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Acta da reunião extraordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia sete de 

Maio de dois mil e dez.    

 

 

 

 

 

Aos sete dias do mês de Maio 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:  
 

 Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 
 Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira; 
 Paulo Jorge Campos Vicente; 
 Pedro Miguel Vieira Maria da Silva; 
 Vítor Manuel Fernandes Pereira. 

 
 

O Sr. Presidente abriu a reunião, eram 09:10 horas, com a ordem do dia abaixo 
relacionada.  
    

O Sr. Vereador Dr. Alberto Filomeno Esteves Cascalho não esteve presente por motivos 

profissionais. 
 
A Comissão Política do Partido Social Democrata da Marinha Grande comunicou, em 

06/05/2010, que o Sr. Vereador Dr. António Manuel Jesus Ferreira dos Santos estará ausente da 

presente reunião, por motivos profissionais, fazendo-se substituir pelo cidadão imediatamente a 

seguir na ordem da lista do referido partido, Sr. Eng.º Pedro Miguel Vieira Maria da Silva, 
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. 9.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010 
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2. ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA 

CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS CANTINAS 

ESCOLARES DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE PARA O ANO 

LECTIVO 2010/2011 

 

3. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE PASSAGEIROS. 

CONTRATO DE GESTÃO. 
 
 
 







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

presente reunião, o Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira pediu para colocar duas questões: 
 

1. O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho manifestou-lhe o desagrado pelo facto de já ter 

anteriormente comunicado a sua impossibilidade de estar presente em reuniões à sexta-
feira e de agora, na marcação desta reunião, este facto não ter sido atendido. Referiu 

ainda que apenas se limita a transmitir este lamento, uma vez que o Dr. Alberto 
Cascalho já teve oportunidade de o fazer ele próprio junto do Gabinete do Sr. 

Presidente. 
 

2. Constou-lhe que o Presidente da República vem hoje à Marinha Grande. É verdade? 
 
 
Relativamente às questões colocadas o Sr. Presidente da Câmara respondeu o seguinte: 
 

1. A reunião de hoje foi convocada extraordinariamente dada a necessidade da tomada de 
decisões urgentes sobre os assuntos que constituem a ordem do dia. De modo a poder 
dar cumprimento ao prazo previsto na lei, que determina que a convocatória seja feita 

com dois dias de antecedência, o dia para a realização da reunião teve que ser sexta-
feira. A escolha da hora teve em consideração o facto de na tarde de hoje o Presidente 
da Câmara estar a acompanhar a visita do Senhor Presidente da República a uma 
empresa do concelho e o final da manhã estar condicionado pela participação no 

Congresso da Cultura Avieira, a decorrer em Santarém. 
 

2. Tal como já referiu anteriormente, o Sr. Presidente da Câmara esclareceu que a 

deslocação do Senhor Presidente da República à Marinha Grande não é uma visita ao 

concelho e que é totalmente alheio a esta deslocação, não tendo recebido qualquer 

convite da Casa Civil do Presidente da República. Esta deslocação destina-se a visitar a 
empresa Vangest e é feita no âmbito de um programa para a competitividade. Foi esta 

empresa, sedeada no nosso concelho, que convidou o Presidente da Câmara para 

acompanhar a visita, do mesmo modo que também foi convidado por uma outra 

empresa do concelho de Leiria.  
 
 
O Sr. Vereador Paulo Vicente referiu que observações desta natureza são injustas, pois jamais 
o Presidente da Câmara iria receber oficialmente o Presidente da República sem convidar todos 

os membros do executivo. Em relação ao dia determinado para a realização desta reunião 
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extraordinária, qualquer eleito em regime de não permanência tem legalmente direito a 
determinado número de horas mensais para poder faltar ao trabalho, ou então, tal como hoje 

mesmo sucedeu com um dos Vereadores, poderá pedir a sua substituição.  






 

 

1 - 9.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010 

 

 

358 - Presente proposta da 9ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2010, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
8ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2010, no valor de 36.923,00 euros nos reforços 

e de 36.923,00 euros nas anulações; 
8ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2010 no valor de 10.000,00 euros 
nos reforços, e de 10.000,00 euros nas anulações;  
8ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais para 2010 no valor de 45.568,00 euros nos 
reforços e de 26.060,00 euros nas anulações.  
 
Considerando que de acordo com o ponto 8.3.1. do POCAL aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-
A/99 de 22 de Fevereiro, � (�) o orçamento pode ser objecto de revisões e de alterações (�).�, 

sendo que: � (�) As alterações podem incluir reforços de dotações de despesas resultantes da 

diminuição ou anulação de outras dotações (�).�, mantendo - se o valor global do orçamento, 

a Câmara Municipal depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 9ª 

Modificação aos Documentos Previsionais de 2010, nos termos da alínea d), do nº 2, do 

art. 64º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. 
  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

 

2 - ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA CONFECÇÃO 

E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS CANTINAS ESCOLARES DO 

CONCELHO DA MARINHA GRANDE PARA O ANO LECTIVO 2010/2011 

 

 

359 - Presente informação nº I/517/2010 do Sector de Educação, onde se fundamenta a 

necessidade de assegurar a confecção e fornecimento de refeições destinadas a alunos dos 

jardins-de-infância e de escolas do 1º ciclo do concelho da Marinha Grande no ano lectivo 

2010/2011. 
 
