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Acta da reunião extraordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia vinte e 

três de Junho de dois mil e nove    

 

 

 

 

Aos vinte e três dias do mês de Junho de dois mil e nove, 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 Salgueiro Moiteiro; 
 José Lebre Grácio; 
 João Alfredo Marques Pedrosa; 
 Cidália Maria Oliveira Rosa Ferreira; 
 Artur Pereira de Oliveira 

 
O Sr. Presidente abriu a reunião, eram 09,40 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
     
O Sr. Vereador Dr. Álvaro Manuel Marques Pereira comunicou, em 23/06/2009, 

que estará ausente da presente reunião, fazendo-se substituir pelo cidadão imediatamente a 
seguir na ordem da lista do Partido Socialista, Sr. Dr. José Lebre Grácio, conforme prevê o 

artº 79º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, republicada com as devidas alterações pela Lei nº 

5-A/2002, de 11 de Janeiro 
 

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. 10ª MODIFICAÇÃO - 2.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 

2009 

 

2. PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 44/09 � AP/DIF � AUDITORIA EXTERNA ÀS 

CONTAS DE 2009 DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE � PROPOSTA DE 
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ADJUDICAÇÃO A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL PARA EFEITOS DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO N.º 2 

DO ART.º 48.º DA LEI N.º 2/2007, DE 15 DE JANEIRO 

 

3. REPARTIÇÃO DOS MONTANTES REFERIDOS NA ALÍNEA A) DO N.º 1 DO 

ART.º 19.º DA LEI N.º 2/2007, DE 15 DE JANEIRO. PERCENTAGEM DO 

FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (FEF) A CONSIDERAR COMO 

TRANSFERÊNCIA CORRENTE, ATENTO O DISPOSTO NO N.º 4 DO ART.º 

25.º DO MESMO DIPLOMA LEGAL 

 

 

 









Antes de se iniciar a reunião, o Sr. Presidente informou que recebeu esta manhã a notícia 

do falecimento do Sr. Emílio Ferreira Rato, ex-Presidente da Câmara Municipal da 

Marinha Grande.  

Assim, propôs que em sua memória se observasse um minuto de silêncio e que o executivo 

aprovasse o seguinte voto de pesar: 

 

 

VOTO DE PESAR � EMÍLIO FERREIRA RATO, EX-PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

 

 
445 - Tivemos esta manhã conhecimento da triste notícia do falecimento do ilustre marinhense 
Emílio Ferreira Rato, que exerceu a mais nobre actividade política ao serviço da causa pública 

e do município da Marinha Grande, como Presidente da Câmara Municipal, entre 1983 e 1989. 
 
Emílio Ferreira Rato, nasceu a 22 de Janeiro de 1927 no lugar da Ordem, Marinha Grande. 
Começou a trabalhar, com 10 anos de idade, na Secção de Pintura da Ivima. 
 
Em 1961, já casado, passou a residir em S. Pedro de Moel onde fundou a Pensão D. Dinis, que 

durante anos foi uma referência para o turismo do concelho. Aqui, em perfeita cumplicidade 
com a sua mulher, apoiou solidariamente os que experimentaram a dureza da vida clandestina, 
dando abrigo em sua casa aos antifascistas perseguidos pela Policia Política do Regime - PIDE.  
 
Após o 25 de Abril de 1974 foi convidado a integrar o MDP-CDE e, em simultâneo, a 

Comissão de Moradores de S. Pedro de Moel, tendo iniciado de imediato a colaboração com a 

Comissão Administrativa que geria o Município. 
 
Desde então dedicou mais de 13 anos da sua vida à causa pública, sempre ao serviço da 

população marinhense, primeiro como Vereador nos Executivos presididos por Artur Barros e 

João Barros Duarte, e por último (de 1983 a 1989) como Presidente da Câmara Municipal da 

Marinha Grande. 
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Numa entrevista dada à Agenda Cultural da Câmara Municipal, em Março de 2007, Emílio 

Ferreira Rato desejou progresso para o município da Marinha Grande e para as suas 

populações.  
 
Lembrou ter vivido �intensamente toda a vida autárquica� que lhe deixou grandes saudades. 

