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Acta da primeira reunião após a 

constituição da Câmara 

Municipal da Marinha Grande, 

realizada no dia nove de 

Novembro de dois mil e nove.       

 

 

 

 

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

Concelho, e conforme determina o art.º 61.º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 
republicada em anexo pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, teve lugar a primeira reunião 

após a constituição da 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; 
 Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 
 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 10,35 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
 
            

ORDEM DO DIA 
 
 

1. TOMADA DE POSSE DO SENHOR VEREADOR ELEITO PELO PARTIDO 

SOCIAL DEMOCRATA, DR. ANTÓNIO SANTOS 

 

2. DESIGNAÇÃO DE VEREADORES A TEMPO INTEIRO 

 

3. DESIGNAÇÃO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

4. DISTRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES 

 

5. PERIODICIDADE DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
 
Antes de entrar na ordem do dia, o Sr. Presidente deu as boas vindas a todos os membros 

do executivo, desejando-lhes os maiores sucessos no desempenho do cargo. 

 

Os Srs. Vereadores pediram para usar da palavra, tendo declarado o seguinte: 

 
Dr. Alberto Cascalho � referiu, em nome do anterior executivo, que tentaram proporcionar boas 
condições de entrada ao novo executivo, contrariamente ao que tinha acontecido há quatro anos 

atrás. Para tal foi realizada uma reunião entre os membros dos dois executivos, onde foram 

abordados alguns dos assuntos em curso, de forma a melhor habilitar o novo executivo. 
O Sr. Vereador referiu ainda que gostaria que este acto não fosse apenas um acto simbólico, 

mas sim um acto que marcasse todo o mandato. Nesse sentido, manifestou toda a 
disponibilidade para colaborar em tudo, sem esquecer que serão uma oposição séria e 

determinada. 
 
Sr. Paulo Vicente � referiu que, da sua parte, haverá toda a disponibilidade e lealdade para com 

todo o executivo, esperando também uma oposição leal e disponível para levar a bom porto o 

desenvolvimento do concelho. 
 
Dr. Vítor Pereira � disse que subscreve as palavras do Dr. Alberto Cascalho, referindo que da 
sua parte o executivo pode contar com toda a lealdade, sendo que esta será uma lealdade para 

com a cidade e com o concelho no seu todo, pois como são oposição, e com uma expressão 

significativa, terão uma palavra a dizer, e exercerão esse direito, sem contudo pretender ser 

obstáculo. 
 
Dr. António Santos � referiu que o executivo pode contar com toda a sua colaboração, tendo, a 

propósito, citado as palavras do Sr. Presidente da República aquando do seu discurso de apelo 

ao voto dos Portugueses no último acto eleitoral. O Sr. Vereador terminou a sua intervenção 

disponibilizando-se para colaborar em tudo o que sejam obras de carácter social que visem o 

bem estar da população do concelho. 
 
Dr.ª Alexandra Dengucho � disse que subscreve na íntegra as palavras dos seus antecessores, 

referindo que tem orgulho em ser Vereadora, entendendo que todos têm que colaborar 
trabalhando em prol do concelho. Nesse sentido, disse que apoiará todos os projectos que sejam 

importantes para o concelho. 
 
Dr.ª Cidália Ferreira � disse que se congratulava com tudo o que tinha acabado de ouvir, 
sobretudo com o espírito de abertura, trabalho e dedicação que foi manifestado. Referiu ainda 

que espera que esse espírito total de abertura e diálogo permanente seja partilhado por todos, ao 

longo destes 4 anos, e que quando é mencionada a oposição, que o seja apenas no respeito pela 

opinião de todos e não na partilha das informações. A Sr.ª Vereadora terminou a sua 

intervenção agradecendo a forma como lhe foram passadas as informações por parte do anterior 

executivo. 
 
Por último, e antes de dar início à ordem do dia, o Sr. Presidente agradeceu também a forma 

como a passagem de informação foi feita por parte do anterior executivo.  
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De seguida passou-se à discussão dos assuntos que constituem a ordem do dia da presente 

reunião. 
 

