriu que houvesse uma conjugação 

de esforços para entre todos na Assembleia aprovarem uma nova redacção da moção, no 

sentido de esta ser aprovada por unanimidade. ______________________________________ 

Interveio o deputado Saul Fragata (CDU), que disse irem votar favoravelmente a moção, 

mesmo que o texto não seja alterado. Disse que a revitalização da Linha do Oeste e a abertura 

do aeroporto de Monte Real à aviação civil são questões transversais e em que sempre 

manifestaram a sua coerência e estão por resolver há muito tempo e atravessaram vários 

Governos. ____________________________________________________________________ 

Exerceu o direito de resposta a deputada Margarida Lopes (PSD), que disse não querer ferir 

susceptibilidades de ninguém e que a moção apresentada não é nenhum ataque ao Governo 

socialista. O que está subjacente a esta moção é chamar o investimento público ao Concelho 

em detrimento de investimento público que se anuncia fazer noutros locais cuja rentabilidade 

é posta em causa, como por exemplo o troço Caia � Poceirão. ___________________________ 

Tomou a palavra o deputado Cristiano Chanoca (MCI) que disse que o problema levantado 

pela moção pretende defender os interesses da nossa terra. Lamentou que se estivesse a 
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misturar as questões locais com as questões do Governo central. Congratulou o PSD pela 

moção apresentada que aborda assuntos do interesse de todos e que irão votar a favor. _____ 

O Presidente da Mesa apelou ao consenso entre as diversas bancadas no sentido de se obter 

uma redacção para a moção passível de vir a ser aprovada por toda a Assembleia. __________ 

Tomou a palavra o deputado José Rodrigues (BE) que apresentou uma saudação ao 

Centenário da República, e cujo documento se anexa à presente acta para dela fazer parte 

integrante como anexo número V. _________________________________________________ 

O Presidente da Mesa informou sobre as diversas actividades que irão decorrer no Concelho 

no âmbito das Comemorações do Centenário da República. ____________________________ 

O Presidente da Assembleia submeteu à votação a moção apresentada pelo PSD sobre a 

mobilidade juvenil já com a nova redacção, e que já foi anexada à presente acta, tendo a 

mesma sido aprovada por unanimidade. ___________________________________________ 

Por se tratar de uma sessão ordinária, o Presidente da Mesa, e dando cumprimento ao 

estipulado no nº 1 do artigo 16º e no artigo 18º do Regimento, verificou que não havia 

inscrições para o período de INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. ___________________________________ 

O Presidente da Mesa deu conhecimento dos assuntos constantes na Ordem do Dia de acordo 

com o nº 2 do artigo 19º.  

ORDEM DO DIA__________________________________________________________ 

PONTO 1 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 19ª. MODIFICAÇÃO - 4ª. REVISÃO AOS DOCUMENTOS 
PREVISIONAIS DE 2010; _________________________________________________________________ 

 
O Presidente da Mesa apresentou o ponto em discussão cujo documento se anexa à presente 

acta para dela fazer parte integrante como anexo número VI e deu a palavra ao Presidente da 

Câmara para prestar os esclarecimentos sobre o mesmo. ______________________________ 

Usou a palavra o Presidente da Câmara, que saudou os presentes e informou que a revisão se 

prende essencialmente com a questão da verba para a Junta de Freguesia da Marinha Grande, 

com o aluguer das instalações contíguas ao edifício da Câmara e o aluguer do pavilhão do 

S.O.M., com questões relacionadas com o IVA, com a necessidade de reforçar a rubrica para a 

iluminação pública e com a contratação de seis pessoas que estão no Programa Ocupacional. _ 

Usou da palavra o deputado Pedro Fonseca (PSD), que questionou a razão pela qual a 18ª 

modificação ao orçamento não foi submetida à Assembleia Municipal. ___________________ 

O Presidente da Câmara esclareceu que as modificações ao orçamento não são competência 

da Assembleia Municipal, só as revisões orçamentais. _________________________________ 

Tomou a palavra o deputado José Rodrigues (BE) que solicitou explicações sobre as reduções 

das verbas para a construção de furos e outros projectos da rede de água e reforçadas as 

verbas para o abastecimento de água em alta e para o arruamento paralelo à estrada dos 

