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Acta da reunião extraordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia cinco de 

Abril de dois mil e seis.        

 

 

 

 

Aos  cinco dias do mês de Abril de dois mil e seis, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência do Presidente, Sr. 

João Barros Duarte, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

 João Paulo Fèteira Pedrosa; 
 Alberto Filomeno Esteves Cascalho; 
 Álvaro Manuel Marques Pereira; 
 João Alfredo Marques Pedrosa; 
 Cidália Maria Oliveira Rosa Ferreira; 
 Artur Pereira de Oliveira 

 
O Sr. Presidente abriu a reunião, eram 10,15 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

 
Antes de se iniciar a votação do ponto que constitui a ordem do dia da presente 

reunião, os Srs. Vereadores do P.S. apresentaram as seguintes propostas: 

 

1ª proposta : 

 

�Os Vereadores do P.S. propõem que seja incluído no Plano de Actividades e PPI a execução 

da cantina do Jardim de Infância da Ordem; a construção de duas salas de aula e cantina no 

Jardim de Infância da Amieirinha; a construção de 3 salas de aula na Várzea; 1 sala de aula 

na EB1 do Pêro Neto por recentemente o Ministério da Educação  ter exigido o fim das salas 

em desdobramento; e o lançamento do concurso já este ano para a construção do complexo 

escolar da Pedrulheira dotando-o da respectiva verba e ainda o reforço do apoio anual 

destinado aos Bombeiros do Concelho. Para a realização destas obras propomos que elas 

sejam executadas em substituição do que está proposto no plano para alcatroamentos. Nesta 

rubrica dotada com o valor 1189.700� propomos que ela seja diminuída em 60%. Sendo 55% 

da verba no valor de 654.335� destinados às obras escolares e 5% no valor de 59.485� para 

reforço do subsídio aos bombeiros.�  

 

Esta proposta foi rejeitada, com 3 votos a favor e 4 votos contra a mesma. 
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2ª proposta: 

 

�Os vereadores do P.S., tendo em conta as dificuldades porque passa a indústria, o comércio 

tradicional  e as empresas do concelho entende que é prioritário o apoio ao seu 

desenvolvimento evitando o definhamento e permitindo a sua recuperação de molde a 

manterem os postos de trabalho, as empresas em funcionamento numa perspectiva de sucesso. 

Nesse sentido propomos que o apoio da autarquia seja uma prioridade em detrimento de 

outras que, no actual momento de crise, nos parecem não merecer tanta importância e 

necessidade. 

Assim, para ajudar a internacionalização das nossas empresas, apoiando-as nas feiras 

internacionais, na procura de novos mercados e na superação dos seus factores de crise, bem 

como a ajuda financeira ao programa da ACIMG para recuperação do comércio tradicional e 

ainda no apoio e ajuda as associações sindicais na procura de soluções de empregabilidade 

dos sectores mais vulneráveis e fragilizados da indústria propomos que a verba de 195.000� 

destinada a obras não necessárias no mercado municipal por haver um mercado novo seja 

canalizada para o apoio à actividade económica do concelho tal como a descrevemos 

anteriormente.� 

 

Esta proposta foi rejeitada, com 3 votos a favor e 4 votos contra a mesma. 

 

  

Depois de votadas estas duas propostas o Sr. Presidente disse o seguinte: 

 

�Subscreveria a 1ª proposta se competisse à Câmara essa competência, que é do Governo, que 

não transferiu as verbas. Esta Câmara tem desenvolvido um apoio considerável no sector da 

educação ao longo dos últimos doze anos e descurou por isso outros aspectos a que tem que 

acudir para não se degradar o concelho, nomeadamente as estradas. 
Em relação ao Mercado neste momento apesar do vultuoso investimento feito com vista a 
construir um mercado o que aconteceu é que não há mercado, por um lado, e por outro como se 

deixou degradar o edifício onde vem funcionando o mercado velho o investimento que está 

previsto torna-se necessário para o edifício não se degradar mais, já está num estado muito 

lastimoso, de tal ordem que dá uma imagem deplorável da nossa terra e das gestões autárquicas 

responsáveis por esta degradação. 
Face essencialmente a estas razões não me parece poderem acolher aprovação as propostas 

apresentadas pelos colegas que as subscreveram. É em meu entender uma proposta apenas 

política e de resignação e aceitação da proposta do orçamento que fizemos.� 
 
 





