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Acta da reunião extraordinária 

da Câmara Municipal da 

Marinha Grande, realizada no 

dia dezoito de Dezembro de 

dois mil e sete.        

 

 

 

 

Aos dezoito dias do mês de Dezembro de dois mil e sete, no Salão Nobre dos Paços 

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

Presidente, Dr. Alberto Filomeno Esteves Cascalho, com a presença dos seguintes Senhores 

Vereadores:  
 

 João Paulo Fèteira Pedrosa; 
 Sérgio Inácio S. Moiteiro; 
 Álvaro Manuel Marques Pereira; 
 João Alfredo Marques Pedrosa; 
 Cidália Maria Oliveira Rosa Ferreira; 
 Artur Pereira de Oliveira 

 
O Sr. Presidente abriu a reunião, eram 14,50 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

  




ORDEM DO DIA 
 
 

1. DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2008: GRANDES 

OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 

 

 







1 - DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2008 � GRANDES OPÇÕES 

DO PLANO E ORÇAMENTO 

 

 

Nos termos do ponto 2.3 do Plano Oficial das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro, apresenta-se a proposta de Documentos Previsionais do 
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Município da Marinha Grande para o ano de 2008, constituída pelas Grandes Opções do Plano 

e pelo Orçamento. 
 
 
GRANDES OPÇÕES DO PLANO  

 
 

1824 - Presente proposta do Plano Plurianual de Investimentos do Município para o período 

2008-2011, no total de financiamento definido de � 16.213.730,27 (dezasseis milhões, duzentos 

e treze mil, setecentos e trinta euros e vinte sete cêntimos) para o ano de 2008 e proposta do 
Plano de Actividades Municipal para 2008, no total de financiamento definido de � 
8.609.133,98 (oito milhões seiscentos e nove mil cento e trinta e três euros e noventa e oito 

cêntimos) procedendo-se à análise e discussão dos mesmos. 
 
Postos à votação foram os mesmos aprovados, e nos termos da alínea c) do nº 2, do art. 

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. 53.º. 
 
 
ORÇAMENTO PARA 2008 

 

 

1825 - Presente proposta do Orçamento do Município para 2008, no total de � 35.085.306,25 

(trinta e cinco milhões oitenta e cinco mil trezentos e seis euros e vinte cinco cêntimos) 

procedendo-se à análise e discussão do mesmo. 
 
Postos os documentos à votação foram os mesmos aprovados, e nos termos da alínea c) 

do n.º 2, do art. 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. 53.º. 

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

Vereadores do PS, que proferiram a seguinte declaração de voto: 

 

�Os vereadores do PS abstiveram-se nos dois últimos orçamentos e planos de actividades 

municipais na medida em que, embora discordando da estratégia que lhes estiveram 

subjacentes, ainda assim, sentiam que havia o mínimo de preocupação em ouvir e 

consagrar em plano e orçamento algumas (poucas é certo) das suas propostas. Outras 

houve, como o investimento na rede de água, por exemplo, que não foram acolhidas e que 

agora se vem a constatar que eram essenciais para evitar graves problemas que hoje estão 

a ocorrer, pondo porventura mesmo em risco a saúde pública da população. Se isto era 

razão bastante para melhor ponderação e acolhimento das propostas dos vereadores do PS, 

o que fez o remodelado executivo municipal? Precisamente o contrário, restringindo e 

silenciando a voz e a opinião dos vereadores do PS (que representam sensivelmente metade 

do eleitorado, o mesmo número de vereadores do PCP, o quádruplo do número de votos do 

PSD e a maioria dos votos em duas das três freguesias do concelho) a ponto de, pela 

primeira vez, em trinta anos de poder democrático no concelho, os vereadores da oposição 

não terem sido consultados ou ouvidos para a elaboração do plano e orçamento. Este 

executivo municipal fica assim na história por ser aquele que mais quer silenciar e 
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restringir a voz de todos os que pensam de forma diferente, a voz de metade dos 

marinhenses que tiveram uma outra opção de voto. 

O nosso voto contra o plano e orçamento para 2008 é um voto contra o desrespeito das 

regras mais básicas da convivência democrática e contra todas as tentativas de silenciar a 

nossa voz e a nossa opinião. 

É um voto contra por valores de cidadania e é um voto contra também por razões políticas. 

O objectivo de discriminar e não dar voz aos eleitos do PS, começou com a não atribuição 

de pelouros - propósito que nem o presidente da câmara eleito seguiu, tendo toda a 

legitimidade dos votos para o poder ter feito � e termina agora com a nossa exclusão de 

participação no plano e orçamento. Esta discriminação é feita com fins meramente político 

partidários, já que permitiu elaborar um plano e um orçamento que mais parece de ficção 

científica do que de realidade concreta e de realidade que tem a ver com a vida concreta e 

com os problemas das pessoas. 

