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Acta da reunião extraordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia dezasseis 

de Junho de dois mil e dez.    

 

 

 

 

 

Aos dezasseis dias do mês de Junho de dois mil e dez, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, reuniu 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; 
 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 21:10 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

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. 13ª MODIFICAÇÃO - 2.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 

2010 

 

2. 1.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DA 

MARINHA GRANDE PARA 2010. 
 

3. APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DE INCENTIVO À NATALIDADE E 

APOIO À FAMÍLIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE 
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4. IMPLEMENTAÇÃO DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 

CURRICULAR NAS ESCOLAS DE 1.º CEB DO CONCELHO � APROVAÇÃO 

DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A ESTABELECER COM OS 3 

AGRUPAMENTOS DO CONCELHO. 

 

 







Antes de se entrar na discussão e votação dos assuntos que constituem a ordem do dia da 

presente reunião, o Sr. Presidente pediu desculpas a todos os membros do executivo pelo facto 
de só ontem à noite terem sido enviados os documentos da revisão ao orçamento, tendo 

explicado que este atraso se ficou a dever ao facto de a reunião com os técnicos da CCDR 

relativa aos programas de financiamento que tinham de ser incluídos nesta revisão ter sido 

adiada do dia 9 para o dia 14/06/2010, a que se veio juntar um problema informático com a 

aplicação contabilística. 
 
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho pediu autorização para intervir antes da ordem do dia, 

apesar de esta reunião ser extraordinária, para chamar a atenção para os seguintes assuntos: 
 

 disse compreender as contingências que provocaram o atraso na entrega dos 
documentos, uma vez que são sempre situações não desejáveis e que perturbam, mas 

não quis deixar de referir que este ano já conta com um número extremamente elevado 

de reuniões extraordinárias; 
 

 referiu ter estado a analisar o calendário das reuniões de Câmara que tinha sido 

distribuído já há algum tempo e estranhar o facto de só estar prevista uma reunião em 

Julho e outra em Agosto, quando anteriormente só em Agosto é que a periodicidade era 
alterada.  
Assim, e porque no dia 12 de Agosto estará de férias, sugeriu que a reunião de Agosto 

se realize na semana seguinte, no dia 19, e que em Julho se realizem duas reuniões, para 

que não se verifique um período de tempo tão alargado entre cada uma delas. Para Julho 
sugeriu o dia 15 (tal como está previsto) e o dia 29, ou, em alternativa, o dia 8 e o dia 
22. 

 

 









1 - 13ª MODIFICAÇÃO - 2.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010 
 
 
489 - Presente proposta da 13ª Modificação - 2ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2010, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
2ª Revisão ao Orçamento da Receita para 2010, no valor de 1.366.563,07 euros nos reforços. 
2ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2010, no valor de 2.361.588,94 euros nos reforços 

e 995.025,87 euros nas anulações; 
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2ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2010, no valor de 1.789.560,00 euros 
nos reforços e 637.755,37 euros nas anulações. 
2ª Revisão ao Plano de Actividades Municipais para 2010, no valor de 411.668,94 euros nos 
reforços e 392.910,50 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 13ª Modificação aos Documentos Previsionais de 

2010, 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 da CDU. 

 

 

2 - 1.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DA 

MARINHA GRANDE PARA 2010. 

 
 
490 - O artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, doravante designada 
abreviadamente LVCR, introduziu a figura dos mapas de pessoal, como ferramenta de gestão 

que contém a indicação do número de postos de trabalho de que o órgão ou serviço carece para 

desenvolvimento das respectivas actividades. 
 
Para efeitos do n.º 3 do preceito referido, conjugado com o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de Setembro e face à factualidade a seguir exposta, urge a necessidade da 

Câmara Municipal dotar a estrutura dos seus serviços com meios humanos capazes de, com 

eficácia e celeridade, satisfazer as necessidades da população do Concelho e assegurar o 

planeamento, coordenação e controlo de toda a actividade do Município. 
 
