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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2011 ______________________________ 

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, secretariado por Ricardo Alexandre 

Lopes e por Bruno Constâncio dos Santos, primeiro e segundo secretários respetivamente, 

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

de trabalhos: __________________________________________________________________  

1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 17ª. MODIFICAÇÃO - 3ª. REVISÃO AOS DOCUMENTOS 
PREVISIONAIS DE 2011; _________________________________________________________ 

2. FIXAÇÃO DO VALOR DA TAXA RESPEITANTE AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) 
DO ANO DE 2011 A LIQUIDAR NO ANO DE 2012;______________________________________ 

3. AUTORIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DA DERRAMA RELATIVA AO ANO DE 2011 A COBRAR NO 
ANO DE 2012;__________________________________________________________________ 

4. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 1ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL 
DA MARINHA GRANDE PARA 2011;________________________________________________ 

5. ATIVIDADE 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 e oito 

minutos, o Presidente da Mesa, Telmo Ferraz, deu início à sessão na presença dos membros 

que assinaram a lista de presenças cuja cópia constitui o anexo número I da presente ata 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 ata constituindo o anexo número II. ____ 

Foi justificada a falta e admitida a substituição da deputada do PS, Isabel Ferreira pelo 

deputado Nuno Gomes, a do presidente da junta de freguesia da Moita, Álvaro Martins, pelo 

deputado António Soares André, a da deputada Ana Patrícia Quintanilha do PS, pelo deputado 

Bruno Santos, bem como a da deputada da CDU, Cristina Carapinha pelo deputado Mário João 

Pedrosa, a da deputada do PSD, Daniela Serrano pelo deputado Pedro Fonseca e a da 

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

O Presidente da Mesa pôs em apreciação as atas nº 2 de 25.02.2011, nº 3 de 29.04.2011 e nº 

4 de 17.06.2011 que foram previamente enviadas por correio eletrónico (email) para todos os 

deputados. ___________________________________________________________________ 

Não havendo correções a fazer, o Presidente da Mesa submeteu individualmente as atas à 

votação. ______________________________________________________________________ 

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

O Presidente da Mesa usou da palavra para elogiar todas as entidades do concelho e também 

da região que se envolveram e trabalharam na iniciativa nacional �As 7 Maravilhas da 

Gastronomia� que contava com a participação a concurso do prato � Arroz de Marisco� da 

Praia da Vieira. Este prato, de reconhecida qualidade, ganhou o primeiro lugar da sua 

categoria, facto que poderá ser uma mais-valia para o setor da restauração e da economia do 

nosso concelho.  

 ANTES DA ORDEM DO DIA_______________________________________________________ 

O Presidente da Mesa declarou aberto o período antes da ordem do dia cerca das 21.10h. ___ 
 
Interveio o deputado Fernando Alves (CDU) que apresentou uma moção sobre � A linha do 

Oeste� cujo documento se anexa à presente ata para dela fazer parte integrante como anexo 

número III. ____________________________________________________________________ 

Tomou a palavra o presidente da junta de freguesia da Marinha Grande, Francisco Duarte 

(CDU) que apresentou uma moção sobre �A anunciada reforma da administração local� cujo 

documento se anexa à presente ata para dela fazer parte integrante como anexo número IV. _ 

Interveio o deputado Saul Fragata (CDU) que apresentou uma declaração política sobre os 

primeiros cem dias de Governo PSD/CDS, cujo documento se anexa à presente ata para dela 

fazer parte integrante como anexo número V. _______________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que voltou a chamar a atenção para a 

insegurança que se vive no Concelho que com as condições de vida a agravarem-se, irá 

aumentar e pôr em risco os bens patrimoniais pessoais, mas também os bens coletivos. 