Guilhermes. ___________________________________________________________________ 
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Tomou a palavra o Vice-presidente da Câmara que informou que as verbas referentes a obras, 

estudos e projectos relacionados com o abastecimento de água em alta passaram a estar 

numa única rubrica. Quanto ao arruamento paralelo dos Guilhermes informou que a verba era 

reforçada para os próximos anos, pois só agora se abriu o concurso, os pagamentos irão cair 

em anos seguintes. _____________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU) que mostrou a sua satisfação no que 

diz respeito ao aumento da receita, mas achou mais importante referir os cortes que foram 

efectuados, tais como as dotações para o berçário, que desapareceu, e para a piscina 

municipal. Lembrou que, no ano anterior o executivo CDU fora muito criticado por não ter 

dado inicio à obra da piscina e que agora o PS retirou a verba cabimentada de 136 000 euros, e 

acrescentou que na verdade estar na oposição é uma situação diferente de estar na 

governação, ou seja nem sempre o dinheiro chega para tudo, e que o PS enquanto oposição 

nem sempre quis entender a gestão do executivo anterior. Referiu que o reforço da verba para 

as obras da Junta de Freguesia da Marinha Grande lhe pareceu insuficiente. Questionou a 

anulação da verba de 56000 euros para as cantinas escolares referente à época 2009/2010 e 

mostrou a sua preocupação quanto ao aumento da verba para a Simlis, cuja contratualização 

foi feita pelas Câmaras PS, e que tem efeitos ruinosos para todos nós, porque o contrato não 

foi bem negociado no sentido de defender os interesses do Concelho. Lembrou ainda que o 

depósito do alto dos picotes precisa de uma intervenção urgente tal como refere um antigo 

técnico da Câmara numa carta aberta à Assembleia e à Câmara e alertou para o facto do nosso 

Concelho ser rico em água e não precisar que a empresa Águas de Portugal a venha gerir. ____ 

O Presidente da Câmara esclareceu que a verba da piscina não será gasta este ano, mas tem 

valores para anos seguintes, mas não se trata do mega projecto que em tempos se pretendeu 

fazer. Relativamente às antigas instalações da Ivima onde se irá instalar o berçário, ainda estão 

a decorrer as negociações com a empresa Barbosa e Almeida, e as obras ainda decorrem, a 

verba para este ano retirou-se. Quanto às cantinas escolares trata-se de uma verba sobrante 

relativamente ao ano lectivo 2009/2010. Em relação à Simlis, avisou que vêm por aí coimas na 

sequência de autos levantados anteriormente relativos a incumprimentos com o contrato. A 

Câmara não estava a trabalhar em condições de país do primeiro mundo. Disse que a Junta de 

Freguesia da Marinha Grande viu a sua verba reforçada no mesmo montante que a Câmara 

atribuiu à Junta de Vieira de Leiria quando esta fez a sua sede, e por agora, como o período é 

de contenção todos temos que dar um contributo, no entanto, estão sempre disponíveis para 

negociações. __________________________________________________________________ 

Tomou a palavra o Vice-presidente da Câmara que esclareceu que o depósito do alto dos 

picotes tem apresentado problemas desde há 20 anos, ou seja, desde o tempo da sua 

construção, tal como se pode constatar na carta de um, já reformado, técnico superior na 

altura responsável pela obra, enviou para a Câmara e para a Assembleia. Esta situação 

preocupou-nos, e de imediato foram estabelecidos contactos com uma instituição de ensino 

superior que tem um laboratório de Engenharia Civil para fazer o diagnóstico da situação 

relativamente aos problemas de estrutura do depósito. Apesar de pressões e até chantagens 

que a Câmara Municipal tem vindo a ser sujeita, não cedemos em relação à nossa água. _____ 
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Interveio o deputado Francisco Duarte (CDU), Presidente da Junta de Freguesia da Marinha 

Grande que cumprimentou os presentes e lamentou que a Câmara não tivesse conversado 

com a Junta em relação à verba que colocou agora no orçamento, pois a obra só pode ser 

lançada com a verba total inscrita. Esta verba não será gasta este ano, pois há problemas com 

o projecto que não irão ficar resolvidos e a Junta precisa que a verba transite para o próximo 

ano no valor necessário à execução da obra. Recusou comparações com a verba dada à Junta 

da Vieira, pois já passaram alguns anos e hoje tudo é diferente e a Marinha Grande precisa de 

uma Junta digna, mas com as verbas adequadas para que assim se possa construir a nova sede.  

