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Acta da reunião extraordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia vinte e 

um de Abril de dois mil e dez.    

 

 

 

 

 

Aos vinte e um dias do mês de Abril de dois mil e dez, no Auditório da Biblioteca 

Municipal, 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 09:45 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
 
A Sr.ª Vereadora Dr.ª Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho chegou à reunião 

pelas 11:00 horas, quando se encontravam em apreciação os documentos que constituem o 

ponto 5 da ordem do dia, com a epígrafe: �DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE 

CONTAS RELATIVOS AO ANO DE 2009�.  

 
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. ALTERAÇÃO À CONTA 51 � �PATRIMÓNIO� NO ÂMBITO DA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2009 
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2. RELATÓRIO, BALANÇO E CONTAS DE 2009 DA EMPRESA MUNICIPAL 

TUMG - TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, EM 

 

3. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009 DAS 

EMPRESAS PARTICIPADAS: LUSITÂNIA GÁS, CENTIMFE, OPEN, 

VALORLIS, SIMLIS, COOPPOVO 

 

4. INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

PATRIMONIAIS E RESPECTIVA AVALIAÇÃO, RELATIVO AO 

EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2009 

 

5. DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVOS AO ANO DE 

2009  

 

6. PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DA EDIFICAÇÃO E 

URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE 

 

7. ADESER II: SUBSÍDIO PARA INTERVENÇÃO SOCIAL JUNTO DE 

CRIANÇAS E JOVENS CARENCIADOS DO CONCELHO DA MARINHA 

GRANDE 

 

8. APOIO À REALIZAÇÃO DE ACTIVIDADES NO ÂMBITO DAS 

COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL_1 

 

9. APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIV�ÁLVARO DE 

INVERNO � FEVEREIRO A ABRIL DE 2010 

 

 

 





 
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 referiu o não cumprimento do prazo de 

entrega dos documentos (2 dias úteis), uma vez que só lhe foram entregues ao fim do dia de 2.ª 

feira, dia 19/04/2010, impedindo deste modo uma análise mais aprofundada. 
 
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho subscreveu as palavras do Sr. Vereador Dr. Vítor 

Pereira. 
 
O Sr. Vereador Dr. António Santos referiu que efectivamente o tempo de que os Vereadores 
dispuseram para análise dos documentos foi pouco, contudo releva esse facto uma vez que 
reconhece a qualidade dos documentos apresentados e o tempo que é necessário para os 

elaborar. 
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1 - ALTERAÇÃO À CONTA 51 � �PATRIMÓNIO� NO ÂMBITO DA PRESTAÇÃO 

DE CONTAS DE 2009 

 

 

307 - Presente informação da Secção de Património n.º I/596/2010 de 14/04/2010, propondo a 

alteração à conta 51- �Património�no âmbito da prestação de contas de 2009. 
 
A Câmara Municipal após a análise da presente proposta e concordando com os 

fundamentos expostos na mesma, em cumprimento do disposto na alínea e), do n.º 2, do 

artigo 64 º, 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 aprovar a presente proposta de alteração à conta 51 � 

�Património�, com efeitos reportados a 31/12/2009 e no âmbito da prestação de contas do 

ano de 2009, bem como submetê-la à apreciação da Assembleia Municipal, conforme 

previsto na alínea c), do n.º 2, do artigo 53 º, do mesmo diploma legal. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - RELATÓRIO, BALANÇO E CONTAS DE 2009 DA EMPRESA MUNICIPAL 

TUMG - TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, EM 

 

 

308 - Presente � Relatório, Balanço e Contas de 2009� da empresa municipal TUMG � 
Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. referente à sua actividade económica e 

financeira no exercício de 2009, bem como documento de �Certificação Legal das Contas� 

apresentado pelo fiscal único, contendo a avaliação sobre a gestão e contas do exercício de 

2009, os quais se anexam à presente acta (Anexo 1). 

 
Considerando o disposto nos estatutos da empresa, alínea d) do art.º 15.º e na alínea a) do n.º 2 

do art.º 39.º da Lei n.º 53-F/2006 de 29/12, que aprova o regime jurídico do sector empresarial 

local, compete à Câmara Municipal aprovar as contas da entidade. 
 
A Câmara Municipal após a análise dos documentos e no cumprimento do disposto na 

legislação supra referida delibera: 

- aprovar o Relatório, Balanço e Contas de 2009 da empresa municipal TUMG - 

Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M; 

- tomar conhecimento do parecer do fiscal único e da Certificação Legal das Contas do 

exercício de 2009; 

- concordar com a proposta de aplicação de resultados constante do Relatório de Gestão, 

a qual se consubstancia, e atento Resultado Líquido do Exercício de 2009 de � 2.469,11 

euros, na aplicação deste montante em resultados transitados. 