Propõem-se assim alterações nas seguintes unidades orgânicas: 

 

A. Divisão de Acção Social, Educação e Desporto: 

 
Considerando que: 
 

1) A Chefe da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto cessará, a seu pedido, 

funções no próximo dia 01/07/2010; 
2) O artigo 27.º da Lei n.º 2/2004 de 15/01, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

51/2005, de 30/08, conjugado com o artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20/04, 

com as alterações do Decreto-Lei n.º 104/2006, de 07/06, que adapta à Administração 

Local, o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração 

central, regional e local do Estado, prevê a possibilidade dos cargos dirigentes serem 

exercidos em regime de substituição em caso de vacatura do lugar; 
3) O mapa de pessoal prevê que a área de formação inerente ao referido posto de trabalho 

seja a de acção social. Todavia, entende o Executivo Municipal que o Dirigente desta 

divisão, como de outras unidades orgânicas, possa ser recrutado de um conjunto mais 
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abrangente de áreas de formação como sejam as seguintes: Educação, Área Social, 

Desporto, Administração Pública, Gestão; 
 
Assim, propõe-se a alteração da habilitação do cargo de direcção intermédia de 2.º grau da 

Divisão de Acção Social, Educação e Desporto de Acção Social para Educação, Área Social, 

Desporto, Administração Pública, Gestão. 
 
 

B. Divisão Administrativa e de Recursos Humanos: 

 
Considerando que: 
 

1) Por despacho do Exmo. Sr. Presidente datado de 09/06/2010, concretizou-se a 
mobilidade intercarreiras prevista na Secção de Taxas e Licenças; 

2) Esta Secção está a sofrer um processo de reestruturação e integração no futuro Gabinete 

de Apoio ao Munícipe; 
3) Este processo está a ser devidamente acompanhado por uma Coordenadora com 

demonstrada experiência nos procedimentos tramitados na Secção; 
4) Por sua vez, a Secção Administrativa de Águas e Saneamento, fruto de alterações na 

estrutura interna de recursos humanos, não vai continuar a contar com o desempenho do 

técnico superior que actualmente coordena o desenvolvimento da sua actividade; 
5) Neste sentido, será necessário reforçar a equipa com um trabalhador que tenha 

adquirido experiência na tramitação e desmaterialização, de forma a preparar estes 

serviços para a integração no referido Gabinete, prevista para o ano de 2011; 
 

Para colmatar esta necessidade, propõe-se que a mobilidade intercarreiras prevista para a 

Secção de Taxas e Licenças opere na Secção Administrativa de Águas e Saneamento, com 
efeitos a 01/07/2010 e condicionada à aprovação da presente proposta de alteração do mapa de 

pessoal. 
 
Pelo exposto, propõe-se proceder à 1.ª alteração do Mapa de Pessoal (Anexo 1) aprovado em 
Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 28 de Dezembro de 2009, nos seguintes termos: 
 

a) Alteração da área de formação académica prevista para o posto de trabalho de Dirigente 

da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto; 
b) Previsão de mobilidade intercarreiras na Secção Administrativa de Águas e 

Saneamento. 
 
Os encargos com pessoal, decorrentes da presente proposta de alteração do respectivo Mapa de 

Pessoal, anexo à presente deliberação, têm cobertura orçamental na rubrica �despesas com 

pessoal�, não consubstanciando assim um aumento da dotação inicial prevista. 

 
Considerando o exposto, a Câmara Municipal delibera, ao abrigo do n.º 3 do artigo 5.º da 

LVCR, conjugado com o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro e os 

artigos 64.º, n.º 6 alínea a) e 53.º, n.º 2 alínea o), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 

sua actual redacção, submeter à Assembleia Municipal a 1.ª alteração ao Mapa de Pessoal 

da Câmara Municipal da Marinha Grande para 2010. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 
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3 - APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DE INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO 

À FAMÍLIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE 
 
 
491 - Considerando a importância que o Sector de Desenvolvimento Social deve assumir nas 

políticas autárquicas, entendeu o Município da Marinha Grande apresentar publicamente um 

Programa Municipal no âmbito da acção social, que integra um conjunto de medidas definidas 
para articular e melhorar a oferta de serviços existentes no Concelho da Marinha Grande. 
 
Considerando que a família constitui, no actual contexto socioeconómico, um espaço 

privilegiado de realização pessoal e de reforço da solidariedade intergeracional, sendo dever do 
Estado a cooperação, apoio e incentivo ao papel insubstituível que a mesma desempenha na 

comunidade.  
 
Considerando que as actuais tendências demográficas e as que se prevêem para as décadas 

vindouras se traduzem num decréscimo significativo da taxa de natalidade, tem sentido 

implementar um conjunto de medidas especificamente direccionadas para as famílias, criando 

incentivos adicionais, no sentido de controlar e contrariar essa realidade e os problemas dela 
resultantes. 
 