Vejamos alguns exemplos: 

A despesa corrente necessitaria de continuar o seu ritmo de diminuição de forma a garantir 

um saldo favorável em relação às receitas correntes (que são as únicas receitas certas deste 

orçamento) para libertar meios financeiros para o investimento, pois quanto menor for a 

despesa corrente maior é o investimento. Ora, neste orçamento assiste-se, justamente, ao 

contrário, a receita corrente assume o mesmo valor da despesa corrente e, se assim for, não 

há um cêntimo para investimento. A despesa corrente está a crescer a um ritmo alucinante 

(em 2003 foi de 11 milhões de euros e para 2008 estão previstos 17 milhões) para valores 

nunca antes vistos, o que só empobrece o concelho e as suas reais capacidades de 

desenvolvimento, aliás, prática despesista e sem rumo que vem ao arrepio de tudo o que se 

vem fazendo por este país fora. Portanto, ao aumentar o valor das despesas correntes é 

claro que este executivo apenas pretende uma gestão de cosmética, de forma a esconder a 

ausência de capacidade de execução de obra verdadeiramente estruturante para o 

concelho. Com este orçamento o concelho da Marinha Grande dá um grande passo atrás. 

Aumenta as despesas correntes e fica sem meios para investir na modernização e 

valorização do concelho e da qualidade de vida das populações. Quando se gasta em 

despesa corrente que não se poupa nem se reduz é menos investimento em escolas, em 

jardins-de-infância, em saneamento básico, rede de abastecimento de água, infra-estruturas 

das zonas industriais e todo o investimento público que confere melhor qualidade de vida à 

nossa população. 

O aumento exponencial das despesas correntes não deixa qualquer margem para a baixa de 

impostos (IRS) no próximo ano, o que muito lamentamos. Se houvesse rigor e diminuição 

nas despesas correntes esse objectivo favorável para os contribuintes da Marinha Grande 

era muito necessário alcançar.  

Este orçamento está hiper inflacionado, sem regras, nem critérios, num emaranhado de 

acções que não permite ter nenhuma estratégia de actuação, ou seja, é para ir 

concretizando uma coisa aqui outra ali, à medida da solicitação ou da pressão deste ou 

daquele grupo de cidadãos mais persistentes. 

Nem pode sequer o actual executivo alegar que a entrada em vigor do quadro comunitário 

de apoio (QREN) a isso obriga, porque se assim fosse teríamos no plano obras que 

verdadeiramente se inserem no espírito do QREN, no seu eixo de competitividade, por 

exemplo, com a prevalência do investimento na zona industrial da Marinha Pequena 2.ª  

fase de Vieira de Leiria, mas essas nem um cêntimo têm previsto em plano de actividades, 

nem sequer uma verba para a condição prévia do seu desenvolvimento que é a aquisição de 

terrenos. Corremos assim o risco de começarem as candidaturas ao QREN e a câmara 

ainda não ter adquirido nenhum terreno dessas mesmas áreas industriais. Outro exemplo 

diz respeito a manutenção em plano da construção do centro educativo da Pedrulheira, 
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proposta já rejeitada pela assembleia municipal e que este executivo, contra todas as regras 

de respeito institucional pelo seu órgão fiscalizador, persiste em manter como se nada se 

tivesse passado. E mais um exemplo, claro e elucidativo da forma com que este executivo e 

o seu presidente lida e aceita a opinião que é diferente da sua. 

Outro exemplo ainda do orçamento de ficção científica que nos apresentam é dado pela 

construção da variante nascente que o Sr. vereador do pelouro, no seu estilo de tudo dizer e 

nada fazer, já anunciou ir ser construída em 1/3 do seu trajecto mas se formos verificar ao 

plano nem um cêntimo lá está consagrado para a aquisição de terrenos que é condição 

prévia à sua construção. 

É pois penoso ver estes pequenos truques de anunciar e prometer grandes obras para 

encher os órgãos de comunicação social e depois até se esquecem de as dotar 

financeiramente em plano e orçamento. 

No ano passado propusemos e não foi aceite pela maioria PCP/PSD o reforço no 

investimento na rede de água do concelho, tendo alertado na altura para o facto de que sem 

esse investimento corríamos sérios riscos de vir a ter problemas numa questão tão 

fundamental como o abastecimento de água à população. Propusemos, por isso, que 

investimentos na rede de água e nas zonas industriais substituíssem, porque mais 

necessários, as �pazadas� de alcatrão que se andavam a distribuir por aí, como se o 

utilizador do automóvel tivesse maior prioridade do que o serviço de água ou o 

desenvolvimento económico. 