Nomeadamente furtos de cabos elétricos e de telecomunicações. Disse ainda que a população 

de etnia cigana continua a ter alguma facilidade em se �instalar� no concelho, situação que 

tem trazido muito instabilidade social, pelo que recomenda que a Câmara intervenha em 

conjunto com outras entidades públicas no sentido de ir minimizando o problema. _________ 

Tomou a palavra o Presidente da Câmara que esclareceu que também concorda que se devem 

reunir todos os esforços com as diferentes entidades para se resolver este problema grave do 

nosso concelho. Confirmou que se têm verificado furtos a habitações e estabelecimentos 

comerciais, incêndios, roubo de cobre e cortes na fibra ótica praticados por pessoas de etnia 

cigana. Apelou à intervenção de todos os presentes no sentido de reunirem brevemente para 

uma tomada de posição. _________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa usou da palavra e em nome da assembleia, concordou que um 

representante de cada partido com assento naquela assembleia, e os senhores presidentes de 

junta participem na reunião e colaborem na resolução do problema. _____________________ 

Tomou a palavra o presidente da junta de freguesia da Marinha Grande, Francisco Duarte 

(CDU) que esclareceu que a junta não dá qualquer incentivo à fixação da população cigana, 

simplesmente colabora com a segurança social, conforme está previsto na Lei. Disse ainda que 
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é inadmissível que a Polícia de Segurança Social não atue e não resolva as queixas da 

população. ____________________________________________________________________ 

Interveio o deputado Luis Guerra Marques (CDU) que congratulou a freguesia de Vieira de 

Leiria pela vitória no Concurso nacional � As 7 maravilhas da gastronomia�com o prato �Arroz 

de Marisco�. Referiu que a situação da população está a agravar-se a cada dia que passa com o 

aumento dos impostos, abaixamento de salários, com o aumento dos custos da saúde e outros 

serviços, com o aumento do desemprego, com o corte nos apoios sociais e com o facilitismo 

em despedir. Tudo isto provoca um decréscimo na nossa economia. Entrámos num ciclo 

vicioso e vamos ter dificuldade em sair deste cenário durante os próximos anos. Lembro aqui 

ainda a exorbitância que temos para pagar em 2016 devido às parcerias público privadas. O 

problema desta governação vem desde 1986 quando o nosso país deixou de apostar na 

agricultura e nas pescas. Disse ainda que a autarquia devia ter em atenção esta situação 

económica e social da população, quando aumenta os impostos. Entende que é necessário 

haver receita para fazer obras, mas também é tempo de ajudar as pessoas. ________________ 

Defendeu também a ideia que deve haver um espaço reservado, a escolher pela autarquia, 

para instalação da comunidade cigana com uma lotação limitada, porque não é com medidas 

radicais que se vai resolver o problema. ____________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Artur Marques (CDU) que lembrou que o agravamento social da 

população do nosso Concelho deve preocupar a autarquia, que com o aumento das taxas e 

licenças contribuiu para o problema. As famílias estão a passar por muitas dificuldades e o 

agravamento do IVA na fatura da eletricidade, o que prejudica também a indústria. Apelou à 

revisão dos preços das taxas e licenças, porque também o comércio está a viver momentos 

difíceis com muitas lojas a retirarem as esplanadas e toldos. ____________________________ 

Refutou ferozmente as declarações políticas da Sra. Ângela Merkel relativamente ao nosso 

país que recentemente saíram na comunicação social. _________________________________ 

Tomou a palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que apelou à melhoria das intervenções 

politicas dos senhores deputados, referindo nomeadamente a necessidade de entregarem às 

diferentes bancadas, cópias das moções que querem apresentar e discutir. Disse ainda que 

não está prevista extinção de freguesias no concelho, pelo que deve haver rigor no que se diz. 