 

Mais delibera remeter a presente deliberação à Assembleia Municipal. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 



Reunião Extraordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 21/04/2010 

Acta n.º 10 

 

 5 

3 - APRESENTAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009 DAS EMPRESAS 

PARTICIPADAS: LUSITÂNIA GÁS, CENTIMFE, OPEN, VALORLIS, SIMLIS, 

COOPPOVO 

 

 

309 - Presentes as contas do exercício de 2009 das entidades participadas pelo Município da 

Marinha Grande, a saber: 
 
- Relatório e contas do exercício económico de 2009 da entidade Centimfe - Centro 
Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos, acompanhadas de 

Certificação Legal de Contas e Parecer da Comissão de Fiscalização; 
- Relatório e contas do exercício económico de 2009 da entidade Cooppovo � Cooperativa de 
Consumo do Povo da Marinha Grande, CRL, acompanhadas de Certificação Legal de Contas e 

Parecer do Conselho Fiscal; 
- Relatório de Gestão e Contas do exercício económico de 2009 da entidade Lusitaniagás, S.A., 

acompanhadas de Certificação Legal de Contas e Parecer do Fiscal Único; 
- Relatório e contas do exercício económico de 2009 da entidade OPEN - Associação para 

Oportunidades Específicas de Negócio, acompanhadas de Certificação Legal de Contas e 

Parecer do Conselho de Fiscalização; 
- Relatório e contas do exercício económico de 2009 da entidade Valorlis � Valorização e 

Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. acompanhadas de Certificação Legal de Contas e 

Parecer do Fiscal Único; 
- Relatório e contas do exercício económico de 2009 da entidade Simlis - Saneamento 
Integrado dos Municípios do Lis, S.A. acompanhadas de Certificação Legal de Contas e 

Parecer do Fiscal Único. 
 
A Câmara Municipal toma conhecimento do teor dos documentos supra referidos e 

delibera remeter os mesmos à Assembleia Municipal para cumprimento do disposto na 

alínea d) do n.º 1 do art.º 53.º 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. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

4 - INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

PATRIMONIAIS E RESPECTIVA AVALIAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO 

ECONÓMICO DE 2009 

 

 

310 - Presente o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respectiva 

avaliação relativo ao exercício económico de 2009. 
 
A Câmara Municipal após a análise e no cumprimento do disposto na alínea e) do n.º 2 do 

art. 64.º 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 aprovar o presente documento, constituído por 1.126 páginas, e 

submetê-lo à apreciação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea c) do n.º 2 do art. 

53.º do mesmo diploma legal. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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5 - DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVOS AO ANO DE 2009  

 

 

311 - Presentes os Documentos de Prestação de Contas relativos ao ano de 2009, constituídos 

por: 
 
- Balanço 
- Demonstração de Resultados 
- Mapas de Execução Orçamental 
- Anexos às Demonstrações Financeiras 
- Relatório de Gestão 
 
e restantes  documentos de prestação de contas elencados no Anexo I das Instruções n.º 1/2001 

da 2.ª Secção do Tribunal de Contas, os quais se encontram integralmente elaborados, estão 

presentes nesta reunião camarária e encontram-se devidamente arquivados na Secção de 

Contabilidade, estando disponíveis para consulta, quando para tal for solicitado. 
 
A Câmara Municipal, após análise dos documentos indicados, e no cumprimento da 

alínea e), do n.º 2, do artigo 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delibera aprovar os presentes 

documentos e submetê-los à apreciação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea c), 

do n.º 2, do artigo 53º, do mesmo diploma. 

 

Mais delibera, nos termos do ponto 2.7.3.1 das Considerações Técnicas do POCAL, 

aprovado pelo Decreto - Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, propor à Assembleia 

Municipal a aplicação do resultado líquido do exercício de 2009, no montante de 

345.969,51 euros da seguinte forma: 

 

 5% sobre a forma de reservas legais, tal como estipula o ponto 2.7.3.5. do referido 

diploma; 

 o restante seja aplicado na conta 59 de resultados transitados. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

6 � PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DA EDIFICAÇÃO E 

URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE 

 

 

312 - Presente: 
                                                                                                                                                                                         
Projecto de Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do Município da Marinha 

Grande. 
 
