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Acta da reunião extraordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia vinte e 

cinco de Outubro de dois mil e 

sete.        

 

 

 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de Outubro de dois mil e sete, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência do Vice- 
Presidente, Dr. Alberto Filomeno Esteves Cascalho , com a presença dos seguintes Senhores 

Vereadores:  
 

 João Paulo Fèteira Pedrosa; 
 Álvaro Manuel Marques Pereira; 
 João Alfredo Marques Pedrosa; 
 Cidália Maria Oliveira Rosa Ferreira; 
 Artur Pereira de Oliveira 

 
O Sr. Vice-Presidente abriu a reunião, eram 10,00 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
 
O Sr. Presidente não esteve presente por se encontrar de baixa médica. 

  
 





ORDEM DO DIA 
 
 

1. ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A AQUISIÇÃO DE TRÊS 

TENDAS COM A DIMENSÃO DE 15M X 25M, CADA, PARA INSTALAÇÃO 

DO MERCADO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE, INCLUINDO A SUA 

MONTAGEM E DESMONTAGEM 
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1 - ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A AQUISIÇÃO DE TRÊS 

TENDAS COM A DIMENSÃO DE 15M X 25M, CADA, PARA INSTALAÇÃO DO 

MERCADO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE, INCLUINDO A SUA 

MONTAGEM E DESMONTAGEM 

 

 

Presente informação n.º 96/07 da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos datada de 17/10/07, 
onde se fundamenta a necessidade de se proceder à aquisição de 3 tendas com a dimensão de 

15m x 25 m, cada, tendo em vista a sua utilização para efeitos do funcionamento do Mercado 

Municipal da Marinha Grande. 
 
O valor estimado da despesa inerente a esta aquisição de bens e serviços é de 183.000 euros, 

acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 
 
Presente propostas de Programa de Concurso e de Caderno de Encargos � Cláusulas Jurídicas e 

Cláusulas Técnicas. 
 
Analisados os documentos supra referenciados propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

autorizar a realização da despesa e determinar a abertura de concurso público para a 

aquisição de três tendas com a dimensão de 15m x 25m, cada, para instalação do Mercado 

Municipal da Marinha Grande, incluindo a sua montagem e desmontagem, e aprovar o 

Programa de Concurso e o Caderno de Encargos � Cláusulas Jurídicas e Cláusulas 

Técnicas, nos termos do art.º 18.º, n.º 1, alínea b), art.º 78º, n.º 1, alínea a) e n.º 2 do 

mesmo, do art.º 79º, n.º 1, e art.º 80º, n.º 1 todos do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, e 

de acordo com o art. 64º, n.º 1 alíneas d) e q) da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro. 

 

Propõe-se que delibere, ainda, designar, de acordo com os n.ºs 1 e 2 do art.º 90 do 

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, o júri para conduzir o referido procedimento, o 

qual será constituído pelos seguintes membros: 

 

Efectivos:  

 

 Dr. Paulo Gonçalves, Presidente; 

 Eng.ª Carla Lucas, vogal (substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos); 

 Dr.ª Carina Pedro, vogal. 

 

Suplentes: 

 

 Dr.ª Sara Coelho; 

 Rodolfo Roldão. 

 

Nos termos do artigo 108º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 Junho, é delegada no júri 

a competência para a realização da audiência prévia. 

 

Propõe-se que o critério de adjudicação seja o mais baixo preço. 

 

Posta à votação a referida proposta, os Srs. Vereadores do P.S. proferiram a seguinte 

declaração: 

�Declaração 



Reunião Extraordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande 25.10.2007 

Acta n.º 23 

 

 4 

A decisão de colocar em instalações provisórias, numa área urbana abrangida por Plano de 

Pormenor plenamente eficaz e em completa violação deste, o Mercado Municipal é uma 

decisão ilegal da responsabilidade dos Vereadores do PCP e do PSD. Para essa decisão não 

foi tomada nenhuma deliberação de Câmara e, portanto, todos os actos administrativos lá 

praticados, bem como aquisições sem concurso ou procedimento legal adequado, assim como 

empreitadas de construção de largas centenas de milhares de euros são, totalmente nulas, 

passíveis de procedimentos de ordem legal e financeira para os seus autores e responsáveis. 