Acrescentou que alguma coisa tem que ser feito no domínio da reforma administrativa e todos 

devemos dar o nosso contributo para o livro verde da reforma da administração local. Sugeriu 

que se discutisse em comissão o assunto de forma elaborar um documento válido sobre o 

assunto para se apresentar a quem está a estudar o assunto. ___________________________ 

Lembrou que nestes dois últimos anos, a autarquia tomou um conjunto de medidas sociais que 

ajudam muito o orçamento familiar, nomeadamente a oferta dos manuais escolares. ________ 

Usou da palavra o deputado Pedro André (PSD), que congratulou o senhor presidente da junta 

de freguesia de Vieira de Leiria, pelo prémio gastronómico agraciado pela freguesia. 

Concordou com a posição do deputado João Paulo Pedrosa relativamente à forma como as 

moções foram apresentadas na assembleia, sem haver cópias para os deputados e sem 

apresentar quaisquer soluções. Disse concordar que haja investimento na linha do Oeste. 
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Referiu que o nosso país tem baixa produtividade, tem um deficit brutal e os juros estão cada 

vez mais altos, mas a CDU não quer aumentar impostos, não quer desemprego, e não quer 

pedir dinheiro emprestado, mas soluções para os problemas não apresenta. Sugeriu que a 

assembleia seja mais prática mais assertiva e mais produtiva. Em relação à comunidade cigana, 

registou que a mesma tem uma atratividade pelo nosso concelho, situação que não se verifica 

nos concelhos à nossa volta. Disse que os ciganos são cidadãos como nós, os que cumprem 

devem ser apoiados e os que não cumprem devem ser penalizados como qualquer cidadão. 

Não podem querer ter só direitos, pois o estado social que atribuiu subsídios atrás de subsídios 

é que alimenta esta situação. _____________________________________________________ 

O Presidente da Mesa informou que as moções não foram distribuídas pelas diferentes 

bancadas, o que dificulta a discussão e votação das mesmas. Pelo que propôs que os senhores 

deputados se reunissem no sentido de encontrar um consenso chegando a uma redação final 

das mesmas, uma vez que lhe parece estarem todos de acordo que necessitamos de uma linha 

do Oeste requalificada e de autarquias a trabalharem bem com custos controlados. _________ 

Interveio o deputado Saul Fragata (CDU) que sugeriu à Mesa que se discutissem e votassem as 

moções mais tarde, pois iria entregar cópias das mesmas às diferentes bancadas. ___________ 

O Presidente da Mesa anuiu e prosseguiu com o período antes da ordem do dia. ___________ 

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

que agradeceu a todos os que congratularam a Vieira pelo galardão alcançado com o prato 

�Arroz de Marisco�. Agradeceu ainda a colaboração da Câmara Municipal, da ADAE e do Sr. 

Presidente da Câmara da Batalha, António Lucas. _____________________________________ 

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 declarou aberto o período de INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

pelas 22.00h e chamou a intervir os munícipes inscritos. _______________________________ 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO _______________________________________________ 

O Sr. Vítor Manuel Constâncio dos Santos, morador na Rua dos Naturais, nº 22B, S. Pedro de 

Moel, 2430-506 Marinha Grande que questionou sobre os trabalhos das arribas da praia de S. 

Pedro de Moel, sobre a reparação do piso da estrada nacional 242-2, que liga S. Pedro à 

Marinha Grande e as reparações dos passadiços junto ao mar.__________________________ 

O Sr. Licínio António S. de Sousa, morador na Rua Manuel Ferreira, nº 42, 2430-392 Marinha 

Grande, apresentou a sua homenagem pública a um Marinhense de alto relevo, o Sr. Joaquim 

Augusto da Cruz Carreira e solicitou que a Câmara envide todos os esforços para trazer todo o 

espólio documental deste ilustre Marinhense, para a Marinha Grande.____________________ 

Tomou a palavra o Presidente da Câmara que aproveitou para agradecer a colaboração das 

funcionárias da área do turismo da Câmara e às colaboradoras da ADAE, CIMPL e AMLEI pelo 

seu empenho e dedicação ao longo do Concurso � As 7 maravilhas da gastronomia�. Em 

relação à reparação da EN242-2, o Instituto de estradas informou a Câmara que inscreveu em 

plano uma verba para executar a obra no próximo ano. Quanto às arribas, informou que 
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reuniram com a Sra. Ministra do Ambiente que disse ir fazer a obra logo que fosse possível, 

pois trata-se de uma obra prioritária. _______________________________________________ 