Presente igualmente proposta de Programa de Concurso e de Caderno de Encargos � Cláusulas 

Jurídicas e Cláusulas Técnicas. 
 
O valor estimado pelos serviços municipais corresponde ao preço máximo que a entidade 

adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as prestações que constituem o objecto do 

contrato e determina a adopção do procedimento de concurso público com publicidade 
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internacional, nos termos do artigos 16.º, n.º 1, alínea b) e artigo 20.º, n.º1, alínea b), para os 

efeitos do disposto no artigo 38.º, todos do Código dos Contratos Públicos.  
 
Nos documentos previsionais de 2010, foi inscrito na acção 2010/A/32, Alimentação nas 

cantinas escolares � ano lectivo 2010/2011, no ano de 2010 e 2011, a dotação suficiente para se 

assumir a despesa, face ao preço unitário estimado de 1,42 euros por refeição perfazendo para 

as 229.792 refeições o valor global de 326.304,64 euros, acrescidos de IVA à taxa de 12%. 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a proposta dos serviços, de acordo com os 

artigos 16.º, n.º 1, alínea b), 20.º, n.º 1, alínea b), 36.º, n.º1, 38.º, 40.º, n.º 2 e 67.º, n.º 1, 

todos do Código dos Contratos Públicos, artigo 18º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 08 de Junho e de acordo com o artigo 64º, n.º 1, alíneas d) e q), da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delibera: 

 

a) Tomar a decisão de contratar, com vista à satisfação das necessidades 

identificadas; 

b) Adoptar o procedimento de concurso público com publicação internacional, com 

vista à aquisição do serviço de confecção e fornecimento de refeições destinadas a 

alunos dos jardins-de-infância e de escolas do 1º ciclo do concelho da Marinha 

Grande no ano lectivo 2010/2011; 

c) Autorizar a despesa inerente ao contrato a celebrar; 

d) Aprovar o Programa do Procedimento e o Caderno de Encargos; 

e) Designar o júri para conduzir o procedimento, com a seguinte composição: 

 

 Dr.ª Maria José Andrade, Presidente; 

 Dr. Miguel Crespo, Vogal; 

 Dr.ª Sandra Paiva, Vogal; 

 Dr.ª Alexandra Gonçalves, Vogal Suplente; 

 Dr.ª Sara Coelho, Vogal Suplente; 

 Dr. Luís Barreiros, Vogal Suplente. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 - SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE PASSAGEIROS. 

CONTRATO DE GESTÃO. 

 

 

360 - Considerando que integra o objecto social da empresa municipal TUMG a prestação do 

serviço público de transporte colectivo de passageiros, de acordo com a alínea a), do artigo 4.º, 

dos respectivos estatutos. 
 
Considerando que constitui atribuição dos municípios o planeamento, a gestão e a realização de 

investimentos em rede de transportes regulares urbanos e em rede de transportes regulares 
locais que se desenvolvam exclusivamente na área do município, de acordo com as alíneas b) e 

c), do n.º 1, do artigo 18.º, da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro. 
 
Considerando que o serviço público de transporte colectivo de passageiros constitui um serviço 

de interesse geral. 
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Considerando que quando seja atribuída a uma empresa municipal a gestão de um serviço de 

interesse geral é necessária a celebração de um contrato de gestão, nos termos do artigo 20.º, n.º 

1, do Regime Jurídico do Sector Empresarial Local. 
 

Considerando a proposta apresentada pela TUMG e o documento demonstrativo dos 
respectivos cálculos, acompanhada de Parecer do Fiscal Único, que passam a integrar a minuta 
do contrato a aprovar. 
 

Ante o exposto, a Câmara Municipal delibera, de acordo com o art. 64º, n.º 2, alínea f), da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e 

com o artigo 20.º, n.º 1, do Regime Jurídico do Sector Empresarial Local, aprovar o 

contrato de gestão a celebrar com a empresa municipal TUMG - Transportes Urbanos da 

Marinha Grande, cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

O Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira referiu que votou favoravelmente, deixando contudo 

uma sugestão para que a Administração da TUMG, para além do estudo económico que 

vai apresentar, faça uma proposta em termos daquilo que irão ser as suas grandes áreas 

de actuação no concelho e daquilo que efectivamente pensam fazer em termos gestivos. 
 

 






APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

361 - 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 10:00 

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 secretária da reunião 

 

 