Considerando 

1- As profundas alterações verificadas no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 

com a entrada em vigor da Lei nº 60/2007, de 4 de Setembro. 
2- A publicação do Decreto-Lei nº 26/2010, de 30 de Março, que veio alterar o Decreto-

Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, nomeadamente no que respeita à simplificação da 
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instalação, acesso e utilização das energias renováveis estabelecendo-se a isenção de 

controlo prévio da instalação de painéis solares fotovoltaicos e de geradores eólicos 

dentro dos limites que se entendem próprios da escassa relevância urbanística, 

traduzindo esta alteração os esforços de incentivo na implantação das energias 

renováveis. 
3- Considerando as sugestões apresentadas no âmbito da discussão pública referente ao 

Projecto de Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Município da 

Marinha Grande. 
4- Considerando as reuniões de trabalho realizadas com a Comissão designada pela 

Assembleia Municipal. 
5- A competência legalmente conferida aos Municípios para aprovar regulamentos 

municipais de urbanização e/ou de edificação e respectivas taxas urbanísticas, tendo 

como objectivo a concretização e execução do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção dada pela Lei nº 60/2007, de 4 de Setembro e pelo Decreto-Lei 
nº 26/2010, de 30 de Março. 

6- A necessidade de conformar a criação e a actualização das taxas urbanísticas com o 

Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, constante da Lei nº 53-E/2006, de 29 
de Dezembro. 

7- A não actualização dos valores das taxas urbanísticas praticadas no concelho da 
Marinha Grande há mais de quinze anos. 

 
A Câmara Municipal da Marinha Grande, nos termos conjugados do disposto na alínea 

a) do nº 6 do artigo 64º e nas alíneas a) e e) do nº 2 do artigo 53º da Lei nº 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, do nº 1 do artigo 

3º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei 

nº 60/2007, de 4 de Setembro e pelo Decreto-Lei nº 26/2010, de 30 de Março e no nº 1 do 

artigo 118º do Código de Procedimento Administrativo, delibera remeter o Projecto de 

Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, 

que se anexa (Anexo 2) e faz parte integrante da presente deliberação, à Assembleia 

Municipal da Marinha Grande, propondo a sua aprovação por parte daquele órgão do 

Município. 

 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 3 votos a favor, 1 abstenção do Sr. 

Vereador Dr. António Santos e 3 votos contra dos Srs. Vereadores da CDU, tendo o Sr. 

Presidente feito uso do voto de qualidade, nos termos do n.º 2 do art.º 89.º da Lei nº 

169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho votou contra, remetendo para a declaração de voto 

proferida na deliberação de 11/02/2010, cujo conteúdo se passa a reproduzir: 
 
«�Mais uma vez, num procedimento que de ocasional tem vindo a transformar-se numa 

constante, foram-me entregues no dia 10 de Fevereiro de 2010 os documentos que constituem 

a �Proposta de Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do Município da 

Marinha Grande�, para deliberação em reunião da Câmara Municipal da Marinha Grande, a 

realizar no dia 11 de Fevereiro de 2010, pelas 15,30 h. 

Se, em ocasiões anteriores, contemporizei com várias entregas tardias e fora dos prazos 

legalmente estabelecidos, numa óptica de entendimento pelo facto do actual executivo ter 

ainda uma curta existência e igualmente pelo facto de ser minha prática política, a não 

obstacularização do trabalho dos eleitos permanentes do Partido Socialista, desta vez a minha 

posição tem de ser diferente. 
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Na realidade, a entrega na véspera da reunião dos documentos em causa, não possibilitam um 

estudo mínimo dos mesmos e inviabilizam consequentemente qualquer tomada de decisão 

consciente da minha parte. 

Mais grave que tudo é que considero esta situação como uma falta de respeito pelo meu 

trabalho enquanto vereador democraticamente eleito, falta de respeito pela minha dignidade 

pessoal e falta de respeito pelos munícipes que em mim confiaram e que votaram na CDU. 

Porque o Senhor Presidente da Câmara, conforme referi, não me deu qualquer possibilidade 

de exercer as minhas funções de vereador, embora lamente, não me resta outra alternativa que 

não seja votar contra a proposta apresentada.� 

O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho subscreveu esta declaração de voto, com a ressalva de 

que recebeu os documentos dia 09/02/2010.» 

 
A Sr.ª Vereadora Dr.ª Alexandra Dengucho e o Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira também 

votaram contra, subscrevendo a anterior declaração de voto. 
 