Disse ainda estar disponível para constituir uma comissão de trabalho para recolher toda a 

informação que for necessária, pois há todo o interesse em enriquecer a história da Marinha 

Grande. ______________________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa deu conhecimento dos assuntos constantes na Ordem do Dia, pelas 

22.25h, de acordo com o nº 2 do artigo 19º do Regimento. Referiu ainda que não foi possível 

entregar antes toda a documentação atualizada sobre os pontos 1 e 4, uma vez que esta 

sofreu algumas alterações aprovadas na reunião de Câmara do dia 29 de setembro de 2011. __ 

Usou a palavra o Presidente da Câmara, que disse não ter sido possível cumprir a entrega dos 

documentos uma vez que os mesmos foram revogados na reunião de Câmara realizada na 

véspera. Disse ainda que caso os senhores deputados pretendam ter tempo para os analisar, 

está disponível para marcar uma sessão extraordinária.  _______________________________ 

Todos os senhores deputados manifestaram acordo relativamente à manutenção dos pontos 

da ordem do dia na presente sessão. _______________________________________________ 

ORDEM DO DIA__________________________________________________________ 

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

PREVISIONAIS DE 2011; _________________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto em discussão, cerca das 22.30h, 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 explicou que a revisão se prende com as 

exigências previstas no acordo que o estado assinou com a troika e no livro verde para a 

reforma da administração local. Ou seja, é necessário reduzir drasticamente o pessoal, o que 

provocou um grande revés na política de recursos humanos adotada pela Câmara, 

nomeadamente no que diz respeito ao número de chefias que a autarquia dispõe que deverá 

passar de dez chefias para três e no recrutamento que estava em curso. Foi também 

necessário ajustar alguns valores respeitantes a obras que estão em curso. ________________ 

Tomou a palavra o deputado Luis Marques (CDU), que se mostrou preocupado com as 

anulações nas rubricas respeitantes aos investimentos no saneamento e infraestruturas na 

rede de água, áreas que são fundamentais para o concelho e para a qualidade de vida da 

população e onde não se investe. _________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que discordou e fez referência às obras de 

saneamento que estão a decorrer nos lugares do Pêro Neto e da Albergaria. _______________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro Fonseca (PSD), que lembrou que o concelho continua com 

graves problemas no saneamento existente, principalmente o da zona da Embra, onde as 

tampas transbordam. Frisou que é muito importante fazer saneamento, mas que este deve ser 

bem feito.  
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Usou a palavra o Presidente da Câmara, que lembrou que todos os executivos camarários que 

o antecederam fizeram saneamento e a prova de tal facto está na fatura que o nosso 

município paga à SIMLIS. ________________________________________________________ 

Interveio o Vice-presidente da Câmara, que explicou que as anulações dizem respeito às 

verbas sobrantes das obras que já estão feitas. Informou que se está a preparar o concurso 

para o projeto para o saneamento na Amieira e vai iniciar-se também já no terreno a obra nos 

lugares da Pedra e Fonte Santa.___________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD), que questionou se o problema com as águas 

pluviais que entrava na rede pública persistia pois tinha reflexos diretos na fatura da SIMLIS.__ 

Usou a palavra o Presidente da Câmara, que esclareceu que estão atentos a essa questão, e 

que o seu impacto foi minimizado, pois a autarquia está mais atenta às obras que se vão 

realizando nas redes de águas e saneamento. ________________________________________ 

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

um, �APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 17ª. MODIFICAÇÃO - 3ª. REVISÃO AOS DOCUMENTOS 

PREVISIONAIS DE 2011�, tendo o mesmo sido aprovado por maioria com dezasseis votos a 

favor e oito abstenções. _________________________________________________________ 

