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

Concelho, reuniu extraordinariamente 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 17:15 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. PROPOSTA DE DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2010: 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO, ORÇAMENTO E MAPA DE PESSOAL 

 

2. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À CASA DO PESSOAL DA CÂMARA 

MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE PARA A REALIZAÇÃO DA 

ADICIONAL FESTA DE NATAL 
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Antes de se entrar na ordem do dia, o Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho pediu a palavra para 
manifestar o seu descontentamento e profundo desagrado pela forma como decorreu a 
marcação desta reunião e pela forma como a função da Câmara saiu prejudicada. Sente que 

houve falta de respeito e atenção à impossibilidade que já tinha manifestado na anterior 

reunião, bem como à total falta de tempo de que dispôs para analisar os documentos. 
 
O Sr. Vereador Dr. António Santos referiu que corrobora o que o Dr. Alberto Cascalho disse, 
mas dá o benefício da dúvida e desculpa, pois compreende que o executivo tomou posse há 

cerca de dois meses e o ano está a ser difícil.   
 
O Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira referiu que também corrobora aquilo que foi dito pelo Sr. 

Vereador Dr. Alberto Cascalho. 
 
O Sr. Presidente explicou as dificuldades que sentiu para obter consenso na marcação desta 

reunião, pois foi necessário conciliar a disponibilidade de cada um dos membros do executivo 

com a elaboração dos documentos por parte dos serviços, tendo sempre em atenção a data de 

realização da sessão da Assembleia Municipal e os respectivos prazos. 
 
 







1 - PROPOSTA DE DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2010: 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO, ORÇAMENTO E MAPA DE PESSOAL 

 
 
Foi decidido discutir este ponto da ordem do dia no próximo dia 21/12/2009, na continuação da 

presente reunião, face às razões apresentadas pelo Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho e 

corroboradas pelos Srs. Vereadores Dr. António Santos e Dr. Vítor Pereira. 
 
 

2 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À CASA DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL 

DA MARINHA GRANDE PARA A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE 

NATAL 

 

 

918 - Presente informação n.º 1677/09 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � 
DASED, datada de 10/12/2009, dando conta que a Casa de Pessoal dos Trabalhadores da 
Câmara Municipal da Marinha Grande fez chegar a esta autarquia, em ofício datado de 11 de 

Novembro do corrente ano, com o n.º de registo 14787, o qual se anexa, um pedido de subsídio 

para fazer face à realização da tradicional Festa de Natal, a qual se irá realizar, no próximo dia 

18 de Dezembro do corrente. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, considerando o cariz social da iniciativa 

promovida anualmente pela Casa de Pessoal dos Trabalhadores da Câmara Municipal da 

Marinha Grande junto dos funcionários associados e respectivos agregados familiares, 

delibera no uso de competência prevista na alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei 169/99 de 

18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, 

atribuir um subsídio, no valor de 18.000,00� (dezoito mil euros) à Casa de Pessoal dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal da Marinha Grande, com sede na Rua do 
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Matadouro S/N 2430-257 Marinha Grande, contribuinte fiscal n.º 504 190 466, a retirar 

da rubrica A/212 do Plano de Actividades Municipais em vigor para o corrente ano, para 

suporte das despesas com a realização da Festa de Natal. 

 

Delibera ainda que a entidade contemplada com o subsídio supra-mencionado deverá, 

obrigatoriamente, evidenciar a realização/concretização inequívoca do objecto do apoio 

financeiro e a apresentação de relatório de receitas e despesas que incluam esse mesmo 

objecto, no período de sessenta dias, após recebimento da comunicação da atribuição do 

subsídio por parte do Município da Marinha Grande. 

 
Mais se informa que a entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do 

apoio proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada 

perante a Segurança Social e a Fazenda Pública, conforme certidões que se encontram 

devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

 





 

A reunião foi interrompida neste momento, quando eram 18,10 horas, devendo ser 

retomada no dia 21/12/2009, às 15:30 horas. 

 

 

 

 

 

A reunião foi retomada dia 21/12/2009, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, 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. 

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

por se encontrar a participar numa reunião da Ordem dos Advogados.  
 
O Sr. Presidente abriu a reunião, eram 15:30 horas, para análise e votação do seguinte 

ponto da ordem do dia: �PROPOSTA DE DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O 

ANO DE 2010: GRANDES OPÇÕES DO PLANO, ORÇAMENTO E MAPA DE 

PESSOAL�. 
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Antes de se proceder à votação, decorreu um período para colocação de questões por parte dos 

Srs. Vereadores, as quais foram esclarecidas pelo Sr. Presidente, com a colaboração da Chefe 

da Divisão Financeira. 
 