Considerando que o envelhecimento populacional tem provocado uma forte distorção na 

pirâmide geracional, com consequências negativas no desenvolvimento económico. 
 
Considerando a crescente intervenção dos Municípios no âmbito das políticas de acção social, 
no sentido de promover a melhoria da qualidade de vida dos munícipes. 
 
Considerando o interesse do Município em promover incentivos específicos que conduzam, por 

um lado, ao aumento da natalidade e, por outro, à fixação e melhoria das condições de vida de 
jovens famílias no Concelho, apresenta-se agora uma medida que visa contribuir para a 
melhoria das condições de vida dos recém-nascidos do Concelho. 
 
Considerando que nos termos da lei compete às Autarquias Locais a promoção da resolução 

dos problemas que afectam as populações, principalmente aquelas que se encontram mais 

desprotegidas, o Regulamento em anexo encontra-se ao abrigo do disposto no artigo 241 da 
Constituição da República Portuguesa (Poder Regulamentar) e de acordo com a competência 

prevista na alínea c), do nº 4, do artigo 64, da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro com a redacção 

que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro (�Participar na prestação de serviços a 

estratos sociais desfavorecidos ou dependentes, em parceria com as entidades competentes da 
administração central, e prestar apoio aos referidos estratos sociais, pelos meios adequados e 

nas condições constantes de regulamento municipal�).  
 

Neste contexto, e numa tentativa de mitigação das consequências destas problemáticas, 
entendeu a Câmara Municipal da Marinha Grande, por um lado, proceder à criação de um 

incentivo à natalidade com vista a poder inverter a situação actual relativa aos nascimentos, 

promovendo a melhoria das condições de vida da população, especialmente das crianças nos 

primeiros meses de vida. E por outro lado, o facto do subsídio ter que ser dispendido no 

comércio local, fomentando assim a economia do concelho, constituindo-se como uma mais-
valia, uma vez que impulsionará os hábitos de consumo no mesmo. 
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A Câmara Municipal analisou o presente regulamento e ao abrigo da competência 

conferida pelo art. 64.º, n.º 4, alínea c) e n.º 6, alínea a), todos da Lei nº 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada e republicada em anexo à Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delibera 

apresentar à Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação, de acordo com o previsto 

no art.º 53.º, n.º 2, alínea a) da mesma Lei, o Regulamento de Incentivo à Natalidade e 

Apoio à Família no Concelho da Marinha Grande (Anexo 2). 

 

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

Vereadores da CDU. 

 

O Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira proferiu a seguinte declaração: 

 

�Abstenho-me, apesar da generosidade da proposta, porque duvido que a medida 

implementada venha a contribuir de alguma forma para o aumento da natalidade no concelho 

da Marinha Grande.� 

 

 

O Sr. Vereador Dr. António Santos proferiu a seguinte declaração: 

 

�Estamos sem dúvida, perante um benefício de cariz puramente social. 

 

Duvidamos, sinceramente, que estas medidas que se traduzem num benefício à natalidade, 

contribuam sobremaneira para o aumento de nascimentos no nosso concelho. 

 

É certo que também só se disponibiliza uma dotação orçamental no montante de 45 000�. 

 

Na essencialidade desta matéria, o que me parece mais positivo é que a dotação 

disponibilizada tem de ser aplicada em compras no comércio concelhio mediante apresentação 

na Edilidade de facturas ou documentos equivalentes como prova da respectiva aquisição, 

fortalecendo, desta forma, os tão parcos negócios dos nossos comerciantes. 

 

È tão só e apenas por esta última medida supra-referênciada, porque os comerciantes 

concelhios bem precisam de negócios, que nos levam a votar favoravelmente.� 

 

 

4 - IMPLEMENTAÇÃO DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 

CURRICULAR NAS ESCOLAS DE 1.º CEB DO CONCELHO � APROVAÇÃO DE 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A ESTABELECER COM OS 3 

AGRUPAMENTOS DO CONCELHO. 

 
 
492 - Presente Guião para elaboração do Acordo de Colaboração no âmbito do Programa das 

Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º CEB, remetido pela DREC, e que permitiu 

elaborar o presente acordo de colaboração que se apresenta em anexo para vigorar com os 3 
Agrupamentos existentes no concelho no próximo ano lectivo 2010/2011. 
 