ORDEM DO DIA 
 

1. DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2006 � GRANDES 

OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 

 

 





1 - DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2006 � GRANDES OPÇÕES 

DO PLANO E ORÇAMENTO 
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 483 - GRANDES OPÇÕES DO PLANO  

 
Presente proposta do Plano Plurianual de Investimentos do Município para o período 2006-2009, 
no total de financiamento definido de � 15.707.889,78 (quinze milhões, setecentos e sete mil 

oitocentos e oitenta e nove euros e setenta e oito cêntimos) para o ano de 2006 e proposta do 
Plano de Actividades Municipal para 2006, no total de financiamento definido de � 
4.711.201,99 (quatro milhões setecentos e onze mil duzentos e um euros e noventa e nove 

cêntimos) procedendo-se à análise e discussão dos mesmos. 
 
Postos à votação foram os mesmos aprovados, e nos termos da alínea c) do n.º 2, do art.º 64º 

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, foi deliberado submetê-los à aprovação da Assembleia Municipal, conforme 

previsto na alínea b) do n.º 2 do art.º 53.º e  n.º 1 do art.º 88.º do mesmo diploma legal. 

 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 3 abstenções dos Srs. 

Vereadores do P.S. 

 

 

 484 - ORÇAMENTO PARA 2006 

 

Presente proposta do Orçamento do Município para 2006, no total de � 31.330.337,57 (trinta e um 

milhões, trezentos e trinta mil, trezentos e trinta e sete euros e cinquenta e sete cêntimos) 

procedendo-se à análise e discussão do mesmo. 
 
Postos à votação foram os mesmos aprovados, e nos termos da alínea c) do n.º 2, do art.º 64º 

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, foi deliberado submetê-los à aprovação da Assembleia Municipal, conforme 

previsto na alínea b) do n.º 2 do art.º 53.º e  n.º 1 do art.º 88.º do mesmo diploma legal. 

  
Esta deliberação foi tomada por maioria com 4 votos a favor e 3 abstenções dos Srs. 

Vereadores do P.S.. 

 

Os Srs. Vereadores do P.S. proferiram a seguinte declaração de voto: 

 

�Os vereadores do PS participaram na discussão e votação do Orçamento, do PA e do PPI da 

câmara municipal no pressuposto de que foram cumpridos todos os procedimentos legais. 

Abstivemo-nos na votação final por nos parecer que este é um orçamento, um PA e um PPI que 

não faz progredir o concelho. Na verdade, em termos orçamentais verifica-se que não há 

nenhum esforço de contenção de despesas correntes (como anunciou e prometeu a actual 

maioria) e que as receitas de capital previstas se nos afiguram inexistentes ou impossíveis de 

concretizar. Deste modo, sem receita de capital para suportar o investimento previsto e com as 

receitas correntes sem folga da sua congénere de despesa, das duas uma, ou não se fazem as 

obras ou aumenta-se significativamente em encargos financeiros da câmara. 

Por outro lado a nossa abstenção prende-se também com o critério errado de cortes 

orçamentais: na educação e no desenvolvimento económico. 

Na educação porque este tem sido um sector que ao longo dos anos sempre mereceu uma 

atenção especial dos anteriores executivos municipais, dotando as escolas do nosso concelho 

das melhores condições de instalações, de espaços lúdico/pedagógicos, de alimentação, de 

ferramentas pedagógicas e de espaços exteriores, o que não se verifica no orçamento e plano 
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para o próximo ano. Lamentamos por isso que a maioria PCP/PSD não tenha aceite a 

proposta dos vereadores do PS (Anexo 1) de troca de investimento em �alcatrão� por obras e 

equipamentos nas escolas. 