Definiu o �bom autarca� como �aquele que não foge às suas responsabilidades� e que �trabalha 

sempre em prol da sua comunidade�. 
Do seu intenso e abnegado trabalho como autarca, a Marinha Grande deve-lhe, entre muitos 
outros factores de desenvolvimento do concelho, o forte incentivo que deu à criação e 

funcionamento das Comissões de Moradores em todo o concelho, que vieram a ter um papel 

crucial na expansão da rede de abastecimento de água por todos os lugares, e a persistência 

com que concretizou a instalação da Zona Industrial do Casal da Lebre.  
 
É também a ele que a Marinha Grande deve muito do seu espírito de diálogo e aprofundamento 

intercultural, já que foi pelo seu punho que se concretizaram as primeiras geminações com 

outros municípios do País. 
 
Homem de trato simples mas afável, sempre esteve disponível para os seus conterrâneos que 

incessantemente o procuravam para os ajudar na procura das soluções mais adequadas e 

eficazes para os seus problemas que, tantas vezes, a título pessoal os ajudou a resolver. É desta 

forma que os marinhenses mais o recordam e eternamente lhe estão gratos. 
 
Não podendo deixar de expressar a mais profunda tristeza pelo seu desaparecimento que 

empobrece a Marinha Grande e a vida social e política deste concelho, 
 

A Câmara Municipal, reunida extraordinariamente no dia 23 de Junho de 2009, convicta 

de que os marinhenses saberão preservar a sua memória e o seu legado como Homem e 

como autarca para sempre, delibera manifestar a todos os seus familiares e amigos 

sentidas condolências e sentido pesar pela sua morte. 

 

Mais delibera cometer ao Sr. Presidente e à Comissão Municipal de Toponímia o estudo e 

proposta de atribuição do seu nome a uma Rua, Praça ou local que garanta para a 

posteridade a sua memória. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 



 

 

1 - 10ª MODIFICAÇÃO - 2.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2009 
 
 
446 - Presente proposta da 10ª Modificação - 2ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2009, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
2ª Revisão ao Orçamento da Receita para 2009, no valor de 2.581.069,14 euros nas 
anulações e 2.581.069,14 euros nos reforços. 
2ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2009, no valor de 766.094 euros nos reforços e 

766.094 euros nas anulações; 
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2ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2009 no valor de 412.800 euros nos 
reforços e 455.800 euros nas anulações. 
2ª Revisão ao Plano de Actividades Municipais para 2009 no valor de 164.653 euros nos 
reforços e 192.542 euros nas anulações. 
 
Atentos os elementos apresentados e no cumprimento do disposto no ponto 8.3 do POCAL, 
aprovado pelo Decreto - Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro  e na alínea c), do nº 2, do art. 64º, 

da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 
11 de Janeiro, a Câmara Municipal, depois de analisar a proposta, delibera submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal a 10ª Modificação aos Documentos Previsionais de 

2009, constituída pela 2ª Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa, 2ª Revisão ao 

Plano Plurianual de Investimentos e 2ª Revisão ao Plano de Actividades Municipais, para 

efeitos do disposto na alínea b) do n.º 2 do art. 53.º do mesmo diploma legal. 

 

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

Vereadores do P.S. . 

 

 

2 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 44/09 � AP/DIF � AUDITORIA EXTERNA ÀS 

CONTAS DE 2009 DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE � PROPOSTA DE 

ADJUDICAÇÃO A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

PARA EFEITOS DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO N.º 2 DO ART.º 48.º DA 

LEI N.º 2/2007, DE 15 DE JANEIRO 

 

 

447 - Presente o processo de aquisição nº 44/09 � AP/DIF, relativo à contratação de serviços de 

Auditoria Externa e Certificação Legal das Contas de 2009 do Município da Marinha Grande, 

acompanhado de relatório de apreciação da proposta na sequência de ajuste directo 

desencadeado nos termos da alínea a) do nº1 do artigo 16º do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro. 
 