A Câmara analisou o referido protocolo e considerando que a Educação tem merecido 

especial atenção deste município, e que é do interesse municipal apoiar o desenvolvimento 

de actividades complementares de acção educativa na educação pré-escolar e no ensino 

básico, no âmbito da alínea e) do nº 3 do artigo 19 da Lei nº 159/99 de 14 de Setembro 
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delibera no uso de competência previstas na alínea l), do n.º 4 e alínea h) do nº2 ambos do 

art. 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 

5-A/2002 de 11 de Janeiro, aprovar o presente protocolo de colaboração a estabelecer com 

os 3 Agrupamentos do concelho no âmbito da implementação das Actividades de 

Enriquecimento Curricular no próximo ano lectivo 2010/2011. 

 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 

 
(PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DE INGLÊS E DE  

OUTRAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR  

 NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE) 

 
 

Considerando a importância do desenvolvimento de actividades de animação e de apoio às 

famílias na educação pré-escolar e de enriquecimento curricular no 1.o ciclo do ensino básico 

para o desenvolvimento das crianças e consequentemente para o sucesso escolar futuro; 
 
Considerando o sucesso alcançado nos anos lectivos anteriores com a implementação do 

Programa de Generalização do Ensino do Inglês nos 3.o e 4.o anos do 1.o ciclo do ensino 

básico, que permitiu melhorar e aprofundar as actividades de enriquecimento curricular que já 

se vêm realizando no concelho da Marinha Grande desde há mais de uma década, em parceria 

entre autarquia e escolas; 
 
Considerando a mais valia que os projectos de parceria transportam para a promoção destas 

actividades de enriquecimento curricular, através da organização de respostas diversificadas em 

função da realidade local, o que permite que actualmente todas as escolas do 1.o ciclo do 

concelho promovam este tipo de actividades para os seus alunos; 
 
Considerando, por último, a urgência de adaptar os tempos de permanência das crianças nos 

estabelecimentos de ensino às necessidades das famílias e a necessidade de garantir que esses 

tempos são pedagogicamente ricos e complementares das aprendizagens associadas à aquisição 

das competências básicas; 
 
Considerando que a Educação tem merecido especial atenção deste Município, e que é do 

interesse municipal apoiar o desenvolvimento de actividades complementares de acção 

educativa na educação pré-escolar e no ensino básico, no âmbito da alínea e) do nº 3 do artigo 

19º da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro; 
 
Considerando que muito embora a competência seja do Ministério da educação, é interesse 

desta Câmara Municipal apoiar ou comparticipar no apoio à acção social escolar e às 

actividades complementares no âmbito de projectos educativos, nos termos da lei, conforme a 

alínea l) do nº 1 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro; 
 
Considerando que muito embora a competência seja do Ministério da educação, é interesse 

desta Câmara Municipal colaborar no apoio a programas e projectos de interesse municipal, em 
parceria com outras entidades da administração central, conforme a alínea h) do nº 2 do artigo 

64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro; 
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Considerando que é competência da Câmara Municipal apoiar ou comparticipar, pelos meios 
adequados, no apoio a actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, 
desportiva, recreativa ou outra, conforme a alínea b) do nº 4 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 

18 de Setembro; 
 
Considerando a excelente relação que tem vindo a solidificar-se no concelho da Marinha 
Grande entre a Câmara Municipal e os três Agrupamentos de Escolas existentes, quer no que 

diz respeito à gestão das actividades lectivas, ou à construção e manutenção de infra-estruturas 
e equipamentos escolares, na concepção e realização de actividades de enriquecimento 

curricular, como sejam as actividades físicas e desportivas ou as sessões de ciência divertida, 

ou ainda projectos relacionados com a dimensão europeia; 
 
Considerando que na sequência da publicação do Despacho 14 460/2008 (2ª série) de 26 de 

Maio, torna-se necessário iniciar novo processo de candidatura ao financiamento para dar 

continuação às actividades de enriquecimento curricular no 1º CEB, no próximo ano lectivo 

2010/2011, conforme estabelecido através da comunicação da Direcção Regional de Educação 

do Centro, ofício circular nº 58, datado de 06.06.08; 
 
Entre, 
 
CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE, Praça Guilherme Stephens, Marinha 

Grande, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea b) do nº4 do artigo 64º da Lei 

nº169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei nº5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, neste acto representada pelo seu Presidente Álvaro Manuel Marques Pereira, abaixo 

designada por Primeiro Outorgante, e ---------------------------------------------------------------------  
 �Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens�, com sede na Rua Prof. Bento de Jesus 

