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Acta da reunião extraordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia catorze 

de Setembro de dois mil e dez.    

 

 

 

 

 

 

Aos catorze dias do mês de Setembro de dois mil e dez, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência do Presidente, Dr. 
Álvaro Manuel Marques Pereira, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

 Alberto Filomeno Esteves Cascalho; 
 António Manuel Jesus Ferreira dos Santos; 
 Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira; 
 Paulo Jorge Campos Vicente; 
 Vítor Manuel Fernandes Pereira. 

 
O Sr. Presidente abriu a reunião, eram 21:25 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

A Sr.ª Vereadora Dr.ª Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho não esteve presente. 
 

Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na 
votação dos assuntos objecto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na 

deliberação se menciona expressamente a causa do impedimento. 
 

 


 
 
 

ORDEM DO DIA 

 
 

1. 19ª MODIFICAÇÃO - 4.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 

2010 

 

2. PROTOCOLOS CELEBRADOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA DO 

CONCELHO DA MARINHA GRANDE NO PERÍODO DE 05-11-2009 A 30-06-

2010 � PROPOSTA DE ADITAMENTO 



Reunião Extraordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 14/09/2010 

Acta n.º 23 

 

 3 

 

3. IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS � FIXAÇÃO DA TAXA 

RESPEITANTE AO ANO DE 2010 A LIQUIDAR NO ANO DE 2011 

 

4. LANÇAMENTO DA DERRAMA RELATIVA AO ANO DE 2010 A COBRAR 

NO ANO DE 2011. 

 

5. DEFINIÇÃO DA PERCENTAGEM DE PARTICIPAÇÃO NO I.R.S. � 

RENDIMENTOS DE 2011 A LIQUIDAR EM 2012 

 

6. PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 94/2010 � AP/DIF/CTB � AUDITORIA 

EXTERNA ÀS CONTAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE PARA O 

ANO DE 2010 � PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO A REMETER À 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

 

 









1 - 19ª MODIFICAÇÃO - 4.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010 

 

 

742 - Presente proposta da 19ª Modificação - 4ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2010, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
4ª Revisão ao Orçamento da Receita para 2010, no valor de euros nas anulações. 
 

4ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2010, no valor de euros nos reforços e euros nas 
anulações; 
 

4ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2010, no valor de euros nos reforços e 

euros nas anulações. 
 

4ª Revisão ao Plano de Actividades Municipais para 2010, no valor de euros nos reforços. 
 
Atentos os elementos apresentados e no cumprimento do disposto no ponto 8.3 do POCAL, 
aprovado pelo Decreto � Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro e na alínea c), do nº 2, do art. 64º 

da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 
11 de Janeiro, a Câmara Municipal, depois de analisar a proposta, delibera submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal a 19ª Modificação aos Documentos Previsionais de 

2010, constituída pela 4ª Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa, 4ª Revisão ao 

Plano Plurianual de Investimentos e 4ª Revisão ao Plano de Actividades Municipais, para 
efeitos do disposto na alínea b) do n.º 2 do art. 53.º do mesmo diploma legal. 
 
A deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 

Vereadores Dr. Alberto Cascalho e Dr. Vítor Pereira. 
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2 - PROTOCOLOS CELEBRADOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA DO 

CONCELHO DA MARINHA GRANDE NO PERÍODO DE 05-11-2009 A 30-06-2010 � 

PROPOSTA DE ADITAMENTO 

 

 
743 - Em 17-11-2009 foi tomada a deliberação camarária de manutenção do conteúdo dos 

protocolos de delegação de competências da Câmara Municipal nas Juntas de Freguesia do 

Concelho. 
 