As referidas questões diziam respeito às seguintes acções e respectivas verbas inscritas em 

orçamento: 
- Financiamento das obras do novo edifício da Junta de Freguesia da Marinha Grande; 
- Utilização do edifício do ATRIUM para a eventual instalação de serviços camarários; 
- Centros Educativos; 
- Requalificação das margens do Lis; 
- Ligação da Ponte das Tercenas à Ponte da Bajanca; 
- Bienal de Artes Plásticas; 
- Museu Nacional da Floresta; 
- Área Social e de Desporto (verbas inscritas no total, não discriminadas); 
- Variante Nascente; 
- Estrada Atlântica; 
- Estrada Vieira/Praia da Vieira;  
- Novo Mercado; 
- Transportes urbanos; 
- Mapa de pessoal: contratação de 45 auxiliares de acção educativa. 

 

 

Esclarecidas todas as questões, procedeu-se à votação dos documentos previsionais para 

2010. 

  

 
PROPOSTA DE DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2010: GRANDES 

OPÇÕES DO PLANO, ORÇAMENTO E MAPA DE PESSOAL 
 
 
919 - 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 
Município da Marinha Grande para o ano de 2010, constituída pelas Grandes Opções do Plano e 

pelo Orçamento. 
De acordo com o art. 4.º n.º 2 da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro (LVCR), que estabelece os 
regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções 

públicas, o mapa de pessoal deve acompanhar a proposta de orçamento. 
 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

 
Presente proposta do Plano Plurianual de Investimentos do Município da Marinha Grande para o 

período 2010-2013, num total de 33.781.820,93 � (trinta e três milhões, setecentos e oitenta e um 
mil, oitocentos e vinte euros e noventa e três cêntimos) e com um total de financiamento definido 
para o ano de 2010 de 11.621.115,98 � (Onze milhões, seiscentos e vinte e um mil, cento e quinze 

euros e noventa e oito cêntimos); 
 
Presente proposta do Plano de Actividades Municipal para o período 2010-2013, num total de 
32.840.775,48 � com um total de financiamento definido para o ano de 2010 de 10.085.732,85 � 
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(Dez milhões, oitenta e cinco mil e setecentos e trinta e dois euros e oitenta e cinco cêntimos) 
procedendo-se à análise e discussão dos mesmos. 
 
Posto o documento à votação, que aqui se dá por integralmente reproduzido e que se anexa à 

presente acta, foi o mesmo aprovado, 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, tendo sido deliberado submetê-los à aprovação da Assembleia Municipal, conforme 

previsto na alínea b) do n.º 2 do art. 53.º, do mesmo diploma. 
 
MAPA DE PESSOAL  
 
Presente proposta de mapa de pessoal da Câmara Municipal da Marinha Grande, elaborada nos 

termos do art. 5.º da LVCR. 
 
Posto o documento à votação, que aqui se dá por integralmente reproduzido e que se anexa à 

presente acta, foi deliberado submetê-lo à aprovação da Assembleia Municipal, conforme previsto 
no artigo 5.º, n.º 3 da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, artigo 3.º, n.º 2, alínea a) do Decreto-
Lei n.º 209/2009 de 3 de Setembro e artigo 64.º, n.º 6, alínea a) da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
 
ORÇAMENTO PARA 2010 
 
Presente proposta do Orçamento do Município da Marinha Grande para o ano de 2010, num total 

de 31.930.197,83 � (Trinta e um milhões, novecentos e trinta mil e cento e noventa e sete euros e 
oitenta e três 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 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, do mesmo diploma. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 

Vereadores da CDU. 

 

O Sr. Vereador Dr. António Santos declarou o seguinte: 

 
�Quero elogiar o trabalho desenvolvido nos poucos meses de trabalho bem como a boa 

fundamentação das respostas às questões aqui levantadas. Vejo vigor e tenacidade, e espero que 

continuem assim estes quatro anos e com obra feita. Vejo idoneidade e boa fé, pelo que votei a 

favor, dando o benefício da dúvida.� 

 
 
O Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira declarou o seguinte: 