Caraça, Apartado 63, 2430-901 Marinha Grande, nº fiscal 600076768, representado pelo 
Presidente do Conselho Executivo/Director, Professor Mário Marques, abaixo designado por 
Segundo Outorgante, ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 �Agrupamento de Escolas Nery Capucho�, com sede na Rua Fernando Pessoa, Apartado 
305, 2431-901 Marinha Grande, nº fiscal 600075761, representado pela Directora Professora 

Célia Santos, abaixo designado por Terceiro Outorgante, ---------------------------------------------- 
 �Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria�, com sede na Rua D. António Luís Pereira 

Coutinho, Apartado 6, 2431 909 Vieira de Leiria, nº fiscal 600076270, representado pela 

Directora Professora Lígia Pedrosa, abaixo designado por Quarto Outorgante, --------------------- 
É nesta data celebrado o presente acordo de colaboração, previsto no nº 15 do Despacho nº 14 

460/2008 do Gabinete da Ministra da Educação, datado de 26 de Maio e publicado no Diário da 

República nº 100/ 2ª série de 26 de Maio, que se rege pelas cláusulas que a seguir se enunciam:  
-----CLÁUSULA PRIMEIRA: A Primeira Outorgante, Câmara Municipal da Marinha Grande, 

atenta à publicação do Despacho nº 14 460/2008 (2ª série) do Gabinete da Ministra da 
Educação, datado de 26 de Maio e publicado no Diário da República nº 100/ 2ª série de 26 de 
Maio, reconhece o alto interesse educativo e pedagógico do Programa de Generalização do 

Ensino do Inglês e Outras Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º ciclo do Ensino 

Básico, e propõe-se, em parceria com os Agrupamentos de Escolas existentes no território do 

concelho, a dinamizar a sua aplicação no concelho da Marinha Grande, possibilitando a fruição 

de tais actividades aos 1.682 alunos e 79 turmas referidas nas cláusulas seguintes. ---------------- 
------CLÁUSULA SEGUNDA: O Segundo Outorgante, Agrupamento de Escolas Guilherme 
Stephens, declara o seu interesse na dinamização do programa no seu agrupamento, 

nomeadamente para a totalidade dos seus 712 alunos que pertencem a 8 escolas do 1º ciclo do 
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ensino básico daquele agrupamento, distribuídos da seguinte forma: Cerca de 390 alunos 

inseridos em 18 turmas dos 1º e 2º anos e 322 alunos inseridos em 15 turmas dos 3º e 4º anos. - 
------CLÁUSULA TERCEIRA: O Terceiro Outorgante, Agrupamento de Escolas Nery 

Capucho, declara o seu interesse na dinamização do programa no seu agrupamento, 

nomeadamente para a totalidade dos seus 710 alunos que pertencem a 9 escolas do 1º ciclo do 

ensino básico daquele agrupamento, distribuídos da seguinte forma: Cerca de 365 alunos 

inseridos em 18 turmas dos 1º e 2º anos e 345 alunos inseridos em 15 turmas dos 3º e 4º anos. -
------CLÁUSULA QUARTA: O Quarto Outorgante, Agrupamento de Escolas de Vieira de 

Leiria, declara o seu interesse na dinamização do programa no seu agrupamento, 

nomeadamente para a totalidade dos seus 260 alunos que pertencem a 3 escolas do 1º ciclo do 

ensino básico daquele agrupamento, distribuídos da seguinte forma: Cerca de 120 alunos 

inseridos em 6 turmas dos 1º e 2º anos e 140 alunos inseridos em 6 turmas dos 3º e 4º anos. ---- 
------CLÁUSULA QUINTA: A implementação no concelho da Marinha Grande do Programa 

de Generalização do Ensino do Inglês e Outras Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º 

ciclo do Ensino Básico desenvolver-se-á ao longo do ano lectivo em regime de complemento 

educativo, sendo de frequência facultativa e gratuita, abrangendo todos os alunos do primeiro 

ciclo do ensino básico. --------------------------------------------------------------------------------------- 
------CLÁUSULA SEXTA: As actividades de ensino da língua inglesa e de outras actividades 
de enriquecimento curricular, desenvolvidas ao abrigo do presente projecto, serão 

disponibilizadas aos cerca de 1.682 alunos, distribuídos por 79 turmas, nos dezanove 

estabelecimentos de ensino/Escolas do 1º CEB seguintes: da Amieirinha, de Casal do Malta, da 
Várzea, do Engenho, da Fonte Santa, da Moita, Francisco Veríssimo, António Vitorino, da 