Tomou a palavra o Presidente da Câmara esclareceu que o que está previsto são os 100 mil 

euros para este ano e 150 mil euros para anos seguintes, mas mostrou-se disponível para 

conversar com o Presidente da Junta da Marinha Grande. ______________________________ 

Usou da palavra o deputado Artur Marques (CDU) que lembrou que o Concelho já liderou em 

muitas áreas, logo após o 25 de Abril, tivemos das primeiras piscinas, cinema e zonas 

industriais do país. Agora todas as Câmaras, sucessivamente, se vão queixando que não têm 

dinheiro, já estivemos na vanguarda do desenvolvimento e agora somos dos Concelhos mais 

atrasados do país. Disse que é preciso saber se há dinheiro ou não para fazer obras, 

nomeadamente estas da Junta. O Concelho tem vindo a atrasar-se em relação a todos à nossa 

volta, nem uma sala de cinema há na cidade, esta situação é inadmissível, exige-se seriedade a 

discutir os problemas do Concelho e a pensar no seu futuro. ____________________________ 

Usou da palavra a deputada Cristina Carapinha (CDU) que disse ser já muito antiga, a história 

à volta da inscrição da verba necessária para as obras da Junta da Marinha Grande e o valor 

seria de 200 mil euros. Lamentou que a verba inscrita seja de 100 mil euros e não tenha havido 

vontade política para inscrever os 200 mil euros que sempre ali foram falados. _____________ 

O Presidente da Câmara perguntou se alguém sabia responder, qual era o valor do orçamento 

das obras da Junta da Marinha Grande? Disse ainda que o orçamento do projecto que está na 

Câmara ronda os duzentos e poucos mil euros. _______________________________________ 

Exerceu o direito de resposta o deputado Francisco Duarte (CDU), Presidente da Junta de 

Freguesia da Marinha Grande, que disse que a discussão não estava a ser leal. O orçamento 

que foi a concurso, foi no valor total de 329 mil euros, contas feitas pelos técnicos da Câmara.  

Uma vez que nas intervenções proferidas houve uma série de equívocos à volta dos valores 

das obras da Junta da Marinha Grande, o Presidente da Mesa apelou ao encontro entre a 

Câmara e a Junta para esclarecerem o assunto. ______________________________________ 

Interveio o deputado Curto Ribeiro (PS), que realçou a eficácia da Câmara ao conseguir a 

diminuição da despesa relativa ao concurso para a limpeza urbana. Salientou a aquisição da 

Câmara daquele terreno que serve de estacionamento junto ao Café Cristal, o aluguer do 

pavilhão do S.O.M. para realização de actividades desportivas dos alunos da escola João Beare 

e congratulou-se com a disponibilidade da Câmara para ajudar a Junta da Marinha Grande na 

construção da nova sede. Questionou a Câmara sobre a existência de intenção em adquirir o 

edifício contíguo à Câmara, uma vez que na sua opinião o aluguer das instalações deveria ser 

uma opção intermédia. __________________________________________________________ 
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O Presidente da Câmara informou que tem vindo a ser feito um esforço no sentido de 

diminuir a despesa, nomeadamente ao lançar concursos em conjunto. Confirmou o aluguer 

das instalações contíguas à Câmara, propriedade dos herdeiros da D. Marcolina, com opção de 

compra ao fim de dez anos, uma vez que presentemente não estava à venda. Disse ainda que 

com o aluguer das instalações do S.O.M. para a prática desportiva dos alunos da escola João 

Beare, também ajudam a associação. ______________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU) que congratulou a Câmara pela 

redução do valor do contrato com a limpeza urbana e pela aquisição do terreno junto ao cristal 

e acrescentou que a actual situação económica de crise, infelizmente, faz com que o mercado 

desça os preços, o que se está a tornar vantajoso para a Câmara e por consequência para 

todos nós. Felicitou ainda a Câmara pelo apoio dado ao S.O.M., lembrando no entanto, que é 

preciso não esquecer as outras associações que também necessitem de ajuda. _____________ 

Usou da palavra o deputado Frederico Barosa (PS) que em relação à questão da Junta de 

Freguesia da Marinha Grande deve encetar o diálogo não só com a Câmara, como também 

com a Junta de Vieira de Leiria para melhor se inteirar das questões ligadas ao possível 

financiamento. ________________________________________________________________  

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia submeteu à votação o ponto 
um, �APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 19ª. MODIFICAÇÃO - 4ª. REVISÃO AOS DOCUMENTOS 
PREVISIONAIS DE 2010 �, tendo o mesmo sido aprovado por maioria com 9 abstenções. ____ 
 