No desenvolvimento económico porque entendemos que numa época de crise económica, com 

as empresas em dificuldades e com as pessoas na incerteza do seu futuro, o orçamento e plano 

para o próximo ano não contempla nada, repito, rigorosamente nada para as infra-estruturas 

dos 23 lotes da zona industrial, na zona industrial da Marinha Pequena; nem para a aquisição 

de terrenos com vista ao alargamento da zona industrial da Vieira. Sem qualquer investimento 

nestas zonas industriais não há qualquer possibilidade de novas instalações industriais aqui se 

fixarem. O concelho vai assim ficar mais pobre, criará menos riqueza e não verá diminuída a 

taxa de desemprego. Lamentamos por isso que a maioria PCP/PSD não tivesse aceite a 

proposta dos vereadores do PS (Anexo 2) que propunha trocar obras no actual mercado 

municipal que são totalmente desnecessárias por investimento no apoio ao tecido produtivo 

local no momento que tanto precisa de apoio. 

 Também entendíamos, daí  a nossa abstenção, que já neste plano de actividades a maioria 

devia dar um sinal do sentido das suas prioridades em termos das obras estruturantes para o 

concelho, variantes (ou circunvalações como tanto apregoava o Sr. Vereador do PSD), piscina 

municipal e teatro Stephens tudo obras �corridas� a cinco euros no actual orçamento e plano 

de actividades municipal. Há, por outro lado, neste plano de actividades, escolhas que não 

seriam as nossas, os vereadores do PS, em vez da atribuição de 8 mil euros para passeios de 

BTT (que até achamos interessantes) antes prefeririam continuar com o programa de 

modernização das colectividades que foi totalmente eliminado. 

Não obstante a nossa abstenção, não deixamos de lamentar, como factor diminuidor da 

confiança dos cidadãos na democracia, o não elencar de nenhuma das promessas eleitorais 

mais importantes da actual maioria, a saber, a elaboração imediata do PU da Marinha 

Grande (desapareceu do PA); a construção imediata do parque de campismo da Praia da 

Vieira (corrido a cinco euros no orçamento); o desaparecimento da construção do pavilhão do 

Museu Joaquim Correia (que era um compromisso assumido pela câmara anterior e pelo 

presidente da assembleia municipal) o que é um factor negativo para a valorização da obra de 

tão insigne autor marinhense  e uma falta de respeito pela cooperação institucional que deve 

existir entre estes dois órgãos municipais; o desaparecimento de qualquer verba para a 

iluminação do Natal dos comerciantes do concelho, quando ainda há tão poucos meses a 

actual maioria justificou a redução destas verbas no Natal de 2005 com o argumento de que 

era apenas o montante que se encontrava em plano de actividades, agora não fica lá nada. 

Abstivemo-nos, por fim, porque reconhecemos que houve alguma compreensão do presidente 

da câmara no sentido de aceitar algumas das propostas dos Vereadores do PS na área social. 

Deste modo, apesar da exiguidade de meios financeiros que se destinou a esta área, 

consideramos positivo o facto do Sr. Presidente ter aceite a criação de dois projectos 

(promoção da saúde e educação física para a 3ª idade e a constituição do Fundo de 

Emergência Social) que são muito importantes para a população idosa e mais carenciada do 

nosso concelho.�     

  

(Anexo 1) - 1ª proposta : 

 

�Os Vereadores do P.S. propõem que seja incluído no Plano de Actividades e PPI a execução 

da cantina do Jardim de Infância da Ordem; a construção de duas salas de aula e cantina no 

Jardim de Infância da Amieirinha; a construção de 3 salas de aula na Várzea; 1 sala de aula 

na EB1 do Pêro Neto por recentemente o Ministério da Educação  ter exigido o fim das salas 

em desdobramento; e o lançamento do concurso já este ano para a construção do complexo 

escolar da Pedrulheira dotando-o da respectiva verba e ainda o reforço do apoio anual 
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destinado aos Bombeiros do Concelho. Para a realização destas obras propomos que elas 

sejam executadas em substituição do que está proposto no plano para alcatroamentos. Nesta 

rubrica dotada com o valor 1189.700� propomos que ela seja diminuída em 60%. Sendo 55% 

da verba no valor de 654.335� destinados às obras escolares e 5% no valor de 59.485� para 

reforço do subsídio aos bombeiros.� 
 
(Anexo 2) - 2ª proposta: 