Passagem, da Praia da Vieira, da Albergaria, da Amieira, da Cumeira, da Garcia, João Beare, 

do Pêro Neto, de Picassinos, do Pilado e das Trutas. ---------------------------------------------------- 
------CLÁUSULA SÉTIMA: O Segundo, Terceiro e Quarto Outorgantes definiram já as 

actividades de enriquecimento curricular a implementar no 1º ciclo do ensino básico, que foram 

seleccionadas de acordo com os objectivos definidos no Projecto Educativo de cada 
agrupamento de escolas, constando as mesmas do respectivo plano anual de actividades, e que 
são as seguintes:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens:  --------------------------------------------------- 

a) Actividades de apoio ao estudo: 90 minutos para todos os cerca de 712 alunos------------------ 
b) Ensino do Inglês: 135 minutos para cerca de 322 alunos dos 3º/4º anos -------------------------- 
c) Ensino do Inglês: 90 minutos para cerca de 390 alunos dos 1º/2º anos ---------------------------
d) Actividade Física e Desportiva; 135 minutos para cerca de 390 alunos dos 1º/2º anos --------- 
e) Actividade Física e Desportiva; 90 minutos para cerca de 322 alunos dos 3º/4º anos ----------- 
f) Ensino da Música: 90 minutos para todos os cerca de 322 alunos dos 3º/4º----------------------- 
g) Ensino da Música: 135 minutos para todos os cerca de 390 alunos dos 1º/2º--------------------- 
2. Agrupamento de Escolas Nery Capucho: ----------------------------------------------------------- 

a) Actividades de apoio ao estudo: 90 minutos para todos os cerca de 710 alunos------------------ 
b) Ensino do Inglês: 135 minutos para cerca de 345 alunos dos 3º/4º anos -------------------------
c) Ensino do Inglês: 90 minutos para cerca de 365 alunos dos 1º/2º anos --------------------------
d) Actividade Física e Desportiva; 135 minutos para todos os cerca de 710 alunos ---------------- 
e) Ensino da Música: 90 minutos para todos os cerca de 345 alunos dos 3º/4º anos---------------- 
f) Ensino da Música: 135 minutos para todos os cerca de 365 alunos dos 1º/2º anos--------------- 
3. Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria ------------------------------------------------------ 

a) Actividades de apoio ao estudo: 90 minutos para todos os cerca de 260 alunos------------------ 
b) Ensino do Inglês: 135 minutos para cerca de 140 alunos dos 3º/4º anos -------------------------- 
c) Ensino do Inglês: 90 minutos para cerca de 120 alunos dos 1º/2º anos ---------------------------- 
d) Actividade Física e Desportiva; 135 minutos para todos os cerca de 260 alunos ---------------- 
e) Ensino da Música: 90 minutos para todos os cerca de 140 alunos dos 3º/4º anos ---------------- 
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f) Ensino da Música: 135 minutos para todos os cerca de 120 alunos dos 1º/2º anos --------------- 
------CLÁUSULA OITAVA: As actividades indicadas no numero anterior e previstas no 
programa de generalização do ensino do inglês e de outras actividades de enriquecimento 

curricular no 1º ciclo do ensino básico, serão realizadas nos espaços dos próprios 

estabelecimentos de ensino, à excepção das actividades de Jogos Aquáticos e Natação, que 

constituem opções para a área da actividade física para os 1º/2º anos e para a área da actividade 

desportiva para os 3º/4º anos de escolaridade, respectivamente, que decorrerão por razões 

óbvias nas Piscinas Municipais do Concelho da Marinha Grande, cabendo ao primeiro 

outorgante assegurar os transportes para esta actividade em especial. -------------------------------- 
------CLÁUSULA NONA: Confirmada que foi a aprovação dos apoios financeiros previstos no 

regulamento de acesso ao financiamento do programa, conforme estabelecido na comunicação 

da Direcção Regional de Educação do Centro, oficio circular nº 58 datado de 06-06-08; e 
conforme o disposto no nº 34º do Despacho nº 14 460/2008 (2ª série) do Gabinete da Ministra 
da Educação datado de 26 de Maio e publicado no Diário da República nº 100/ 2ª série de 26 de 

Maio, e ao abrigo dos nºs 1 a 3 do artº 3º do anexo ao mesmo despacho, que regulamenta o 

acesso ao financiamento do programa de generalização do ensino do inglês e de outras 

actividades de enriquecimento curricular no 1º ciclo do ensino básico, o Primeiro Outorgante 
assegurará o desenvolvimento dos procedimentos conducentes à contratação no mercado de 

entidades ou empresas com especial vocação e competência para a prestação de serviços na 