A Câmara Municipal, após a análise do processo e do relatório de análise que o 

acompanha, delibera, nos termos do n.º 2 do art.º 48.º da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro 

propor à Assembleia Municipal da Marinha Grande a adjudicação do serviço de 

Auditoria Externa e Certificação Legal das Contas de 2009 do Município da Marinha 

Grande à empresa Ana Calado Pinto & Pedro de Campos Machado, SROC, LDA, pelo 

montante de 13.650 euros, acrescidos de IVA à taxa de 20%. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 - REPARTIÇÃO DOS MONTANTES REFERIDOS NA ALÍNEA A) DO N.º 1 DO 

ART.º 19.º DA LEI N.º 2/2007, DE 15 DE JANEIRO. PERCENTAGEM DO FUNDO DE 

EQUILÍBRIO FINANCEIRO (FEF) A CONSIDERAR COMO TRANSFERÊNCIA 

CORRENTE, ATENTO O DISPOSTO NO N.º 4 DO ART.º 25.º DO MESMO DIPLOMA 

LEGAL 

 

 
448 - Presente informação da Chefe de Divisão Financeira relativa ao assunto referido em 
epígrafe. 
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Considerando que, atento o disposto no n.º 3 do art.º 25.º da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro, 

cada município pode decidir sobre a repartição entre receita corrente e capital dos montantes 
provenientes do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF), sendo que a receita corrente não pode 

exceder 65% deste. 
 
Considerando que, atento o disposto no n.º 4 do art.º 25.º da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro, se 

nada for comunicado pelos municípios, a percentagem do FEF considerada como transferência 

corrente é de 60%. 
 
Considerando que, de acordo com o disposto no n.º 4 do art.º 25.º da Lei n.º 2/2007 de 15 de 

Janeiro, a comunicação deve ser efectuada pelos Municípios até 30 de Junho do ano anterior ao 
ano a que respeita o orçamento. 
 
A Câmara Municipal delibera, atento o disposto no n.º 3 do art.º 25.º da Lei n.º 2/2007 de 

15 de Janeiro, submeter à apreciação da Assembleia Municipal a alteração da repartição 

do Fundo de Equilíbrio Financeiro, de modo a que no ano de 2010 65% deste montante 

seja transferido sob a forma de receita corrente. 
 

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

Vereadores do P.S., que proferiram a seguinte declaração de voto: 

 

�Votámos contra porque entendemos que o esforço da autarquia é diminuir despesa corrente e 

não aumentá-la, já que isso impossibilita mais investimento para o concelho. 

Este executivo municipal tem vindo a aumentar substancialmente a despesa corrente, ao 

arrepio do que vinha sendo a tendência de mandatos anteriores e, por isso, os Vereadores do 

P.S. entendem que isso empobrece o concelho de forma irremediável. 

Os Vereadores 

João Paulo Pedrosa 

Cidália Ferreira 

José Lebre�. 

O Sr. Presidente proferiu a seguinte declaração: 

 

�A proposta que pela primeira vez é feita no âmbito da preparação dos documentos 

previsionais para 2010 resulta da avaliação das tendências tanto em termos de evolução da 

despesa como da receita. É um facto que tanto em consequência de decisões imperativas do 

poder central como de compromissos assumidos por anteriores executivos, algumas 

componentes da despesa (sempre despesa corrente) têm vindo a aumentar sem possibilidade da 

sua redução. É nomeadamente o caso dos pesadíssimos encargos com o tratamento de águas 

residuais, o acréscimo de despesa com a facturação da água devido à obrigatoriedade de o 

passar a fazer mensalmente, o encargo com 20% do subsídio pago aos POC�s que esta 

Câmara utiliza em número muito elevado por forma a suprir necessidades efectivas, 

nomeadamente na área da educação e, entre outros, o encargo com a constituição da equipa 

de intervenção permanente dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande. 

Por outro lado, acompanhando a tendência a nível das receitas do Estado também algumas 

receitas próprias do Município registam uma quebra muito acentuada, o que significará em 

termos de previsão de receitas para o ano de 2010, atendendo a que a mesma é efectuada com 

base na média dos últimos 24 meses, uma diminuição também significativa. A medida agora 

proposta não é mais do que uma medida cautelar relativamente à elaboração dos documentos 
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previsionais para o próximo ano, não significando de modo algum um aumento directo das 

despesas correntes a serem incluídas no próximo orçamento.� . 

 

Os Srs. Vereadores Sérgio Moiteiro e Dr. João Marques Pedrosa pediram para 

subscrever a declaração do Sr. Presidente, o que foi aceite.   

 

 
 









APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

449 -  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 11,00 

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 

 

 

 

A Coordenadora Técnica 

 
 
 

 

 


