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Aos dezassete dias do mês de setembro de dois mil e dezanove, no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho, reuniu extraordinariamente a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a 
presidência da Presidente, Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira, com a presença dos seguintes 
Senhores Vereadores:  
 

 Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 

 Aurélio Pedro Monteiro Ferreira; 

 Carlos Alexandre de Carvalho Caetano; 

 Álvaro Miramar Botas Letra; 

 Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

 Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 

 
 
A Sr.ª Presidente abriu a reunião pelas 12:30 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na votação 
dos assuntos objeto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na deliberação se 
mencione expressamente a causa do impedimento. 

 

 

 



 
 
 

ORDEM DO DIA 
 
 

 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  
 

1. Programa de Parcerias para o Impacto – All Together – Escola para todos - Associação Tempos 
Brilhantes 
2. Programa de parcerias – Sentidos com vida - Associação Social Cultural e Desportiva de Casal 
Galego 
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ORDEM DO DIA 

 
 
 
 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

 
 
A Sr.ª Presidente agradeceu a presença dos Srs. Vereadores e apresentou as duas 
propostas. 
Leu ainda a carta de 12/09/2019, enviada pelo Agrupamento de Escolas Marinha Grande 
Poente, em que fazem a apresentação do projeto de inovação social “Criatividade” e 
solicitam a parceria do Município, lamentando que não possa ser aprovada. 
 
O projeto da Associação Tempos Brilhantes suscitou algumas dúvidas, que foram 
esclarecidas telefonicamente durante a reunião com um dos representantes da Associação. 
 
Foi solicitada a presença da Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, Dr.ª Sandra 
Paiva, e da Chefe da Divisão Jurídica e de Apoio, Dr.ª Ana Sousa, que prestaram 
esclarecimentos técnicos, na área financeira e jurídica respetivamente. 
 
 
Depois de esclarecidas todas as dúvidas, a Sr.ª Presidente colocou a votação as 
seguintes propostas: 
 
1. Programa de Parcerias para o Impacto – All Together – Escola para todos – 
Associação Tempos Brilhantes 
 
823 - Presente carta da Associação Tempos Brilhantes datada de 17 de setembro de 2019 a 
requerer que o Município da Marinha Grande se associe ao projeto de inovação social “All 
Together- Escola para Todos”, no âmbito da candidatura a apresentar pela referida 
entidade na sequência do aviso n.º POISE-39-2019-11, com a tipologia de operações 3.33 
Programa de parcerias para o impacto social, sob a forma de investidor social, requerendo 
para este efeito que a autarquia assine os termos constantes da carta de compromisso de 
investimento social em anexo, que constitui documentos obrigatório para a submissão da 
candidatura nos termos do aviso, pelo promotor Associação Tempos Brilhantes; 
 
Presente informação social n.º 1886/2019 de 17 de setembro relativo ao enquadramento 
social da Associação Tempos Brilhantes e do projeto “All Together- Escola para Todos”. 
 
Presente informação jurídica n.º AS/04/2019, de 17 de setembro relativa ao enquadramento 
do projeto nas competências municipais. 
 
Presente informação de 17 de setembro sobre o enquadramento financeiro e compromissos 
plurianuais. 
 
Considerando que estes investimentos na área social são essenciais para o desenvolvimento 
da comunidade local. 
 



 

Página 4 de 7 

Reunião extraordinária da 
Câmara Municipal da Marinha 
Grande realizada no dia 
17/09/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 26 

 
 
 
 
 
 
 
Considerando ainda que a Associação Tempos Brilhantes, NIF 510 815 669, possui a sua 
situação contributiva e tributária regularizada, e que se encontra legalmente constituída. 

 
Considerando que o processo ainda se encontra na fase de submissão de candidatura. 
 
Assim a Câmara Municipal analisou e delibera ao abrigo da competência conferida 
pela alínea u) do nº 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação 
atual, concordar com os termos da carta de compromisso em anexo a subscrever pela 
Presidente da Câmara Municipal, em representação do Município da Marinha Grande 
nas seguintes condições: 
 

a) A participação do Município da Marinha Grande como investidor social fica 
condicionada à celebração de Acordo entre as partes, a ser aprovado em 
deliberação camarária após a notificação da aprovação da candidatura pela 
entidade proponente acompanhada de carta comprovativa do Programa 
Operacional. 

b) Na proposta de Documentos Previsionais para os anos de 2020 a 2023, ou em 
data posterior ou anterior sob a forma de modificação orçamental, seja 
garantida a inscrição da verba nos anos de execução do projeto bem como a 
apresentação de pedido de autorização para a assunção de encargos 
plurianuais pela Assembleia Municipal, após a notificação da aprovação da 
candidatura pelo Programa Operacional. 

c) O Município da Marinha Grande assume uma comparticipação máxima de até 
30% dos custos que venham a ser considerados elegíveis pelo Programa 
Operacional na data da aprovação da candidatura, os quais serão 
posteriormente objeto de validação pela entidade gestora do Programa 
Operacional, aquando da submissão dos pedidos de pagamento pela entidade 
implementadora do projeto agora candidatado. Nessa fase serão efetuados os 
acertos que sejam devidos aos valores já pagos pela autarquia, tendo por base 
os custos elegíveis aceites e comprovados pela Autoridade de Gestão do 
POISE. 