Gostaríamos de não ter tido razão, no entanto, as notícias vindas a público recentemente 

sobre os potenciais perigos de contaminação das nossas águas de abastecimento público, 

vieram confirmar as nossas preocupações e os nossos alertas que este executivo 

irresponsavelmente ignorou. Ainda hoje e perante um cenário de potencial perigo para a 

saúde pública o Sr vereador do pelouro vem dizer que �face a esses perigos, talvez se tenha 

de construir uma estação de tratamento, uma ETA�, pois bem é uma boa medida. Acontece 

porém que, procurando no plano de actividades, esse investimento, essa ETA, não está lá. 

Assim como a rubrica que diz respeito à �aquisição de equipamento para tratamento de 

água para consumo humano� é mais uma vez adiado e remetido para o ano de 2009. Haja o 

mínimo de decoro e não se engane as pessoas com estes pequenos truques. 

De tudo isto resulta que os alertas dos vereadores do PS no ano passado eram justos e 

fundados e que a sua desconsideração por parte da maioria PCP/PSD, se vieram a revelar 

prejudiciais aos interesses do concelho. 

Em suma o nosso voto contra é um voto da realidade contra a ficção deste orçamento. Este 

é o pior orçamento e plano dos últimos anos, não tem estratégia, não tem rigor, não tem 

propostas, não tem ideias e, para além de tudo, é um enorme passo atrás no 

desenvolvimento do concelho. Se a Marinha tem estado parada, agora começa a andar para 

trás.� 
 

O Sr. Presidente proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Apresentamos e aprovamos a proposta de documentos previsionais para 2008 na plena 

convicção de que as imensas necessidades do nosso concelho em todas as áreas não são 

supríveis durante um ano ou mesmo durante um mandato, tal como em tempos idos o 

Partido Socialista pedia ao eleitorado, dez anos para cumprir o seu programa eleitoral de 

um mandato, também temos consciência de que será necessário manter uma gestão ao 

mesmo tempo rigorosa e suficientemente ambiciosa para resolver tão rápido quanto 

possível os principais  problema do concelho. Entramos em 2008 com a expectativa de que 

o novo Quadro Comunitário de Apoio �QREN�, dê um novo fôlego a este, como aos outros 

concelhos, por forma a resolver questões estruturais que potenciam o nosso 
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desenvolvimento económico. Assim, e ao fim de décadas, vamos finalmente arrancar com a 

variante nascente, e simultaneamente continuar a prestar a maior atenção à restante rede 

viária, incluindo o conjunto de acessibilidades aos vários lugares do concelho. Em 

articulação com os restantes municípios que integram a Associação de Municípios do 

Pinhal Litoral preparamos o respectivo plano estratégico e de acção através do qual se 

pretende vir a apresentar candidaturas na lógica da integração em redes supra-municipais 

e nas diferentes áreas de actuação do município. 

Sendo a evolução da despesa corrente uma preocupação de todos os executivos regista-se 

de facto um aumento significativo quando comparado com o ano de 2003. Certamente seria 

bem mais significativa a diferença se comparado com o ano de 1993, no entanto não será 

essa análise a mais relevante e a mais objectiva, uma vez que quando comparado com a 

previsão para o corrente ano de 2007 se verifica um acréscimo na ordem dos 850 mil euros, 

diferença esta plenamente justificada  pela integração a partir de 1 de Janeiro de 2008 na 

rede de saneamento em alta da SIMLIS que irá absorver cerca de 760 mil euros, para além 

de um acréscimo previsto nas despesas com o pessoal que vai resultar da regularização  

prevista de algumas dezenas de situações relativas a promoções, contagens de tempo de 

serviço, reclassificações, etc. 

Se é verdade que a poupança corrente é essencial para aumentar a capacidade de 

investimento também não é menos verdade que o aumento da despesa corrente, quando bem 

aplicada, se traduz em inegáveis ganhos para as populações no que respeita ao conjunto de 

serviços que por esta via lhe são proporcionados. Há também que ter em conta que o saldo 

previsto relativamente à confrontação da receita corrente com a despesa corrente se situa 

ao nível dos últimos cinco anos, com excepção de dois, em que foi claramente dissonante 

dos restantes. 

Perante os exemplos referidos nesta curta declaração estamos convictos de que  a proposta 

aprovada pela Câmara, e a ser melhorada ao longo da sua execução, irá contribuir para 

resolver alguns dos mais graves problemas do concelho e encarar de forma inovadora 

algumas novas frentes de trabalho. Contamos com a permanente atitude crítica e 

correspondentes propostas por parte da oposição, por forma a melhorarmos 

progressivamente a nossa actuação.� 

 

O Sr. Vereador Sérgio Moiteiro pediu para subscrever a declaração do Sr. Presidente, 

o que foi aceite. 
    







APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

1826 - 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 16,30 

horas. 
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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 

 
 
 

 

 