área das actividades educativas e formativas previstas no já mencionado Despacho nº 14 

460/2008 (2ª série) do Gabinete da Ministra da Educação, sejam elas de natureza linguística, 

desportiva, cultural, recreativa ou de animação sócio-educativa, entidades essas que serão 

seleccionadas mediante procedimento de consulta prévia de aquisição de serviços ao abrigo do 

Código dos Contratos Públicos, cumpridos que forem os requisitos académicos e profissionais 

dos seus docentes, conforme os artigos 9º, 12º, 15º e 19º do referido anexo ao Despacho nº 14 

460/2008 (2ª série) do Gabinete da Ministra da Educação. --------------------------------------------- 
------CLÁUSULA DÉCIMA: A prestação do serviço de ensino de língua inglesa e das outras 

actividades de enriquecimento curricular no âmbito deste protocolo e do Programa de 
Generalização do Ensino do Inglês e de outras actividades de enriquecimento curricular no 1º 

ciclo do Ensino Básico no concelho da Marinha Grande, decorrerá em exclusivo para as turmas 

e alunos das escolas mencionadas na cláusula sexta deste protocolo, em horários construídos 

pelos agrupamentos, entre as 15,30 e as 17,30 horas, exceptuando-se a prática da natação, em 

que se admite uma flexibilização de horário no Agrupamento de escolas de Vieira de Leiria, 

mediante as orientações expressas no Despacho nº 14 460/2008 (2ª série) do Gabinete da 
Ministra da Educação, datado de 26 de Maio e publicado no Diário da República nº 100/ 2ª 

série de 26 de Maio. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
------CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Na implementação do Programa de generalização do 

ensino do inglês e de outras actividades de enriquecimento curricular no 1º ciclo do Ensino 

Básico no concelho da Marinha Grande, o acompanhamento dos recreios e dos intervalos entre 

actividades serão da responsabilidade dos recursos humanos colocados pelo primeiro 

outorgante nos estabelecimentos de ensino em causa, cabendo ao Segundo, Terceiro e Quarto 
Outorgantes gerir e dirigir esses mesmos recursos. ------------------------------------------------------ 
------ CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O Primeiro Outorgante constituirá e disponibilizará 

a todo o tempo aos demais outorgantes um Dossier onde conste o registo biográfico dos 

professores dinamizadores das sessões de ensino da língua inglesa e de outras actividades de 
enriquecimento curricular, que incluam os seguintes documentos, fornecidos em sede de 
candidatura em resposta aos cadernos de encargos dos concursos para a prestação dos serviços 

lançados pelo Primeiro Outorgante: ----------------------------------------------------------------------- 
------a) Curriculum Vitae do qual deve constar a identificação pessoal, habilitações literárias e 

profissionais, formação profissional, experiência profissional, e outros elementos relevantes; --- 
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------b) Documentos comprovativos das habilitações académicas e da experiência de trabalho 

com crianças e jovens.---------------------------------------------------------------------------------------- 
------CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O Programa de Generalização do Ensino do Inglês e 

de outras actividades de enriquecimento curricular no 1º ciclo do Ensino Básico, no concelho 

da Marinha Grande, decorrerá durante os períodos lectivos do ano lectivo 2010/2011. ----------- 
------CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os acidentes ocorridos no local e tempo de actividade 
de enriquecimento curricular, bem como em trajecto para e de volta dessas actividades, ainda 
que realizadas fora do espaço escolar, serão cobertas por seguro escolar, nos termos legais. ----- 
------CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A Supervisão Pedagógica das actividades de 
enriquecimento curricular (articulação horizontal e articulação vertical) será da 

responsabilidade de cada um dos respectivos Agrupamentos de escolas. ---------------------------- 
------CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A Supervisão Pedagógica de articulação horizontal será 

efectuada quer no decurso diário das respectivas actividades, quer na realização de reuniões 

mensais entre os professores titulares de turma, os professores das AEC�s e os responsáveis das 

empresas. A Supervisão Pedagógica de articulação vertical será efectuada através de reuniões 

trimestrais entre os elementos anteriormente citados e os respectivos Departamentos do 2º 

Ciclo do Ensino Básico de cada Agrupamento. ---------------------------------------------------------- 
------CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Para permitir o sucesso deste processo de Supervisão 