O Sr. Vereador Dr. António Santos absteve-se, tendo proferido a seguinte declaração de 

voto: 
 
�Este diploma prende-se com: 

A simplificação da instalação, acesso e utilização das energias renováveis;  

A dispensa da consulta, aprovação ou parecer por entidade interna ou externa aos municípios, 

dos projectos das especialidades e outros estudos quando o respectivo projecto seja 

acompanhado por termo de responsabilidade subscrito por técnico autor de projecto 

legalmente habilitado;  

A dispensa da realização de vistoria, pelo município ou por entidade exterior, sobre a 

conformidade da execução dos projecto das especialidades e outros estudos com o projecto 

aprovado ou apresentado quando seja também apresentado termo de responsabilidade 

subscrito por técnico autor de projecto legalmente habilitado, e  

A transferência automática do título de utilização dos imóveis com a transferência da 

propriedade dos imóveis. 

Pretende também clarificar os critérios de análise dos projectos e tornar mais célere a sua 

apreciação por parte dos serviços municipais. 

Igualmente se pretende instituir um conjunto de procedimentos técnicos e administrativos, 

respeitantes às operações urbanísticas promovidas por particulares, que permitam a 

modernização dos serviços municipais, com reflexos positivos na satisfação dos munícipes, e 

consagrar os deveres dos técnicos e dos promotores no que se refere à execução e 

acompanhamento das operações urbanísticas, incluindo a conservação e respeito pelo espaço 

público e ambiente urbano. 

Já há muito tempo que este regulamento devia ter sido instituído no nosso concelho seguindo-

se as boas pratica de outros, alguns mesmo aqui bem próximo de nós. 

Se por um lado concordamos com os princípios insertos no diploma, pois trata-se de uma 

conduta que vai contribuir fortemente para a resposta, por parte do município, mais célere e 

eficiente, por outro lado, no que diz respeito a taxas, verifica-se um aumento desmesurado em 

algumas situações superiores à taxa de inflação verificada no nosso país nos últimos anos. 

Há, assim, uma discrepância entre o aumento de taxas e a situação actual que o nosso país 

atravessa, incluindo o nosso concelho, notando-se uma asfixia económica e financeira. Na 

nossa opinião as taxas, em alguns casos, não deviam ser tão elevadas de modo a não 

obstaculizar a procura por parte dos cidadãos marinhenses, vieirenses e moitenses e, assim, 

contribuir para o bem social e económico em toda a sua magnitude. 

É por esta ultima razão que nos leva a abster.�. 
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7 - ADESER II: SUBSÍDIO PARA INTERVENÇÃO SOCIAL JUNTO DE CRIANÇAS E 

JOVENS CARENCIADOS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE 

 

 

313 - Presente informação da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � DASED - 
datada de 31/03/2010, dando conta que a ADESER II, Instituição Particular de Solidariedade 
Social da Marinha Grande, está a desenvolver os seus projectos de intervenção social que se 

dirigem à comunidade infanto-juvenil, nomeadamente às crianças e jovens do concelho sem 

grande suporte familiar, actividades que se vão manter no período compreendido entre 1 Abril 

de 2010 a 31 Dezembro de 2010. 
 
A Câmara analisou a referida informação e considerando a natureza das actividades, que 

têm como objectivos a promoção e o estímulo de comportamentos saudáveis e o 

desenvolvimento de competências sociais entre os jovens; considerando que as actividades 

sustentam de forma visível a prevenção do abandono escolar junto daquela comunidade; 

considerando que estes projectos necessitam, para além de meios financeiros destinados 

aos recursos humanos especializados, de verbas capazes de permitir a aquisição de 

materiais básicos para desenvolvimento de actividades desafiantes com crianças e jovens, 

e considerando que a falta de apoio da autarquia poderá significar o abandono das 

conquistas já alcançadas com estes projectos, delibera no uso de competência prevista na 

alínea b), do n.º 4 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, a atribuição de um apoio financeiro no 

valor de � 4.825 (quatro mil oitocentos e vinte e cinco euros) serão retirados da rubrica 

A/40, do PAM/2010, à ADESER II, contribuinte nº 505 933 870, com morada nos 

pavilhões da ADESER, Rua da Indústria, 2430 � 069 Marinha Grande. 

 

Delibera ainda, que a entidade contemplada com o subsidio supramencionado deverá 

obrigatoriamente, evidenciar a realização/concretização inequívoca do objecto do apoio 

financeiro e a apresentação de relatório de receitas e despesas que incluam esse mesmo 

objecto, no período de 60 dias após o términus do ano civil de 2010. 