 
�A minha abstenção vai no sentido de em  primeiro lugar  não criar qualquer tipo de obstáculo 

no trabalho do executivo mas tão somente a manifestação de discordância com princípios gerais 

daquilo que deve ser a gestão do Município.� 

 
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho declarou o seguinte: 
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�Abstive-me na votação da proposta de documentos previsionais para o ano de 2010 atendendo a 

que se por um lado a proposta contempla como não podia deixar de contemplar um conjunto 

vasto de obras e projectos cuja preparação, nalguns casos candidaturas e obtenção de 

financiamentos, contempla também opções com consequências para o futuro com as quais não 

posso estar de acordo, cito a título de exemplo a previsão de gastar mais de 300.000 euros no 

edifício do ATRIUM com o objectivo anunciado na reunião de aí instalar serviços do Município 

quando, na minha óptica, a reestruturação desses serviços deve passar pela progressiva 

concentração na zona do centro tradicional em articulação com as obras de requalificação do 

património municipal contribuindo assim de forma significativa para a revitalização do centro da 

cidade. Por outro lado, atendendo a que o edifício do ATRIUM alberga já um pequeno centro 

comercial, próximo de outro ainda mais pequeno centro comercial, o que se impõe, do meu ponto 

de vista, para aumentar a atractibilidade dos espaços aí instalados, é reforçar a oferta 

actualmente existente com a instalação de novos estabelecimentos em áreas diversificadas. Tal só 

é possível se o espaço actualmente propriedade do Município for adquirido por privados que aí 

desejem investir. Esta solução apresenta ainda a vantagem de permitir ao Município ser 

ressarcido de parte do valor do património em tempos alienado e arrecadar receitas 

indispensáveis à realização de investimentos urgentes para a promoção do desenvolvimento do 

concelho. Outro exemplo respeita às construções escolares, uma vez que a actual proposta 

contempla a elaboração de projectos para os chamados Centro Educativo da Marinha Grande e 

Centro Educativo de Vieira de Leiria, que não encontram acolhimento na actual Carta Educativa 

concelhia e implicam o abandono da política de proximidade dos estabelecimentos pré-escolar e 

do 1.º ciclo relativamente à residência e famílias das nossas crianças. Também é meu 

entendimento que deveria prever-se para anos futuros verba destinada a apoiar a Junta de 

Freguesia da Marinha Grande na execução das obras de ampliação do actual edifício, tal como 

me levanta sérias reservas a intenção declarada de contratar para os quadros do Município 45 

auxiliares que irão prestar serviço nas escolas do 1.º ciclo. 

Atendendo à extrema urgência na solução definitiva das instalações do Mercado Municipal da 

Marinha Grande discordo também da não previsão com verbas adequadas para a concretização 

desta obra.� 

 
 
A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira declarou o seguinte: 

 

�Só queria lembrar que em relação ao ATRIUM há algum tempo que se está para resolver este 

problema, que deu muita discussão mas para o qual até à data não foi encontrada qualquer 

solução. 

A mudança de alguns serviços camarários para este local vem resolver a situação que se 

arrasta há muito tempo e que consiste num grave problema por estarem dispersos e a 

funcionar sem quaisquer condições de trabalho. As obras a realizar também não são 

impeditivas de, a haver outro tipo de reestruturação de serviços, com outros espaços mais 

próximos do actual edifício da câmara, esta situação não possa ser revista, pois os custos que 

agora lhe são imputados não prejudicarão novas utilizações futuras (lembro que vão ser 

retiradas bancas). 

Em relação aos Centros Educativos estes só vêm resolver as reais necessidades de uma nova 

política educativa que vem colmatar as carências existentes, de um eficaz acompanhamento 

das crianças durante o espaço de tempo em que se encontram na escola, até às 17h 30m, que 

pode vir a ser alargado. Vem resolver sobretudo os problemas das famílias e dar melhores 

condições às nossas crianças. 
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Em relação à colocação das 45 auxiliares de acção educativa, lembro que nesta altura temos 

cerca de 100 POC�s colocadas, muitas delas sem perfil adequado e que no final do ano são 

substituídas por outras, sem que possam dar continuidade ao devido acompanhamento dos 

alunos deste concelho.� 

 

 
O Sr. Vereador Paulo Vicente declarou o seguinte: 

 
�Elaborámos e votámos os documentos previsionais de 2010 porque embora não sendo ainda 

o nosso desejável plano e orçamento o mesmo respeita os compromissos assumidos pela 

Câmara e que vêm do passado. No entanto e na medida em que nos foi possível, atendendo aos 

compromissos assumidos anteriormente, e à diminuição previsível das receitas os documentos 

integram algumas das medidas propostas no programa que apresentámos ao marinhenses e 

por eles sufragado tais como adaptação do edifício ATRIUM para alguns serviços municipais, 

a oferta de manuais escolares a todos os alunos do 1.º ciclo, apoio à natalidade, criação de 

berçários municipais, contratação de auxiliares de acção educativa e início do processo de 

construção de centros educativos, entre outros.� 

 
 







APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

920 - 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. 

 

E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião eram 20:00 

horas do dia 21/12/2009. 

 

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 

 
 