Pedagógica, a autarquia, entidade promotora e entidade contratante dos recursos humanos que 

asseguram as AEC�s, deve assegurar, através da inclusão clara de obrigações nos cadernos de 

encargos dos respectivos concursos, o seguinte: --------------------------------------------------------- 
a) A disponibilização de 1 hora mensal por docente, para reuniões no âmbito deste 

processo de Supervisão Pedagógica mais uma hora trimestral para articulação com o 2º ciclo; -- 
b) A substituição atempada de eventuais faltas de professores das AEC�s, assegurando a 

realização da actividade prevista para todas as turmas e horários; ------------------------------------ 
c) A existência em todas as escolas de um dossier actualizado com todas as planificações 

das AEC�s, para consulta de todos os intervenientes neste processo de Supervisão Pedagógica, 

incluindo as Associações de Pais; -------------------------------------------------------------------------- 
d) A existência em todas as turmas de um livro de sumários diários das respectivas AEC�s;  
e) A apresentação, pelo professor responsável por cada AEC, no final de cada período, da 

respectiva avaliação de cada aluno que frequente a actividade com uma assiduidade mínima de 

75% por actividade. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
------CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Todo o material didáctico e equipamento de desgaste 

considerado necessário para o normal desenvolvimento das AEC�s serão obrigatoriamente 

disponibilizados pelas empresas vencedoras dos concursos promovidos pela autarquia. No lote 
destes materiais deve incluir-se: manuais, fichas, fotocópias, cartolinas, colas, resmas de papel, 

instrumentos de música, material desportivo, etc. ------------------------------------------------------- 
O Segundo, Terceiro e Quarto Outorgantes disponibilizarão para tais actividades todos os 

equipamentos existentes nas respectivas escolas, nomeadamente o desportivo, aparelhos de 
vídeo, TV, som e outros aparelhos, por forma a facilitar o desenvolvimento das actividades de 

acordo com as respectivas planificações apresentadas previamente pelos professores das 

AEC�s. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------CLÁUSULA DÉCIMA NONA: O acompanhamento dos alunos será efectuado pelos 

recursos humanos existentes nos estabelecimentos de ensino, nomeadamente ao nível dos 

Auxiliares de Acção Educativa e outros recursos humanos, que deverão assegurar um 

acompanhamento eficaz e promotor da segurança dos alunos em actividade. ----------------------- 
------CLÁUSULA VIGÉSIMA: Muito embora o espaço da escola constitua o principal recurso 

físico destas actividades, em caso de necessidade ou adequação das actividades, será procurada, 

na medida do possível e mediante acordo entre todos os parceiros, a utilização de espaços 
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extra-escolares, nomeadamente instalações de clubes desportivos, colectividades e instituições 

contíguas às escolas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
------CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: A autarquia disponibilizará, em caso de 

disponibilidade da sua frota de transportes escolares, os transportes que se mostrem necessários 

para a utilização de espaços extra-escolares. ------------------------------------------------------------- 
------CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: O ponto 7 do Artigo nº 3 do anexo ao Despacho nº 

14 460/2008 (2ª série) do Gabinete da Ministra da Educação datado de 26 de Maio e publicado 
no Diário da República nº 100/ 2ª série de 26 de Maio, que regulamenta o acesso ao 
financiamento do programa de generalização do ensino do inglês e de outras actividades de 

enriquecimento curricular no 1º ciclo do ensino básico, não se aplica, já que compete à primeira 

outorgante e simultaneamente entidade promotora, a autarquia, a contratação de todos os 

recurso humanos para a realização das actividades de enriquecimento curricular. ----------------- 
------CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: O presente protocolo produzirá efeitos a partir da 

data da sua assinatura e vigorará até ao final do ano lectivo 2010/2011. ----------------------------- 
----------------------------------Assim o disseram e outorgaram. ----------------------------------------- 
----------------------------------Marinha Grande, ---- de Junho de 2010 --------------------------------- 
 

A Primeira Outorgante 
 

_____________________ 
(CM Marinha Grande) 

A Segunda Outorgante 
 

______________________ 
(AE Guilherme Stephens) 

             A Terceira Outorgante 
 

_______________________ 
(AE Nery Capucho) 

 

             A Quarta Outorgante 
 

______________________ 
(AE Vieira de Leiria) 

 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 



 

 









APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

493 - 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 23:30 

horas. 
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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 

 
 
 

 

 