 

�Os vereadores do P.S., tendo em conta as dificuldades porque passa a indústria, o comércio 

tradicional  e as empresas do concelho entende que é prioritário o apoio ao seu 

desenvolvimento evitando o definhamento e permitindo a sua recuperação de molde a 

manterem os postos de trabalho, as empresas em funcionamento numa perspectiva de sucesso. 

Nesse sentido propomos que o apoio da autarquia seja uma prioridade em detrimento de 

outras que, no actual momento de crise, nos parecem não merecer tanta importância e 

necessidade. 

Assim, para ajudar a internacionalização das nossas empresas, apoiando-as nas feiras 

internacionais, na procura de novos mercados e na superação dos seus factores de crise, bem 

como a ajuda financeira ao programa da ACIMG para recuperação do comércio tradicional e 

ainda no apoio e ajuda as associações sindicais na procura de soluções de empregabilidade 

dos sectores mais vulneráveis e fragilizados da indústria propomos que a verba de 195.000� 

destinada a obras não necessárias no mercado municipal por haver um mercado novo seja 

canalizada para o apoio à actividade económica do concelho tal como a descrevemos 

anteriormente.� 

 

 

O Sr. Presidente declarou o seguinte: 

 

�Eu votei favoravelmente apesar de ter plena consciência de que este não é o orçamento que 

dá cobertura ao programa que eu defendo para o exercício da actividade autárquica nesta 

altura no nosso concelho. 

É, tendo em conta a situação financeira encontrada nomeadamente o elevado montante de 

endividamento exceder o limite legalmente permitido ao prazo de 20 anos, e ainda os 

compromissos assumidos por deliberações dos executivos anteriores, alguns deles  

constituindo dívidas mas não relevadas na contabilidade como tal, condicionam a 

possibilidade da elaboração do Orçamento e Plano que reflectisse as nossas prioridades e a 

distribuição de percentagens mais correctas para cada rubrica e execução de obras e acções 

para cada uma delas. 

Todavia, procurou-se manter o investimento possível com os fundos previsivelmente 

disponíveis tendo em consideração melhorar a qualidade de vida das populações, 

nomeadamente com obras que previnam dificuldades no abastecimento de água e 

melhoramentos na sua qualidade, manter e aprofundar os investimentos na área das 

instalações destinadas à educação, melhorar e ampliar a rede de estradas e arruamentos do 

concelho, de forma a torná-las transitáveis, o que presentemente não acontece com a maioria 

delas, nomeadamente nos lugares limítrofes da cidade.  Houve a preocupação de consignar 

condições para a execução do alargamento das zonas industriais onde estão a ser 

desenvolvidas acções junto do poder central no sentido de se obter a permuta do terreno que 

possibilita o alargamento da zona do Casal da Lebre, o que é nossa convicção vai acontecer a 

breve fecho, o que aliado á recuperação das estradas e arruamentos  previstos proporcionarão 

melhores condições de desenvolvimento económicos.�     
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Depois de aprovados os documentos previsionais para 2006 o Sr. Presidente informou 

que, dando cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição, os representantes do Bloco 

de Esquerda tinham levado um exemplar do Orçamento e do PPI e que lhe prometeram 

transmitir a sua opinião sobre os mesmos ainda hoje, o que ainda não fizeram, pelo que a 

votação agora efectuada fica condicionada a essa opinião. 

 

 







APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

485 - 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. 

 

Entendem-se tomadas por unanimidade todas as deliberações em que não seja 

expresso o contrário. 

 
E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião eram 12,00 

horas. 

 

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

Secção de Expediente Geral, 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 Chefe da Secção de Expediente Geral 

 
 
 

 

 