 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
2. Programa de parcerias – Sentidos com vida - Associação Social Cultural e 
Desportiva de Casal Galego 
 
824 - Presente carta da Associação Social Cultural e Desportiva de Casal Galego datada de 
17 de setembro de 2019 a requerer que o Município da Marinha Grande se associe ao 
projeto de inovação social “Sentidos com Vida”, no âmbito da candidatura a apresentar pela 
referida entidade na sequência do aviso n.º POISE-39-2019-11, com a tipologia de 
operações 3.33 Programa de parcerias para o impacto social, sob a forma de investidor 
social, requerendo para este efeito que a autarquia assine os termos constantes da carta de 
compromisso de investimento social em anexo, que constitui documentos obrigatório para a 
submissão da candidatura nos termos do aviso, pelo promotor Associação Social Cultural e 
Desportiva de Casal Galego; 
 
Presente informação social n.º 1888/2019 de 17 de setembro relativo ao enquadramento 
social da Associação Social Cultural e Desportiva de Casal Galego e do projeto “Sentidos 
com Vida” 
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Presente informação jurídica n.º AS/05/2019, de 17 de setembro relativa ao enquadramento 
do projeto nas competências municipais. 
 
Presente informação de 17 de setembro sobre o enquadramento financeiro e compromissos 
plurianuais. 
 
Considerando que estes investimentos na área social são essenciais para o desenvolvimento 
da comunidade local. 
 
Considerando ainda que a Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego, NIF 
501 540 563, possui a sua situação contributiva e tributária regularizada, e que se encontra 
legalmente constituída. 
 
Considerando que o processo ainda se encontra na fase de submissão de candidatura. 
 
Assim a Câmara Municipal analisou e delibera ao abrigo da competência conferida 
pela alínea u) do nº 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação 
atual, concordar com os termos da carta de compromisso em anexo a subscrever pela 
Presidente da Câmara Municipal, em representação do Município da Marinha Grande 
nas seguintes condições: 
 

a) A participação do Município da Marinha Grande como investidor social fica 
condicionada à celebração de Acordo entre as partes, a ser aprovado em 
deliberação camarária após a notificação da aprovação da candidatura pela 
entidade proponente acompanhada de carta comprovativa do Programa 
Operacional. 

b) Na proposta de Documentos Previsionais para os anos de 2020 a 2023, ou em 
data posterior ou anterior sob a forma de modificação orçamental, seja 
garantida a inscrição da verba nos anos de execução do projeto bem como a 
apresentação de pedido de autorização para a assunção de encargos 
plurianuais pela Assembleia Municipal, após a notificação da aprovação da 
candidatura pelo Programa Operacional. 

c) O Município da Marinha Grande assume uma comparticipação máxima de até 
30% dos custos que venham a ser considerados elegíveis pelo Programa 
Operacional na data da aprovação da candidatura, os quais serão 
posteriormente objeto de validação pela entidade gestora do Programa 
Operacional, aquando da submissão dos pedidos de pagamento pela entidade 
implementadora do projeto agora candidatado. Nessa fase serão efetuados os 
acertos que sejam devidos aos valores já pagos pela autarquia, tendo por base 
os custos elegíveis aceites e comprovados pela Autoridade de Gestão do 
POISE. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
Os Srs. Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, proferiram a 
seguinte declaração de voto, comum aos dois pontos da ordem do dia: 
“A Associação Social Cultural e Desportiva de Casal Galego e a Associação Tempos 
Brilhantes prepararam candidaturas no âmbito do Portugal 2020. A primeira na área social, 
englobando um projeto destinado a apoiar cidadãos com doença mental (demências-
Alzheimer) através de uma unidade móvel e a segunda na área da educação, destinada à 
criação de práticas inclusivas, formar atitudes pró-inclusão, atitudes de self advocacy, entre 
outras, a funcionar nas AAF e CAF. 
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Em julho as técnicas da IPSS de Casal Galego tiveram a gentileza de nos apresentar o 
projeto, financiado 70% pela EU e os restantes por um parceiro social, que seria a Câmara. 
Pelo interesse do projeto, numa comunidade onde não existe ninguém a trabalhar esta 
valência e são praticamente inexistes as respostas sociais nesta área, todos concordámos. 
Foi então informado que o prazo para a apresentação das candidaturas era até às 18h00 do 
dia 17 de setembro de 2019.  
 

Sobre o projeto da Associação Tempos Brilhantes apenas sabíamos que seria desenvolvido 
no âmbito das AAAF e CAF, passando a ser realizadas por pessoas da nossa terra (e não de 
Viana do Castelo como acontece este ano), com custos muito mais reduzidos para o nosso 
município.  
 