A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar, em minuta, a presente 

deliberação. __________________________________________________________________ 

PONTO 2 � APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO ADITAMENTO AOS PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO 
DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO 
CELEBRADOS NO PERÍODO DE 05.11.2009 A 30.06.2010; ______________________________ 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto em discussão cujo documento se anexa à presente 

acta para dela fazer parte integrante como anexo número VII e deu a palavra ao Presidente da 

Câmara para prestar os esclarecimentos sobre o mesmo. ______________________________ 

Usou da palavra o Vice-Presidente da Câmara, que esclareceu que este aditamento vem na 

sequência dos protocolos já aprovados para se corrigir o prazo do hiato que correspondia a 

oito meses e não a seis meses como referiam os protocolos. ____________________________  

Tomou a palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU) que disse achar importante 

esclarecer as condições dos protocolos e a sua relação com os valores atribuídos às três Juntas 

para que melhor se compreenda a aplicação das diferentes verbas, pois numa primeira análise 

os valores não se fazem corresponder com o número de habitantes de cada freguesia. _______ 

Usou da palavra o Vice-Presidente da Câmara, que esclareceu que nos protocolos estão 

especificados os valores e o fim a que se destinam, pelo que não se podem comparar valores 

absolutos. As Juntas de Freguesia são livres para aceitar as delegações de competências que 

quiserem e é em função dessas competências, que depois é atribuída a respectiva verba. ____ 
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Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia submeteu à votação o ponto 
dois, � APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO ADITAMENTO AOS PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO 
CELEBRADOS NO PERÍODO DE 05.11.2009 A 30.06.2010.�, tendo o mesmo sido aprovado por 
unanimidade. _________________________________________________________________ 
 
A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar, em minuta, a presente 

deliberação. __________________________________________________________________ 

PONTO 3 -  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO NOVO REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE;  ___________________________ 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto em discussão cujo documento se anexa à presente 

acta para dela fazer parte integrante como anexo número VIII e deu a palavra ao Presidente da 

Câmara para prestar os esclarecimentos sobre o mesmo. ______________________________ 

Usou da palavra o Presidente da Câmara que disse que este novo regulamento resulta da 

imposição do art.º 19º do Decreto-lei nº 305/09, a sua aplicação irá ter efeitos a partir de 1 de 

Janeiro de 2011, pelo que até ao final do ano civil, tudo continuará a decorrer normalmente. 

No entanto, irá ser comunicado às actuais chefias que a partir de 31 de Dezembro 2010 

cessam funções e no dia 1 de Janeiro serão nomeados novos dirigentes e abertos os 

respectivos concursos públicos. A lei não permite que continuem a existir gabinetes na 

dependência do Presidente da Câmara e por isso neste regulamento só existem divisões e um 

único projecto, relativo ao gabinete de apoio ao munícipe. _____________________________ 

Usou da palavra o deputado Saul Fragata (CDU), que disse tratar-se de uma legislação muito 

recente cuja aplicação suscitou muitas dúvidas à sua bancada, pelo que sugeriu que o ponto 

fosse discutido no final da sessão. _________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que solicitou que o Presidente da Mesa 

confirmasse se o que estava a votação, e é competência da Assembleia, era uma autorização 

para a constituição do número de divisões do organigrama da Câmara. ___________________ 

O Presidente da Mesa anuiu e deu a palavra ao Vice-presidente da Câmara que confirmou 

tratar-se de uma competência da Assembleia sob proposta da Câmara aprovar o modelo da 

estrutura orgânica com dez unidades nucleares e uma equipa de projecto que tem de entrar 

em vigor no próximo ano 2011. Disse ainda que, no caso de haver dúvidas, a técnica superior 

da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos da Câmara está presente para prestar os 

esclarecimentos que os senhores deputados possam ainda ter. Acrescentou que a Câmara 

Municipal tem todo o interesse em ver este ponto discutido para não atrasar a elaboração dos 

documentos previsionais para 2011. _______________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que disse que a alteração à ordem do dia não 

lhe coloca problemas, mas questionou a bancada da CDU no sentido desta indicar quais os 

artigos do Decreto-lei que lhes suscitam dúvidas.  ____________________________________ 
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Tomou a palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU), que disse que não têm intenção de 

votar contra este ponto, mas a sua bancada quer ver esclarecida a questão jurídica da votação 

deste assunto pela Assembleia, pois poderá vir a ser considerada nula. ___________________ 

O Presidente da Câmara com intenção de fazer votar o ponto em questão, solicitou a 

intervenção da técnica superior da Câmara presente na Assembleia, para prestar mais 

esclarecimentos sobre o assunto e responder às questões que quisessem colocar. __________ 