Os Vereadores do PS nada têm a ver com isso pois não tomaram parte de nenhuma dessas 

decisões, ficando por isso isentos de responsabilidade nos termos do n.º 3 do artigo 93 da Lei 

169/99, na redacção dada pela Lei 5-A.  

Por isso, a proposta de abertura de concurso, hoje apresentada em reunião de Câmara, para 

aquisição de tendas para o �dito� Mercado provisório é mais um acto na sequência de todos 

os outros anteriores. De facto, já lá estão tendas instaladas que custam dezenas de milhares de 

euros e que lá foram colocadas sem concurso, nem sequer cabimento orçamental na medida 

em que as tendas estão lá instaladas desde o encerramento do Mercado da Resinagem pela 

ASAE e a Assembleia Municipal só aprovou a revisão orçamental para esse efeito muito depois 

do compromisso assumido pelos Vereadores do PCP e do PSD. Por tudo isto e pelos escassos 

elementos que nos foram entregues para analisar, temos muitas dúvidas que o concurso agora 

aberto não seja apenas uma forma de tornar legal um conjunto de ilegalidades já praticadas. 

Como, de facto, temos muitas dúvidas acerca desta matéria, os Vereadores do PS não aceitam 

participar desta votação. 

Por outro lado, já depois da marcação desta reunião extraordinária, tomámos conhecimento 

que o PCP retirou a confiança política ao Presidente da Câmara, quer isto dizer que os 

actuais Vereadores do PCP não têm confiança no Presidente da Câmara eleito e ainda em 

funções. Em face disto, não nos parece legítimo que o substituto legal do Presidente da 

Câmara, que já não confia em quem lhe delegou as funções, assuma a responsabilidade de 

tomar iniciativas políticas e muito menos com esta importância, sem que ele esteja presente e 

diga se concorda ou não com elas.� 

 

Face à posição dos Srs. Vereadores do P.S. não aceitarem participar desta votação, o Sr. 

Vice-Presidente concluiu que a Câmara não poderá deliberar, uma vez que, estando 

presentes apenas três vereadores, não se encontra presente a maioria do número legal dos 

membros que compõem o executivo, conforme determina o art.º 89º da Lei n.º 169/99, de 

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

 

O Sr. Vereador Dr. João Pedrosa proferiu a seguinte declaração: 

 

�Como Vereador independente, eleito pela CDU, por convite do PCP e, não querendo entrar 

por questões de ordem partidária, não posso também deixar de me pronunciar sobre a 

acusação inaceitável, desrespeitosa e até insultuosa, proferida pelos Vereadores do PS, 

quando afirmam que «os actuais Vereadores do PCP não têm confiança no Presidente de 

Câmara», querendo assim deturpar a verdade do que efectivamente se passou e que veio a 

público na comunicação social, ou seja, a retirada de confiança política ao Presidente, pelo 

PCP, apresentando aquela, como uma das razões que justifica a sua retirada, na discussão do 

assunto em causa.� 

 

O Sr. Vereador Artur de Oliveira proferiu a seguinte declaração: 
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�Este adiamento traz responsabilidades financeiras nunca inferior a 500 euros por dia e 

quanto maior for o atraso na compra das tendas, mais prejuízo vem, para além daquele, que já 

nos causaram com o fecho do mercado. 

Não acrescento mais nada, só que tenho a consciência tranquila de que fiz tudo na defesa dos 

interesses da Câmara, dos vendedores e da população, no entanto, quero dizer que não 

aprovarei mais prolongamentos de contratos de aluguer de tendas e responsabilizo as pessoas 

que votam contra a aquisição das tendas, e depois que resolvam o problema.� 

 

O Sr. Vice-Presidente proferiu a seguinte declaração: 

 

�Perante a decisão tomada pelo Partido Socialista que após a marcação de uma reunião 

extraordinária da Câmara Municipal para deliberar sobre a abertura de concurso público 

para a aquisição das tendas actualmente alugadas pela Câmara e instaladas junto da Avª. 