Considerando que nos termos da referida deliberação foram integralmente mantidas as 

delegações de competências efectuadas até então pela Câmara Municipal nas Juntas de 
Freguesia; 
 
Considerando que não foi efectuada a alteração à redacção dos referidos protocolos, excepto na 

cláusula da duração dos mesmos, onde nos termos da deliberação camarária de 17-11-2009 foi 
determinado que estes se manteriam em vigor de 5 de Novembro de 2009 a 30 de Junho de 
2010; 
 
Considerando que a manutenção do conteúdo dos protocolos e consequentemente das 

competências delegadas determinariam a alteração/adequação do montante das transferências 

financeiras inerentes aos mesmos atenta a alteração do prazo de duração dos mesmos e do seu 

período de vigência; 
 
Considerando que atenta a deliberação camarária de 17-11-2009 e a deliberação tomada na 

Sessão da Assembleia Municipal de 27-11-2009, posteriormente apreciada e aprovada em cada 
uma das Assembleias de Freguesia, se pretendia não apenas a manutenção do conteúdo das 

delegações de competências mas também das correspondentes transferências financeiras e que 

tal não foi devidamente explicitado na sua redacção final e por esse facto não foi devidamente 

expressa a vontade da Câmara Municipal da Marinha Grande e das Juntas de Freguesia; 
 
Considerando que a vontade das partes assentou em dois pressupostos: a manutenção do 

objecto da delegação e a afectação dos mesmos meios financeiros para a sua prossecução; 
 
Considerando que sendo essa a vontade inequívoca das partes não pode deixar de ser relevada, 

sob pena de se fazer recair sobre as Juntas de Freguesia uma incumbência superior às suas reais 

apetências; 
 
Considerando que as verbas previstas na redacção actual do protocolo apenas respeitam a um 

período de cinco meses e não à globalidade do período da sua vigência (oito meses); 
 
Considerando o exposto é necessário promover a adequação dos protocolos em causa à vontade 

inequívoca das partes, afectando os meios financeiros proporcionais ao período da sua efectiva 

vigência, recorrendo-se para este efeito à celebração de aditamentos em relação a cada um 

deles. 
 
A Câmara Municipal, concordando com os fundamentos expostos e reconhecendo estar 

em causa a adequação dos protocolos de delegação de competências ao teor substancial da 

sua anterior deliberação de 17 de Novembro de 2009, delibera, de acordo com os artigos 

64.º, n.º 6, alínea c), 66.º e 53.º, n.º 2, alínea s), todos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e com os artigos 128.º, n.º 2, 137.º, n.º 2, 
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141.º e 142.º, todos do Código do Procedimento Administrativo, propor à Assembleia 

Municipal a aprovação dos aditamentos aos protocolos de delegação de competências 

celebrados com a Junta de Freguesia da Marinha Grande, em 30 de Dezembro de 2009, 

com a Junta de Freguesia da Moita, em 21 de Dezembro de 2009, e com a Junta de 

Freguesia de Vieira de Leiria, em 22 de Dezembro de 2009, cujo teor se dá por 

reproduzido, com efeitos reportados a 05 de Novembro de 2009, ficando ratificados todos 

os actos entretanto praticados. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 

3 - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS � FIXAÇÃO DA TAXA 

RESPEITANTE AO ANO DE 2010 A LIQUIDAR NO ANO DE 2011 

 
 
744 - Nos termos do disposto na alínea a) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro, Lei 

das Finanças Locais, o produto da cobrança do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), 

constitui receita dos municípios. 
 
Nos termos do estipulado na alínea f) do n.º 2 do art.º 53 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, 

alterada e republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, compete à Assembleia 

Municipal fixar anualmente o valor da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis incidente 
sobre prédios urbanos, mediante proposta da Câmara Municipal, conforme disposto na alínea a) 

do n.º6 do art.º 64.º do mesmo diploma legal. 
 
Considerando que o Decreto-Lei n.º 287/2003 de 12 de Novembro aprova o Código do Imposto 

Municipal sobre Imóveis, publicado no anexo I do mesmo, com as alterações introduzidas pela 

Lei n.º 64/2008 de 5 de Dezembro. 
 
Considerando que nos termos do n.º 4 do art.º 112 do CIMI os municípios, mediante 

deliberação da Assembleia Municipal, fixam a taxa a aplicar em cada ano aos prédios urbanos e 

prédios urbanos avaliados, nos termos do CIMI, dentro dos intervalos previstos nas alíneas b) e 

c) do n.º1 do mesmo artigo; 
 
Considerando que esta deliberação, para vigorar no ano de 2010, deve ser comunicada à 

Direcção Geral dos Impostos até ao dia 30 de Novembro de 2010, atento o disposto no n.º 13 

do art.º 112 do CIMI; 
 