Retorquiu o deputado Luis Guerra Marques (CDU), que disse não ter dúvidas em concreto 

para colocar à técnica, mas como há várias interpretações jurídicas para a mesma Lei, 

pretendem aprofundar melhor a legislação e voltou a solicitar que a votação do ponto fosse 

adiada para o final da sessão, ou seja na próxima reunião. ______________________________ 

Usou a palavra o deputado Cristiano Chanoca (MCI), que disse não ver nenhum inconveniente 

em que o ponto seja adiado para a reunião que dará continuidade a esta sessão. ___________ 

Na sequência da vontade manifestada por todos os deputados, o Presidente da Mesa decidiu 
voltar à discussão o ponto 3 da ordem do dia, �APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO 
NOVO REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DA 
MARINHA GRANDE�, no final da próxima reunião desta mesma sessão. __________________ 
 
PONTO 4 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA NOMEAÇÃO DO AUDITOR EXTERNO PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA ÀS CONTAS DO MUNICÍPIO RELATIVAS AO ANO DE 2010; ________ 
 
O Presidente da Mesa apresentou o ponto em discussão cujo documento se anexa à presente 

acta para dela fazer parte integrante como anexo número IX e deu a palavra aos senhores 

deputados uma vez que o Presidente da Câmara não viu necessidade de prestar quaisquer 

esclarecimentos. _______________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Luís Guerra Marques (CDU), que disse tratar-se de uma medida 

que tem o seu apoio integral. Conhece bem a competência profissional do auditor em causa, o 

Dr. Luís Pinto e manifestou o desejo que noutras prestações de serviços a Câmara, continue a 

consultar técnicos do nosso Concelho. ______________________________________________ 

Interveio a deputada Cristina Carapinha (CDU), que se congratulou também com a escolha do 

Dr. Luís Pinto e solicitou o acesso ao contrato desta prestação de serviços para se informar que 

tipo de pareceres e relatórios ficou obrigado a entregar. _______________________________ 

Tomou a palavra, o deputado Luís Guerra Marques (CDU), que esclareceu que o auditor é 

obrigado de acordo com a Lei, a entregar um parecer semestral e um relatório final de contas 

que na altura própria virão obviamente à Assembleia. _________________________________ 

A deputada Cristina Carapinha (CDU), usou da palavra e disse que não é a competência do Dr. 

Luis Pinto que está em causa, o que pretende saber é que tipos de serviços são contemplados 

nesta contratação de auditoria externa. ____________________________________________ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia submeteu à votação o ponto 
quatro �APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA NOMEAÇÃO DO AUDITOR EXTERNO PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA ÀS CONTAS DO MUNICÍPIO RELATIVAS AO ANO DE 2010, tendo o 
mesmo sido aprovado por unanimidade. ___________________________________________ 
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A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar, em minuta, a presente 

deliberação. __________________________________________________________________ 

PONTO 5 - FIXAÇÃO DO VALOR DA TAXA RESPEITANTE AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 
IMÓVEIS (IMI) DO ANO DE 2010 A LIQUIDAR NO ANO DE 2011;_________________________ 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto em discussão cujo documento se anexa à presente 

acta para dela fazer parte integrante como anexo número X e deu a palavra ao Presidente da 

Câmara para prestar os esclarecimentos sobre o mesmo. ______________________________ 

Usou da palavra, o Presidente da Câmara que disse terem decidido manter os mesmos valores 

do ano anterior. _______________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado José Rodrigues (BE), que disse que o seu partido não está contra 

o facto de se terem mantido os mesmos valores, e voltou a recomendar à Câmara que 

identifique os prédios urbanos degradados e devolutos há mais de 1 ano na área do Município 

e faça chegar essa listagem à Assembleia Municipal. O documento com a recomendação 

encontra-se como anexo número XI e faz parte integrante da presente acta. _______________ 

Tomou a palavra, o deputado Luís Guerra Marques (CDU), que disse que era previsível que o 

imposto se mantivesse, pois a actual situação económica da maioria das pessoas agravou-se 

bastante ultimamente, nomeadamente devido ao aumento do desemprego. Disse ainda que a 