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

deliberação. __________________________________________________________________ 

PONTO 2 - FIXAÇÃO DO VALOR DA TAXA RESPEITANTE AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) 
DO ANO DE 2011 A LIQUIDAR NO ANO DE 2012;_____________________________________________ 
 
O Presidente da Mesa apresentou o ponto em discussão, cerca das 22.55h, cujo documento se 

anexa à presente acta para dela fazer parte integrante como anexo número VII. ____________ 

Tomou a palavra o deputado Luis Marques (CDU), que disse que as taxas de IMI vão sofrer 

ajustamentos durante o próximo ano, o que faz antever um incremento na receita, 

penalizando mais uma vez os munícipes, num período de extrema crise. Percebe que as taxas 

vêm sendo mantidas desde 2008, mas na sua opinião a Câmara deveria ter baixado 

simbolicamente a taxa, dada a conjuntura de crise que se vive no concelho e no país. ________ 

Usou da palavra o deputado Augusto Lopes (PS), que disse que as taxas de IMI deveriam ser 

majoradas nos prédios urbanos degradados e devolutos e baixadas quando estes fossem 

objeto de recuperação e reabilitação. Disse haver condições para manter as taxas de IMI, 

porque o aluguer de casas tem vindo a subir, a politica de isenção de pagamento de IMI 

continua a vigorar e a avaliação dos imóveis é relativamente mais baixa em relação aos 

concelhos limítrofes. ____________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD), que disse que com o fim do IMT, 

naturalmente que a receita de IMI deve aumentar. Também acha que a Câmara teria margem 

de manobra para baixar ligeiramente o IMI. _________________________________________ 

Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que recomendou à Câmara a 

constituição de uma comissão de trabalho para avaliar melhor esta questão do IMI 
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perspetivando medidas para o futuro. Disse que deveriam ser ponderadas algumas alterações 

à aplicação das taxas, nomeadamente no que diz respeito aos prédios mais antigos e 

degradados, aos valores altos aplicados a prédios novos e aos indicadores dos incobráveis. ___ 

Usou a palavra o Presidente da Câmara, que disse que o trabalho que vinha a ser feito já 

desde o anterior executivo relativo ao levantamento dos prédios urbanos degradados, estava 

agora em causa devido às drásticas mudanças que se iriam verificar na gestão de pessoal. 

Informou que por imposição da Lei das transferências de verbas do Estado, podem vir a 

registar-se cortes até aos 30%, tendo em conta os valores de endividamento até ao final do 

ano. Tal antevisão não permite que a autarquia reduza taxas. ___________________________ 

Usou da palavra o deputado Frederico Barosa (PS), que disse que o IMI é um imposto �cego� e 

injusto. Disse que se prevê que com o memorando da Troika, se irão registar grandes 

alterações no imposto, uma vez que se estima que cerca de 60% dos prédios existentes no 

nosso país não estão avaliados. Pelo que não se sabe muito bem se a Câmara vai ou não passar 

a arrecadar mais ou menos receita. ________________________________________________ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia submeteu à votação o ponto 
dois, �FIXAÇÃO DO VALOR DA TAXA RESPEITANTE AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) DO 
ANO DE 2011 A LIQUIDAR NO ANO DE 2012�, tendo o mesmo sido aprovado por maioria com 
doze votos a favor e doze abstenções. _____________________________________________ 
 
A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar, em minuta, a presente 

deliberação. __________________________________________________________________ 

PONTO 3 - AUTORIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DA DERRAMA RELATIVA AO ANO DE 2011 A COBRAR NO 
ANO DE 2012;_________________________________________________________________________ 
 