Considerando os limites estipulados nas alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 112.º do Decreto-Lei n.º 
287/2003 de 12 de Novembro, alterado pela Lei n.º 64/2008 de 5 de Dezembro; 
 
Considerando que se tem registado um decréscimo da receita municipal proveniente dos 

impostos directos e que se perspectiva que esta tendência se mantenha a curto/médio prazo; 
 
Considerando que se confirma uma tendência reiterada de redução na arrecadação da receita 

proveniente do Imposto Municipal sobre Imóveis; 
 
Considerando os investimentos em curso e a lançar pelo Município da Marinha Grande nas 

áreas das infra-estruturas de redes municipais e requalificação urbana, cuja execução física e 
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financeira terá um forte impacto na estrutura da despesa do orçamento camarário no ano de 

2011; 
 
A Câmara Municipal propõe a fixação das taxas respeitantes ao ano de 2010 a liquidar no ano 

de 2011 em 0,70% a taxa de IMI para os prédios urbanos (alínea b) do n.º 1 do art.º 112 do 

CIMI) e em 0,35% a taxa de IMI para os prédios urbanos avaliados (alínea c) do n.º 1 do art.º 

112 do CIMI). 
 
Considerando o exposto, a Câmara Municipal delibera nos termos da alínea a) do n.º 6 do 

art.º 64º da Lei n.º169/99 de 18 Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 

11 de Janeiro, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a presente proposta de 

taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis respeitante ao ano de 2010 a liquidar no ano de 

2011 para que o órgão deliberativo fixe as mesmas nos termos da alínea f) do n.º 2 do art.º 

53 do mesmo diploma legal, atenta a necessidade da sua comunicação até ao 30 de 

Novembro de 2010.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

4 - LANÇAMENTO DA DERRAMA RELATIVA AO ANO DE 2010 A COBRAR NO 

ANO DE 2011. 

 

 
745 - De acordo com o estabelecido na alínea b) do art.º 10.º da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro, 

Lei das Finanças Locais, o produto da cobrança de derramas lançadas nos termos do art.º 14.º do 

mesmo diploma legal, constitui uma receita municipal. 
 
Considerando que de acordo com o disposto no n.º 1 do art.º 14.º da Lei n.º 2/2007 de 15 de 

Janeiro, Lei das Finanças Locais, os municípios podem deliberar lançar anualmente uma 

derrama até ao limite máximo de 1.5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC 

(imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas) que corresponda à proporção do 

rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos residentes em território 

português que exerçam, a título principal, uma actividade de natureza comercial, industrial ou 
agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território; 
 
Considerando que de acordo com o número 4 do art.º 14.º da referida lei, a Assembleia 

Municipal pode, por proposta da Câmara Municipal, deliberar lançar uma taxa reduzida de 

derrama para os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior que não 

ultrapasse os 150.000 euros. 
 
Considerando que se tem registado um decréscimo da receita municipal proveniente dos 

impostos directos e que se perspectiva que esta tendência se mantenha a curto/médio prazo; 
 
Considerando que se confirma uma tendência reiterada de redução na arrecadação da receita 

proveniente da derrama; 
 
Considerando os investimentos em curso e a lançar pelo Município da Marinha Grande nas 
áreas das infra-estruturas de redes municipais e requalificação urbana, cuja execução física e 

financeira terá um forte impacto na estrutura da despesa do orçamento camarário no ano de 

2011; 
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A Câmara Municipal, apreciando o exposto e concordando com o seu teor, delibera nos 

termos da alínea a) do n.º 6 do art. 64º da Lei n.º169/99 de 18 Setembro, republicada pela 

Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a 

seguinte proposta de lançamento da derrama relativa ao ano de 2010 a cobrar em 2011, 

fixando-a em: 
 

 1,5% para as empresas com lucro tributável sujeito e não isento de Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) que registem no ano anterior um volume 

de negócios superior a 150.000 euros, nos termos do disposto art.º 14.º da Lei n.º 

2/2007 de 15 de Janeiro; 

 

 0,75% para as empresas com lucro tributável sujeito e não isento de Imposto 

sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) que no ano anterior 

registem um volume de negócios que não ultrapasse os 150.000 euros, nos 

termos do disposto no art.º 14.º, n.º 4 da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro 

 

Mais delibera submeter a presente proposta a apreciação e votação pela Assembleia 

Municipal para que este órgão deliberativo autorize o lançamento da derrama 

relativa ao ano de 2010, a cobrar em 2011, nos termos da alínea f) do n.º 2 do art.º 53 

da Lei n.º169/99 de 18 Setembro, alterada e republicada em anexo pela Lei n.º 5-

A/2002 de 11 de Janeiro. 