 

1 - TOMADA DE POSSE DO SENHOR VEREADOR ELEITO PELO PARTIDO 

SOCIAL DEMOCRATA, DR. ANTÓNIO SANTOS 

 
 
Tendo em conta que o Sr. Dr. António Manuel Jesus Ferreira dos Santos não compareceu ao 

acto de instalação da Câmara Municipal, por motivo de doença; 
 
Tendo em conta que, nos termos do n.º 3 do art.º 60.º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada e republicada em anexo pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a verificação da sua 
identidade e legitimidade é feita pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal na primeira reunião a 

que o mesmo compareça; 
 
Tendo em conta que o Sr. Dr. António Manuel Jesus Ferreira dos Santos, Funcionário Público, 

de 54 anos de idade, residente no Bairro da Alvorada, Rua 1, n.º 5, R/C, Várzea � Marinha 
Grande, portador do Bilhete de Identidade n.º 4075798, emitido pelo Arquivo de Identificação 

de Lisboa em 28/11/2006, se encontra presente nesta reunião; 
 
O Sr. Presidente da Câmara, depois de verificar a sua identidade e legitimidade, 

considerou-o investido nas suas funções. 

 

 
2 - DESIGNAÇÃO DE VEREADORES A TEMPO INTEIRO 

 

 

O Sr. Presidente deu a conhecer ao executivo o seu despacho n.º 1/GP/AP/2009, de 5 de 

Novembro, com o seguinte teor: 
 

�No uso da faculdade que me é conferida pela alínea c) do n.º 1 do artigo 58º da Lei n.º 

169/99, de 18/09, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01, que a 

republica, as rectificações introduzidas pelas Declarações de Rectificação n.º 4/2002, de 06/02 

e n.º 9/2002, de 05/03 e alterações introduzidas pela Lei n.º 67/2007, de 31/12, fixo em dois o 

número de vereadores em regime de tempo inteiro. 

Nos termos do n.º 4 do artigo 58º e n.º 1 do artigo 69º da Lei acima referida designo como 

vereadores em regime de tempo inteiro os Senhores Paulo Jorge Campos Vicente e Cidália 

Maria de Oliveira Rosa Ferreira para me coadjuvarem na área de Recursos Municipais e 

Desenvolvimento de Infra-estruturas e na área de Desenvolvimento Social, respectivamente.� . 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

3 - DESIGNAÇÃO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

O Sr. Presidente deu a conhecer ao executivo o seu despacho n.º 2/GP/AP/2009, de 5 de 

Novembro, com o seguinte teor: 



Primeira reunião após a constituição da Câmara Municipal da Marinha Grande, realizada no dia 09/11/2009 

Acta n.º 25 

 

 5 

 

�Nos termos do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 169/99, de 18/09, com as alterações introduzidas 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01, que a republica, as rectificações introduzidas pelas 

Declarações de Rectificação n.º 4/2002, de 06/02 e n.º 9/2002, de 05/03 e as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 67/2007, de 31/12, designo Vice-Presidente da Câmara Municipal da 

Marinha Grande o Senhor Vereador Paulo Jorge Campos Vicente, o qual me substituirá nas 

minhas faltas e impedimentos.� . 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

4 - DISTRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES 

 
 
O Sr. Presidente deu a conhecer ao executivo o seu despacho n.º 3/GP/AP/2009, de 5 de 

Novembro, com o seguinte teor: 
 
�No uso das faculdades que me são conferidas pelos n.º 4 do artigo 58º e n.º 1 do artigo 69º, 

ambos da Lei n.º 169/99, de 18/09, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 

11/01, que a republica, as rectificações introduzidas pelas Declarações de Rectificação n.º 

4/2002, de 06/02 e n.º 9/2002, de 05/03 e as alterações introduzidas pela Lei n.º 67/2007, de 

31/12, e na sequência do meu despacho de 5 de Novembro de 2009, procedo à distribuição de 

funções nas seguintes áreas: 

 

Presidente da Câmara: 

 

- Área de Desenvolvimento Estratégico: 

 

 Desenvolvimento Económico e Empresarial 

 Turismo 

 Gestão Financeira  

 Património Municipal  

 Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território  

 Sistemas de Informação Geográfica 

 Fiscalização Municipal 

 Segurança e Protecção Civil 

 

- Área de Modernização Administrativa: 

 

 Modernização Administrativa 

 Recursos Humanos 

 Informática e Organização 

 Assessoria Jurídica e Contencioso 

 

- Área de Relações Externas: 

 

 Relações Institucionais e Cooperação Externa 

 Geminações 

 Apoio à Assembleia Municipal 
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 Relações com as Freguesias 

 Comunicação e Imagem 

 Expediente Geral 

 Gabinete do Munícipe  

 

 

Senhor Vereador Paulo Jorge Campos Vicente: 

 

- Área de Recursos Municipais e Desenvolvimento de Infra-Estruturas:   

 

 Obras Públicas 

 Edifícios e Equipamentos Municipais 

 Infra-estruturas e Redes Municipais 

 Equipamento rural e urbano (inclui espaços verdes, ruas e arruamentos, cemitérios 

municipais, instalações dos serviços públicos do município, mercados e feiras 

municipais) 

 Transportes e Comunicações 

 Ambiente 

 Apoio Técnico e Logístico 

 

 

Senhora Vereadora Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira: 

 

- Área de Desenvolvimento Social: 

 

 Acção Social 

 Educação 

 Desporto 

 Saúde 

 Cultura 

 Património Histórico e Cultural 

 Juventude e Tempos Livres 

 Terceira Idade� . 