 
Mais se informa que a entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do 

apoio proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada 

perante a Segurança Social e perante a Fazenda Pública, conforme certidões que se 

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade desta autarquia.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

8 - APOIO À REALIZAÇÃO DE ACTIVIDADES NO ÂMBITO DAS 

COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL_1 

 

 

314 - Presente informação n.º I/424/2010 de 12 de Março de 2010 e informação n.º I/568/2010 

de 08 de Abril de 2010 relativas às comemorações do 25 de Abril em 2010 na Marinha Grande. 
Foi solicitada em 17 Fevereiro de 2010 numa reunião realizada para o efeito com o Sr. 
Presidente da Câmara Dr. Álvaro Pereira e Sr.ª Vereadora da Cultura Dr.ª Cidália Ferreira a 

colaboração das Associações e Colectividades do concelho no sentido de se associarem ao 
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Município da Marinha Grande com o objectivo de organizar um programa de actividades no 
Parque da Cerca para comemorar o 25 de Abril de 1974. Solicitou-se que apresentassem 
propostas de actividades que estivessem ligadas ao tema e às comemorações desta efeméride, 

com um orçamento reduzido ou sem custos.  
O principal objectivo da organização destas comemorações é a dinamização de um programa 

variado de actividades culturais e desportivas para toda a comunidade do concelho, que envolva 
os principais agentes culturais e desportivos do concelho, capaz de captar a participação de 
todos os munícipes, com vista à promoção e dinamização da cultura e actividade desportiva no 

concelho. 
Por outro lado pretende-se valorizar e assinalar com dignidade e dinamismo esta importante 
efeméride, através da participação activa e cívica de todos os munícipes, num programa de 

actividades conjunto com todos os agentes culturais do concelho. 
Foram apresentadas várias propostas, muitas sem qualquer pedido de apoio financeiro ou 

logístico, demonstrado o elevado espírito de colaboração e solidariedade que as Associações e 

Colectividades do concelho têm para com a comunidade e o Município (ver programa em 

anexo). 
Outras actividades, dada a sua envergadura e os custos fixos necessários, foram propostas com 

pedidos de apoio financeiro, necessário para custear as despesas inerentes à organização e 

realização das actividades: alimentação, prémios, despesas de aluguer de equipamento (som, 

luz, equipamento de diversão), licenças, consumíveis, seguros, pagamento de cachets a artistas, 

músicos e monitores, entre outros. 
Deste modo, dos ofícios recebidos na CMMG e dos pedidos de apoio recebidos nas várias 

reuniões e contactos entre o executivo, técnicos e entidades que têm vindo a ser efectuados para 

o efeito, foram solicitados os seguintes apoios financeiros: 
 

Colectividade Morada e NIB Actividade a 
desenvolver 

Orçamento Apoio financeiro proposto 

CLUBE DESPORTIVO 
E RECREATIVO DA 
AMIEIRA 

NIF 501611410 
Rua dos Francos, 118  
Amieira 
2430 - 012 Marinha Grande 

7º Torneio de 
Futsal inter-
colectividades 

850,00 500,00 para alimentação e prémios 

SPORT LISBOA E 
MARINHA 

NIF 501219340 
Rua do Campo SLM - Ordem 
Apartado 379 
2431 - 905 MARINHA 
GRANDE  
 

Habilidades com 
bola/rematinhos 

50,00  50,00 para prémios 

LIGA DOS 
COMBATENTES 

NIF 500816905  
Núcleo da Marinha Grande 
Rua do Ponto da Boavista, 
nº12 
2430-051 Marinha Grande 

Exposição 
Chaimite 

? Orçamento ainda não foi enviado para 
despesas de deslocação do chaimite, 
alojamento e alimentação dos militares 
que o acompanham 

AGRUPAMENTO 36 
DO CORPO 
NACIONAL DE 
ESCUTAS 

NIF 500972052 
Agrupamento 36 
Rua Nery Capucho, 22 
2430 - 231 MARINHA 
GRANDE 

Prémio Carrinhos 
Rolamentos 

750,00 500,00  para divulgação, alimentação, 
transportes, licenças, seguros, aluguer 
de equipamento de telecomunicações e 
som 