 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 

Vereadores Dr. Alberto Cascalho e Dr. Vítor Pereira. 

 

 

5 - DEFINIÇÃO DA PERCENTAGEM DE PARTICIPAÇÃO NO I.R.S. � 

RENDIMENTOS DE 2011 A LIQUIDAR EM 2012 

 

 

746 - Considerando que a Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro, Lei da Finanças Locais, estabelece: 
 

- que os municípios têm direito, em cada ano, a uma participação variável até 5 % no 

IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respectiva circunscrição territorial, 

nos termos do art. 20º, nº 1; 
- que essa participação depende de deliberação sobre a percentagem pretendida pelo 

Município, a qual deve ser comunicada à Direcção Geral dos Impostos até 31 de 

Dezembro do ano anterior a que respeitam os rendimentos, nos termos do art. 20º, nº 2. 
 
Considerando: 
 

- que a actual conjuntura económica e social tem agravado as condições de vida da 

população do concelho da Marinha Grande; 
- que o empenho no reforço das condições de bem-estar e da qualidade de vida da 
população do concelho da Marinha Grande é um desiderato do executivo camarário; 
- que o executivo camarário pretende apoiar a população do concelho, atenta a actual 

conjuntura, com uma redução da carga fiscal que incide sobre as famílias; 
- que se pretende que o município se torne mais competitivo e que sejam criadas 

condições que permitam a fixação de mais famílias no concelho; 
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A Câmara Municipal delibera, nos termos do n.º2 do art.º 20.º da Lei n.º 2/2007 de 15 de 

Janeiro reduzir em 1% a participação variável do município no IRS dos sujeitos passivos, 

no que respeita aos rendimentos relativos ao ano de 2011, passando esta de 5% para 4%,  

e nos termos da alínea a) do n.º 6 do art.º 64º da Lei n.º169/99 de 18 Setembro, alterada e 

republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal a presente proposta para que o órgão deliberativo delibere sobre a mesma nos 

termos da alínea h) do n.º 2 do art.º 53 da Lei n.º169/99 de 18 Setembro, alterada e 

republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro. 

 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 3 votos a favor, 2 abstenções dos Srs. 

Vereadores Dr. António Santos e Dr. Alberto Cascalho e 1 voto contra do Sr. Vereador 

Dr. Vítor Pereira. 

 
 
6 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 94/2010 � AP/DIF/CTB � AUDITORIA EXTERNA 

ÀS CONTAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE PARA O ANO DE 2010 � 

PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO A REMETER À ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA 

MARINHA GRANDE 

 

 

747 - Presente processo de aquisição nº 94/2010 � AP/DIF, cujo objecto é a contratação de 

serviços de Auditoria Externa e Certificação Legal das Contas de 2010 do Município da 

Marinha Grande, acompanhado de relatório de apreciação da proposta na sequência de ajuste 

directo desencadeado nos termos da alínea a) do n.º1 do art.º 16.º do Código dos Contratos 

Públicos. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo e do relatório que o acompanha, 

delibera, nos termos do n.º 2 do art.º 48.º da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro propor à 

Assembleia Municipal da Marinha Grande a adjudicação do serviço de Auditoria 

Externa e Certificação Legal de Contas de 2010 do Município da Marinha Grande ao Dr. 

Luís Filipe Vicente Pinto pelo montante de 13.500,00 euros, acrescidos de IVA à taxa legal 

em vigor. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

 
 







APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

748 - Por último a Câmara, usando a faculdade que lhe confere o n.º 3 do art.º 92º, da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

delibera por unanimidade aprovar esta acta em minuta. 
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E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião eram 23:15 

horas. 

 

No final foi elaborada esta acta, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, 

Coordenadora Técnica, vou assinar, nos termos do n.º 2 do art.º 92º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

 

 

O Presidente 

 

 

 

A Secretária da reunião 

 
 
 

 

 