Arala Pinto, não posso deixar de estranhar aquilo que do meu ponto de vista constitui uma 

tomada de posição política da maior gravidade para o concelho, atendendo a que constitui um 

bloqueio assumido pelo Partido Socialista ao normal processo de tomada de decisões por 

parte da Câmara Municipal. 

Mais me choca, e como tal denuncio e repudio, a fundamentação invocada pelo PS 

completamente ao arrepio da verdade dos factos e de uma acção responsável na defesa do 

interesse público e também do interesse do Município. 

É imperioso recordar que nenhuma das acções que a Câmara se viu obrigada a desencadear 

relativas à questão do mercado decorreu da vontade própria do Executivo. Como é público e 

divulgado nos mais ínfimos pormenores viu-se o Executivo permanente na contingência de ter 

que tomar medidas de extrema urgência para resolver o problema criado pela ordem de 

encerramento do Mercado Municipal a funcionar no edifício da Resinagem, por parte da 

ASAE. Estando em causa inequivocamente a defesa do interesse púbico que é a obrigação 

primeira de qualquer Câmara Municipal, uma vez que tal ordem de encerramento colocou 

directa e inapelavelmente em causa o normal abastecimento das populações ao mesmo tempo 

que punha em causa a actividade de largas centenas de vendedores, grande parte dos quais 

depende em larga medida da actividade desenvolvida no nosso mercado. Perante situações de 

emergência impõe-se ter a coragem de tomar medidas capazes de resolver com eficácia os 

problemas que nos são criados e isso, inegavelmente, foi feito. A Câmara não cumpriu mais do 

que o seu dever. 

A questão em apreço no ponto único desta reunião extraordinária diz respeito, �apenas�, à 

necessidade de garantir que esta actividade básica para a cidade de funcionamento do 

mercado tradicional decorra com as condições não só de dignidade para quem vende e para 

quem compra no mercado, mas também condições que sejam, como foram reconhecidas pela 

entidade que encerrou o Edifício da Resinagem, como respeitadoras das normas a que tal 

actividade deva obedecer. 

Sendo absolutamente seguro que o aluguer das tendas desde o primeiro momento seguiu todos 

os procedimentos que deveriam ser respeitados, é, da mesma forma, certo que a proposta 

apresentada nesta reunião tem em vista acautelar esses mesmos procedimentos. No entanto, 

tem também em vista e após a devida reflexão minorar tanto quanto possível os custos a 

suportar com as medidas de emergência que foi necessário tomar. De facto, e não havendo 

melhor alternativa para garantir o funcionamento do mercado ainda que em condições 

provisórias e até que uma solução definitiva possa ser concretizada é absolutamente 

indesmentível que a solução de aluguer constitui, neste cenário, uma solução substancialmente 

mais onerosa para a Câmara e para os munícipes do que a sua aquisição. Tal aquisição 

justifica-se ainda por se tratar de equipamentos que poderão sempre, quando a actual 
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utilização deixe de se justificar, servir para múltiplas actividades, quer directamente 

promovidas pela Câmara quer por entidades que mereçam o apoio logístico da Autarquia.  

É nesta convicção que entendemos estar a servir da melhor forma os interesses daqueles que 

nos elegeram e portanto não podemos deixar de denunciar a decisão do Partido Socialista de 

bloquear o normal funcionamento da Câmara, pelo que significa não só de posição política 

mas fundamentalmente pelo desperdício de recursos públicos a que vai obrigar.� 

 
 







APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

1484 - 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. Vice-Presidente encerrou a reunião eram 

11,50 horas. 

 

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 Vice-Presidente 

 

 

 

 

A Chefe da Secção de Expediente Geral 

 
 
 

 

 