GRUPO 
DESPORTIVO E 
RECREATIVO DAS 
FIGUEIRAS 

NIF 501075330 
Travessa da Sede 
Figueiras 
2430-133 Marinha Grande 

VI Concurso de 
Pesca Jovem 

270,00 270,00 para alimentação, licenças. 
Seguros e prémios 

SOCIEDADE DE 
BENEFIC. E RECREIO 
1.º DE JANEIRO 

NIF 501623051 
Rua António Matos Bonita � 
Ordem 
2430 - 377 MARINHA 
GRANDE 
 

Torneio de Ténis 
de Mesa 

2.500,00 500,00 para alimentação e prémios 

CLUBE DESPORTIVO 
GARCIA 

NIF 501395369 
Rua Central � Garcia 
2430 - 138 MARINHA 

Torneio de 
Futebol Infantil 

500,00 500,00 para alimentação e prémios 
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Colectividade Morada e NIB Actividade a 
desenvolver 

Orçamento Apoio financeiro proposto 

GRANDE 
CISCO NIF 507532295 

R. Miguel Torga, Nº 8 
Várzea 
2430 � 521 MARINHA 
GRANDE 

Espectáculo 
Musical 
Workshop artes 
circenses 

500,00 500,00 para pagamento aos músicos, 
artistas  e técnicos, alimentação, 
divulgação e consumíveis 

JUNTA FREGUESIA 
VIEIRA DE LEIRIA 

NIF 506855031 
Largo dos Combatentes da 
Grande Guerra, nº 6 
2430-799 Vieira de Leiria 

Programa Próprio 
(ver anexo) 

1400,00 1400,00 para pagamento de despesas 
de som, luz, alimentação, aluguer de 
equipamento, consumíveis, prémios, 
músicos e artistas. 

JUNTA FREGUESIA 
MOITA 

NIF 507226828 
Junta de Freguesia de Moita  
Estrada da Nazaré, 58 
2445-573 Moita MGR 

Programa Próprio 
(ver anexo) 

1400,00 1400,00 para pagamento de despesas 
de som, luz, alimentação, aluguer de 
equipamento, insufláveis, karaoke,  
consumíveis, prémios, músicos e 
artistas. 

 
A acrescentar ao apoio financeiro, as colectividades solicitaram o apoio logístico para 

transportes, empréstimo de algum equipamento e consumíveis necessários à realização das 

actividades, que se propõe ceder dentro da disponibilidade actual da CMMG. 
  
 Atendendo ao exposto venho propor a atribuição do apoio financeiro para as entidades que 

entregaram e possuem os documentos em dia necessários à atribuição do apoio financeiro, e 

que se realize numa segunda fase e após a entrega dos documentos necessários a análise e 

deliberação relativa às restantes. 
 
A Câmara analisou a proposta e considerando que: 
 
a) O município deve dinamizar e apoiar actividades de interesse municipal de natureza 

recreativa, desportiva, social e cultural de que resulte benefício para a população e 

desenvolvimento para o concelho da Marinha Grande; 
b) Se trata de um conjunto de actividades culturais e desportivas cujos principais objectivos são 

os da organização e dinamização de um programa variado de actividades para toda a 
comunidade do concelho, que envolvam os principais agentes culturais e desportivos do 
concelho, capaz de captar a participação de todos os munícipes, com vista à promoção e 

dinamização da cultura e actividade desportiva no concelho, bem como a valorização e o 

assinalar com dignidade e dinamismo esta importante efeméride, através da participação activa 

e cívica de todos os munícipes, num programa de actividades conjunto com todos os agentes 

culturais do concelho. 
c) Que destas iniciativas resultam o desenvolvimento cultural e desportivo para o município por 

via dos objectivos propostos; 
d) Que se trata de uma iniciativa que envolve várias colectividades e associações do concelho. 
e) Que é vocacionada para a comunidade Marinhense; 
 
Delibera, ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

republicada com as necessárias alterações pela Lei n.º 5-a/2002, de 11 de Janeiro, atribuir 

apoio logístico e um apoio financeiro descrito no quadro no quadro abaixo nos valores 

indicados às entidades indicadas para ajudar a custear as despesas elencadas: 
 

Colectividade Morada e NIB Actividade a 
desenvolver 

Orçamento Apoio financeiro proposto 

SPORT LISBOA E MARINHA NIF 501219340 
Rua do Campo SLM - 
Ordem 
Apartado 379 
2431 - 905 MARINHA 

Habilidades com 
bola/rematinhos 

50,00  50,00 para prémios 
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Colectividade Morada e NIB Actividade a 
desenvolver 