O Presidente da Mesa apresentou o ponto em discussão, cerca das 23.20h, cujo documento se 

anexa à presente ata para dela fazer parte integrante como anexo número VIII. Disse que a 

receita arrecadada da derrama traduz bem as dificuldades que as empresas tem registado 

desde 2008, que tem vindo sempre a baixar. ________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Luis Marques (CDU), que disse que no contexto atual, a Câmara 

deve dar sinais de captação de investimentos e pensar em reduzir os impostos para as 

empresas, embora saiba que a Câmara precisa de receitas para fazer o seu trabalho. Voltou a 

frisar que é necessário desenvolver as zonas industriais, porque somos um concelho com uma 

matriz industrial. _______________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD), que disse que a sua bancada se vai abster e 

que a politica fiscal da Câmara deveria ser toda alterada, pois se tivesse vindo a baixar a 

derrama ao longo destes últimos anos, poderia agora ter cá mais empresas e arrecadar mais 

receita. _______________________________________________________________________ 

Usou a palavra o Presidente da Câmara, que esclareceu que existem terrenos disponíveis para 

as empresas se instalarem e que a Câmara se tem mostrado bastante célere na aprovação 

desses projetos. Informou que um grande grupo económico se mostrou interessado em 

instalar uma empresa na zona industrial de Vieira de Leiria e já apresentou o anteprojeto. ____ 
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A Câmara sempre se mostrará interessada em quem quiser investir no Concelho, mas a 

verdade é que atualmente se vive um período difícil para a economia. ____________________ 

Usou da palavra o deputado Augusto Lopes (PS), que disse que era importante vir a ter 

condições no futuro, para baixar o imposto àquelas empresas que têm um volume de negócios 

inferior a 150 mil euros ano, pois existem vários municípios no país que isentam essas 

empresas de derrama dando assim uma grande ajuda às empresas e ao pequeno comércio. __ 

Interveio o Presidente da Mesa que reforçou que a economia das empresas do Concelho 

decresceu de forma assustadora e os números traduzem isso mesmo, a receita da derrama 

baixou cerca de 50%. As empresas estão a passar por graves dificuldades. _________________ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia submeteu à votação o ponto três, 
�AUTORIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DA DERRAMA RELATIVA AO ANO DE 2011 A COBRAR NO ANO DE 

2012�, tendo o mesmo sido aprovado por maioria com doze votos a favor e doze abstenções.  

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

deliberação. __________________________________________________________________ 

 
PONTO 4 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 1ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA 
MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE PARA 2011;______________________________________________ 
 
O Presidente da Mesa apresentou o ponto em discussão, cerca das 23.45h, cujo documento se 

anexa à presente ata para dela fazer parte integrante como anexo número IX._____________ 

Usou a palavra o deputado Pedro André (PSD), que questionou sobre a necessidade de criar 

mais um lugar no licenciamento de obras e quantos projetos é que foram despachados neste 

último mês. ___________________________________________________________________ 

Tomou a palavra o vice-presidente, Paulo Vicente, que esclareceu que o número de 

funcionários da Câmara tem vindo a decrescer, devido às aposentações e ao término de 

contratos que a lei impede a sua renovação. O lugar referido na área do licenciamento deve-se 

ao facto de o técnico se encontrar em regime de mobilidade e de a Câmara querer regularizar 

a sua situação no mapa de pessoal da Câmara. _______________________________________ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia submeteu à votação o ponto 
quatro, �APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 1ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA 
MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE PARA 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 das diversas bancadas, deu por encerrada a reunião, pelas vinte e três horas e 

cinquenta e oito minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo membros 

da Mesa: Presidente da Assembleia Municipal, Telmo Lopes da Silva Ferraz, Ricardo Alexandre 

Pereira de Sousa Lopes. _________________________________________________________ 
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Mais informou que a Sessão prosseguiria em segunda reunião, no próximo dia 10 de Outubro 

de 2011, pelas 20.30h.___________________________________________________________ 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

Telmo Lopes da Silva Ferraz 

 

O Primeiro Secretário 

 

Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes 

 

O Segundo Secretário 

 

Bruno Constâncio dos Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conteúdo da presente sessão fica registado em suporte digital. 