 
 
A Câmara tomou conhecimento. 

 
 

5 - PERIODICIDADE DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

750 - A Câmara Municipal, nos termos do previsto no art.º 62º, n.ºs 1 e 2, da Lei nº 

169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada em anexo pela Lei nº 5-A/2002, de 11 

de Janeiro, delibera efectuar quinzenalmente as suas reuniões ordinárias, à 5.ª feira, com 

início às 14:30 horas. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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A primeira reunião ordinária realizar-se-á, excepcionalmente, na 3.ª feira, dia 17 de 

Novembro, com início às 09:00 horas.  

 





 

751 - De acordo com o previsto no art.º 83º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara delibera por 

unanimidade analisar o seguinte assunto, por reconhecer a sua urgência, chamando no 

entanto a atenção para o cumprimento, por parte do interessado, do prazo de entrega do 

pedido relativamente à data de início da actividade a licenciar: 

 

 

PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � CAFÉ 

RESTAURANTE �OS FERREIRINHAS� � DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2009 

 

 

752 - Presente despacho do Sr. Presidente datado de 06 de Novembro de 2009, que se passa a 
transcrever: 
 
 �Considerando a necessidade de emitir uma licença especial de ruído para o Café � 

Restaurante �Os Ferreirinhas�, sito na Estrada da Nazaré nº 160, Amieirinha, para o dia 06 

de Novembro de 2009, para realização de música ao vivo �Karaoke�, das 21:30 H às 2:00H; 

Considerando o facto dos membros da Câmara Municipal terem tomado posse apenas no final 

do dia 04 de Novembro de 2009 e atendendo à impossibilidade de convocar, nos termos do n.º 

2 do art.º 63.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, uma reunião extraordinária do órgão competente para emissão da 

referida licença, cuja convocatória teria que ser efectuada com pelo menos dois dias úteis de 

antecedência; 

Autorizo a emissão da licença especial de ruído n.º 135/2009, nos termos do n.º 3, do art.º 68.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro.� 

Este acto fica sujeito a ratificação na primeira reunião do órgão executivo a realizar após esta 

data.� 

 

A Câmara, nos termos do n.º 3 do art.º 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delibera ratificar a presente 

proposta. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 





 
 
Antes de terminar a reunião, o Sr. Vereador Dr. António Santos salientou a necessidade de ser 
disponibilizado, a si e aos restantes Vereadores da oposição, um espaço com computador e 

onde até possam receber pessoas, uma vez que representam grande parte da população. 
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O Sr. Presidente referiu que é intenção deste executivo providenciar esse espaço e proporcionar 

condições de trabalho. 
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho sugeriu a utilização do espaço do anterior GAP � 
Gabinete de Apoio ao Presidente, até à altura em que o mesmo entre em obras. 
 
O Sr. Presidente informou que na próxima reunião dará conta das diligências que entretanto 
forem efectuadas. 
 
A Sr.ª Vereadora Dr.ª Alexandra Dengucho referiu que era importante ter um espaço com 

dignidade e com condições, uma vez que não pretende ser uma mera figura decorativa, pelo 

que agradecia que este pedido fosse tido em consideração, esquecendo situações do passado.  
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho pediu desculpa por se pronunciar em sentido contrário ao 

das intervenções anteriores, mas entende que não se pode omitir o passado, uma vez que ele faz 

parte do presente e do futuro. 
 
O Sr. Presidente voltou a manifestar a vontade de tudo fazer para que os Srs. Vereadores da 
oposição tenham condições condignas para com as suas funções. 
 
Por último, o Sr. Presidente convidou todo o executivo a visitar as instalações e a tomarem 
conhecimento das remodelações efectuadas, bem como a estarem presentes na reunião geral de 

trabalhadores, que irá decorrer imediatamente a seguir a esta reunião. O convite foi por todos 
aceite, com excepção do Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho, que, por dificuldades 
profissionais, não pode estar presente. 
 
 







APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

753 - 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, alterada e 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 11,25 

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 da Câmara  

 

 

 

A Secretária da reunião 

 