Orçamento Apoio financeiro proposto 

GRANDE  
 

SOCIEDADE DE BENEFIC. E 
RECREIO 1.º DE JANEIRO 

NIF 501623051 
Rua António Matos 
Bonita � Ordem 
2430 - 377 MARINHA 
GRANDE 
 

Torneio de Ténis de 
Mesa 

2.500,00 500,00 para alimentação e 
prémios 

CLUBE DESPORTIVO E 
RECREATIVO DA AMIEIRA 

NIF 501611410 
Rua dos Francos, 118  
Amieira 
2430 - 012 Marinha 
Grande 

7º Torneio de Futsal 
inter-colectividades 

850,00 500,00 para alimentação e 
prémios 

GRUPO DESPORTIVO E 
RECREATIVO DAS 
FIGUEIRAS 

NIF 501075330 
Travessa da Sede 
Figueiras 
2430-133 Marinha 
Grande 

VI Concurso de Pesca 
Jovem 

270,00 270,00 para alimentação, 
licenças. Seguros e prémios 

CLUBE DESPORTIVO 
GARCIA 

NIF 501395369 
Rua Central � Garcia 
2430 - 138 MARINHA 
GRANDE 

Torneio de Futebol 
Infantil 

500,00 500,00 para alimentação e 
prémios 

CISCO NIF 507532295 
R. Miguel Torga, Nº 8 
Várzea 
2430 � 521 MARINHA 
GRANDE 

Espectáculo Musical 
Workshop artes 
circenses 

500,00 500,00 para pagamento aos 
músicos, artistas  e técnicos, 
alimentação, divulgação e 
consumíveis 

 
Delibera ainda conceder o apoio logístico necessário à realização das actividades dentro 

da disponibilidade actual da CMMG. 

 

Ficam as entidade acima indicadas obrigadas a apresentar, no prazo de 30 dias (seguidos) 

após a realização da acção, um relatório de execução da iniciativa, onde conste: 

a) Breve descrição da actividade/obra desenvolvida 

b) Recortes de imprensa alusivos à actividade 

c) Fotos da acção/obra 

d) Relatório financeiro da actividade/obra desenvolvida 

e) Cópia de documentos fiscalmente válidos que comprovem a efectiva aplicação das 

verbas, tendo em conta o fim  primeiro da deliberação. 

 

A não apresentação do relatório com os elementos acima descritos implicará a não 

atribuição de outros apoios enquanto o mesmo não for entregue. 

 

Mais se informa que as entidades acima referenciadas estão em condições de beneficiar do 

apoio proposto, uma vez que, a esta data, possuem a sua situação contributiva 

regularizada perante a Segurança Social e perante a Fazenda Pública, conforme certidões 

que se encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade e cujas cópias se 

anexam à presente proposta. 

 

Esta verba enquadra-se na acção 2010/A/82. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

9 - APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIV�ÁLVARO DE 

INVERNO � FEVEREIRO A ABRIL DE 2010 
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315 - Presente pedido de apoio financeiro do Teatresco-Grupo de Teatro (E/2129/2010), 
associação cultural sem fins lucrativos, com o NIF 508.632.188, sedeada na Rua 25 de Abril, 

34, Vieira de Leiria, para a realização do 1.º trimestre de programação, nomeadamente o 

�Festiv� Álvaro de Inverno�.  

Esta iniciativa tem como objectivos desenvolver a actividade da associação na área do teatro e, 

paralelamente, contribuir para dinamizar a vida cultural da comunidade em que se insere. 

O Teatresco-Grupo de Teatro desenvolveu em 2009 as seguintes actividades: 
 
- Em Janeiro de 2009, o grupo levou a cena a peça infantil �Guilherme e o Dragão�, cuja 
estreia, na Galeria Municipal da Marinha Grande, esteve inserida nas comemorações do �18 de 

Janeiro�. Esta peça foi também apresentada no Orfeão Velho de Leiria. 
- Em Abril, no Cineteatro Actor Álvaro, nas comemorações do �25 de Abril�, foi apresentada a 

peça �Guilherme e o Dragão�. 
- Em Junho/Julho, realizou um workshop de técnicas de representação, dado pelo actor e 

encenador Pedro Wilson. Participaram 12 pessoas, das quais 6 passaram a integrar o 
�Teatresco�. 