Passaram mais de dois meses, várias reuniões de Câmara, e estes processos não vieram 
agendados. Com tanto tempo para se tomarem decisões, deixaram para a véspera da 
entrega das candidaturas a discussão de tão importantes projetos para a nossa terra. 
É este o procedimento habitual deste executivo permanente, trazer os assuntos na última 
hora, muitas das vezes mal preparados, sem os pareceres legalmente exigidos, na 
expectativa de que a oposição questione e exija o que é obrigatório. E quando a Sra. 
Presidente assume o erro e retira o ponto vão dizer aos munícipes, às empresas e às 
associações que a culpa foi da oposição e ainda questionam os munícipes porque falaram 
com os vereadores da oposição.  
 

Desta vez o executivo permanente tudo fez para que estes projetos não fossem 
candidatados: subvalorizaram o trabalho apresentado pelas associações; passaram 
semanas sem que se tenham preocupado em esclarecer o que era solicitado; não 
prepararam os processos com a documentação necessária; agendaram uma reunião 
extraordinária que depois cancelaram, agendando outra urgente a poucas horas do 
encerramento da entrega das candidaturas, sem envio de agenda ou documentação; as 
técnicas da Câmara tiveram de preparar a documentação com carater de emergência; etc. 
etc. 
 

Ainda bem que nos opusemos à vontade da Sra. Presidente e da Sra. vereadora Célia e que 
foi possível, in extremis, aprovar estes processos, de modo a que as duas Associações 
possam apresentar as candidaturas.  
 

Consideramos lamentável que tenhamos sido nós que dissemos como deve ser instruído e 
analisado estes processos para avaliação do órgão executivo. Mais damos nota que temos a 
perceção da desorganização da Sra. Presidente e da vereadora Célia Guerra na avaliação e 
análise dos processos.  
 

Lamentamos que sendo da responsabilidade exclusiva da Sra. Presidente a não apreciação 
atempada destes processos, tanto ela com a vereadora Célia, tenham a falta de nobreza de 
carácter de, aquando do telefonema realizado para as respetivas Associações, terem dito 
que o assunto não foi apreciado por causa da oposição. 
 

Não fosse o nosso sentido de responsabilidade pelo trabalho realizado pelas instituições, 
fique a Sra. Presidente ciente de que esta força política não se teria empenhado deste modo. 
 

Oxalá estas candidaturas sejam aprovadas e sejam implementadas para o bem dos 
marinhenses, sobretudo aqueles com demência e respetivas famílias, e as crianças e 
encarregados de educação.” 
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A Sr.ª Vereadora Célia Guerra proferiu a seguinte declaração de voto: 
“Sempre foi nossa intenção apoiar estas candidaturas e isso ficou expresso nas reuniões que 
realizámos, quer com uma quer com outra associação. 
Relativamente à IPSS de Casal Galego, chegou-nos dia 22 de julho um draft do orçamento, num 
e-mail que dizia que poderia haver alterações e que oportunamente enviariam a documentação 
definitiva. 
O e-mail que chegou no dia 5 de setembro trazia unicamente a carta de compromisso e o 
orçamento definitivo.  
Desde esse dia foram solicitados alguns documentos à entidade, inclusive foi feita uma reunião 
em que a entidade ficou de enviar a restante documentação, que nos chegou na sexta-feira, dia 
13, no período da tarde. 
Relativamente à Associação Tempos Brilhantes, o projeto deu entrada na Câmara em meados de 
agosto, tendo sido solicitados mais elementos, que nos foram remetidos no dia 7 de setembro, 
nomeadamente a carta de compromisso. 
Relativamente aos contactos que se mencionam aqui terem sido feitos, resumiram-se a dois: um 
telefonema a alertar que iria enviar um e-mail e que necessitava que respondessem ao mesmo 
urgentemente. O e-mail que enviei por volta das 20 horas do dia de ontem solicitava todos os 
documentos necessários para a instrução correta dos processos.” 
 
 
A Sr.ª Presidente declarou o seguinte: 
“Subscrevo a declaração de voto da Vereadora Célia Guerra, e uma vez que pelo exposto ficou 
devidamente clarificada toda a atuação e atitude de disponibilização da nossa parte para 
resolvermos este assunto, que tanto diz ao nosso concelho, quer na área da saúde quer na área 
da educação, não posso deixar de lamentar que o Sr. Vereador Aurélio, mais uma vez, aproveite 
para menorizar o nosso trabalho e a dedicação que temos à causa pública, acusando-nos, quer a 
mim quer à Sr.ª Vereadora, de falta de nobreza de carácter.  
São naturalmente palavras que ferem, ofendem e são completamente injustificáveis, dado que 
tivemos oportunidade de informar sobre toda a atuação relativamente a estes processos e de 
clarificar, inclusivamente, as observações da Vereadora Ana Monteiro, por não estarmos 
envolvidas em qualquer das situações de que fomos acusadas." 
 

 
 





E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 14:00 horas. 
 

No final foi elaborada esta ata, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, Coordenadora 
Técnica, vou assinar, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 

 
A Presidente da Câmara Municipal, 

 
 

 
A Secretária da reunião, 

 
 
 

 
O conteúdo desta reunião encontra-se registado em suporte digital. 

 