Câmara deveria ter em atenção a situação de muitas pessoas que não estão em condições de 

poder pagar o IMI, e que têm valores para pagar muito inflacionados da realidade e que 

também não têm condições financeiras para suportar os custos do pedido de revisão da 

avaliação do IMI às Finanças. Sugeriu que a Câmara fizesse este levantamento, fazendo prova 

da sua boa vontade e demonstrando apoio social a muitas famílias que têm vindo a perder 

poder de compra todos os dias, provocado pelo desemprego e pela grave situação económica 

e financeira que o país atravessa e que no futuro, infelizmente, se irá agravar. Disse ainda na 

sequência da intervenção do deputado José Rodrigues que era necessário ter em atenção que 

existem muitos proprietários de imóveis degradados no Concelho que não têm condições para 

recuperar os prédios nem pagar o IMI. _____________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que disse que o seu partido irá votar 

favoravelmente a proposta apresentada. Também referiu, na sequência da recomendação do 

BE, que o centro da Marinha Grande, além de estar deserto, mete medo e tornou-se perigoso 

circular nas ruas do centro. Disse ser necessário agir em termos de segurança das pessoas e 

dos bens. Acrescentou que a Câmara deu o exemplo ao fazer obras no prédio que tinha no 

centro e que agora precisa de agir, e encontrar com os proprietários a melhor maneira para 

recuperar o centro histórico, tendo especial atenção aos prédios que ainda são habitados. 

Sugeriu que se agrave o IMI para os proprietários de prédios degradados como forma de os 

pressionar a fazerem obras. ______________________________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Daniela Serrano (PSD), que disse compreender que a Câmara 

não tenha condições para baixar este imposto, mas tal também se deve à falta de uma boa 

gestão camarária não devendo os munícipes serem penalizados por tal actuação. Continuam 
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os atrasos na resposta aos munícipes e como tal é difícil gerar receitas que possam minimizar 

esta situação. Disse ainda que este imposto deve ser ajustado à qualidade e localização dos 

imóveis e ser visto como um instrumento importante na política de conservação do Património 

e de fixação de pessoas. _________________________________________________________ 

Usou a palavra o deputado José Rodrigues (BE), que disse que pediu a listagem com a 

intenção de saber o número de fogos que existe em condições degradadas. _______________ 

Tomou a palavra o Presidente da Câmara, que disse que já existe um levantamento sobre os 

prédios degradados no centro e que estão já a trabalhar num regulamento para que depois se 

possa aplicar o agravamento do IMI conforme está previsto na Lei. O IMI não pode ser alterado 

só por vontade da Câmara. _______________________________________________________ 

Interveio o deputado Luís Guerra Marques (CDU), que disse que a recuperação do centro 

histórico é um problema muito complexo e de difícil execução. Como é lógico a Câmara 

também não consegue resolver esta situação, pois também não tem meios financeiros para 

adquirir todos os prédios que estão degradados, porque não abunda em dinheiro e tem outros 

problemas para resolver. Disse que a solução para a recuperação passará certamente pelos 

proprietários, pelos lojistas e pela Câmara e por algum financiamento que possa aparecer para 

dar algum incentivo, senão dificilmente se conseguirá recuperar. ________________________ 

Usou a palavra o deputado Frederico Barosa (PS) que de uma forma geral concordou com a 

intervenção anterior e acrescentou que o IMI deve realmente ser visto como um instrumento 

de planeamento urbano. Sugeriu que a Câmara acompanhe mais de perto todos aqueles que 

mostram vontade em fazer alguma coisa pelo centro histórico, criando até um gabinete de 

apoio. ________________________________________________________________________ 

Usou a palavra o deputado Saul Fragata (CDU) que disse que constatou que ainda há 

autarquias nas redondezas do nosso Concelho, como Porto de Mós, que têm IMI mais baixo. 

Mostrou ser desejável que pudéssemos baixar ainda mais o IMI, tendo em conta os tempos 

difíceis que se vivem. ___________________________________________________________ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia submeteu à votação o ponto 
cinco, �FIXAÇÃO DO VALOR DA TAXA RESPEITANTE AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 
IMÓVEIS (IMI) DO ANO DE 2010 A LIQUIDAR NO ANO DE 2011, tendo o mesmo sido 
aprovado por unanimidade. _____________________________________________________ 
 

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

deliberação. __________________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa para dar cumprimento ao Regimento e com a anuência de todos os 

deputados deu por encerrada a reunião, pelas vinte e quatro horas e oito 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. _____________________ 

Mais informou que a Sessão prosseguiria em segunda reunião, no próximo dia 06 de Outubro 

de 2010, pelas 20.30h.___________________________________________________________ 



(Mandato 2009/2013)
   ACTA NÚMERO OITO 24.09.2010 

 12 

 

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. 