- Em Julho/Agosto, realizou-se o �Fest�Actor Alvaro�, Encontro de Teatro Amador, no qual 

participaram, além do Teatresco, cinco grupos de teatro de amadores da região. 
Assistiram aos espectáculos um total de 170 espectadores. 
- Em Outubro, apresentámos no Cineteatro Actor Álvaro o Grupo de Teatro �Gato�, de 

Marrazes, com a peça infantil �Salsina�. Assistiram ao espectáculo 97 pessoas. 
- Em Novembro, o Teatresco estreou, no âmbito da �Festa de Teatro� organizada por esta 

Câmara Municipal, a peça �A Lição�, de Ionesco. 
- Em Dezembro, esta mesma peça foi levada a cena no Cineteatro Actor Álvaro, em dois fins-
de-semana seguidos, tendo comparecido, no primeiro fim-de-semana, 40 espectadores e no 
segundo sessenta espectadores. 
 

O � Festiv� Álvaro de Inverno� está a ser desenvolvido Cineteatro Actor Álvaro nos meses de 

Fevereiro, Março e Abril, levando à cena seis espectáculos de teatro (dois espectáculos por 

mês), envolvendo grupos de teatro amadores e profissionais da região, de Coimbra, de Lisboa e 

de Portimão: Cénico de Direito; A Fauna; TIPO; Bonifrates; Rir de Nós; Grupo de Teatro Nova 

Morada; 
 
Estes grupos não irão cobrar cachet, mas o Teatresco tem de fazer face a despesas de 
transporte, alimentação e, nalguns casos, dormida. 

O festival teve início a 06 de Fevereiro de 2010, terminando a 17 de Abril de 2010. 

O apoio financeiro pretendido destina-se a fazer face às despesas de transporte, alimentação, 

dormida e divulgação que se estimam em cerca de 2107,00 euros de acordo com o orçamento 

apresentado. 

Deste modo, a Câmara Municipal, considerando que:  
 
a) A Cultura e a actividade cultural e artística nas mais diversas disciplinas são estruturantes e 
essenciais ao desenvolvimento da Sociedade. 
b) Se trata de uma proposta de um grupo de teatro do concelho no âmbito dinamização cultural 

direccionada para a comunidade marinhense/vieirense e de fora do concelho; 
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c) Se trata de um grupo de teatro com poucos anos de actividade mas com uma dinâmica 

cultural muito forte, que tem vindo a apresentar trabalhos de qualidade e relevância do âmbito 

do teatro amador do concelho; 
d) O município deve apoiar actividades de interesse municipal de natureza recreativa, social e 
cultural de que resulte benefício para a população e desenvolvimento para o concelho da 

Marinha Grande; 
e) Se trata de uma actividade cultural cujo principal objectivo é o desenvolvimento da 
actividade da associação na área do teatro e, paralelamente, contribuir para a dinamização da 

vida cultural da comunidade em que se insere. 

f) Que o projecto vem contribuir para o desenvolvimento e dinamização cultural e artística do 

concelho, e que desta forma se entende que resulta num beneficio cultural e artístico para a 

população em geral do concelho e de fora deste por via dos objectivos propostos, bem como 

para o teatro amador concelhio, revestindo-se assim de especial relevância e de interesse. 
 
Delibera, ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

republicada com as necessárias alterações pela Lei n.º 5-a/2002, de 11 de Janeiro, atribuir 

apoio financeiro no valor de 2107,00� (dois mil cento e sete euros) ao Teatresco-Grupo de 

Teatro, sedeado na Rua 25 de Abril, 34, Vieira de Leiria, com o NIF 508.632.188, para 

custear despesas de transporte, alimentação, dormida e divulgação no âmbito do �Festiv� 

Álvaro de Inverno� que se realiza de Fevereiro a Abril de 2010. 

 

Fica a entidade obrigada a apresentar, no prazo de 30 dias (seguidos) após a realização da 

acção, um relatório de execução da iniciativa, onde conste: 

a) Breve descrição da actividade e resultados 

b) Recortes de imprensa alusivos à actividade 

c) Fotos da acção/obra 

d) Relatório financeiro da actividade/obra desenvolvida 

e) Cópia de documentos fiscalmente válidos que comprovem a efectiva aplicação das 

verbas, tendo em conta o fim  primeiro da deliberação. 

 

A não apresentação do relatório e documentos com os elementos acima descritos 

implicará a não atribuição de outros apoios enquanto o mesmo não for entregue. 

 

Mais se informa que a entidade acima referenciada está em condições de beneficiar do 

apoio proposto, uma vez que, a esta data, possui a sua situação contributiva regularizada 

perante a Segurança Social e perante a Fazenda Pública, conforme certidões que se 

encontram devidamente arquivadas na Secção de Contabilidade e cujas cópias se anexam 

à presente proposta. 

 

Esta verba enquadra-se na acção 2010/A/112. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

316 - 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 12:00 

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 

 
 
 

 

 


