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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 
REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2013 ________________________________ 

Aos trinta e dois dias do mês de maio no Auditório Municipal, sito na Avenida José Henriques 
Vareda, sob a presidência de Telmo Lopes da Silva Ferraz e secretariada por Ana Patrícia 
Quintanilha Nobre, primeira secretária e Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes, segundo 
secretário, reuniu em sessão extraordinária, a Assembleia Municipal da Marinha Grande com a 
seguinte ordem de trabalhos: ________________________________________________ 

1. APROVAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE nos termos do disposto 
na alínea a) do n.º 2 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na sua redação atual. ___ 

2. APROVAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO DE PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DE ESPAÇO 
PÚBLICO COM EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO URBANO nos termos do disposto na alínea a) do n.º 
2 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na sua redação atual. _________________ 

3. APROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS DO MUNICÍPIO DA 
MARINHA GRANDE nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 53º da Lei nº 169/99 
de 18 de setembro, na sua redação atual. __________________________________________ 

 

Para além dos membros da Mesa, assinaram “a lista de presenças”, cuja cópia constitui o 
anexo número I da presente ata e dela fica a fazer parte integrante, os seguintes deputados:   

Bancada do Partido Socialista (PS): João Paulo Feteira Pedrosa, Tiago André Rola Sarmento e 
Castro, Lígia Maria Guerra Gouveia Pedrosa, Augusto Miguel Rosa Lopes e Nuno Miguel 
Duarte Gomes. ___________________________________________________________ 

Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU): Luís Guerra Marques, Saúl Feteira Fragata, 
Filipe André Cardoso Andrade, José Manuel Silva, Francisco José Duarte e Júlio Deniz Mouco.  

Bancada do Partido Social Democrata (PSD): Joaquim Henriques Martins, Daniela Carla 
Teixeira Serrano e Maria de Fátima Crespo Dias Pedrosa. ___________________________ 

Bancada do Bloco de Esquerda (BE): Cristiana Martins de Sousa. _____________________ 

Bancada do Movimento Cívico Independente (MCI): Cristiano João Rodrigues Chanoca _____ 

e ainda os seguintes Presidentes de Junta de Freguesia: Marinha Grande: Francisco Manuel de 
Carvalho Duarte (CDU), Vieira de Leiria: Joaquim Vidal Tomé (PS) e Moita: Álvaro Vicente 
Martins (PS). ____________________________________________________________ 

Estiveram ainda presentes, o Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Pereira, o Vereador 
Paulo Vicente, a Vereadora Cidália Ferreira e o Vereador Vítor Pereira cuja cópia da lista de 
presenças se anexa à presente ata constituindo o anexo número II. ____________________ 

De acordo com o disposto no artigo 52º do regimento em vigor, foram justificadas as 
ausências e admitidas as substituições dos seguintes deputados: Isabel Maria Sobreiro Simões 
Ferreira (PS) pela deputada Lígia Maria Guerra Gouveia Pedrosa, Aníbal Curto Ribeiro (PS) 
pelo deputado Tiago André Rola Sarmento e Castro, Susana Paula Ribeiro Domingues (CDU) 
pelo deputado Francisco José Duarte e Mário João Faustino Pedrosa (CDU) pelo deputado 
Júlio Deniz Mouco. Os documentos constituem o anexo número III da presente ata. ________ 
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Após a verificação da existência de quórum nos termos do disposto no artigo 11º do 
Regimento da Assembleia Municipal da Marinha Grande, pelas vinte horas e quarenta e cinco 
minutos, o Presidente da Mesa, Telmo Ferraz, declarou aberta a sessão. ________________ 

O Presidente da Mesa tomou a palavra saudando todos os presentes e deu conhecimento dos 
assuntos constantes na Ordem do Dia, de acordo com o nº 2 do artigo 19º do Regimento. 
Lembrou ainda que se trata de uma sessão extraordinária, logo não há lugar ao período antes 
da ordem do dia, nem ao período de intervenção do público. E informou os presentes que se 
irá realizar um encontro com a população sobre o serviço de atendimento permanente do 
nosso centro de saúde no próximo dia 6 junho do Sport Operário pelas 21h._____________ 

PONTO 1- APROVAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE, nos termos do 
disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na sua 
redação atual. 

“Presente deliberação camarária de 16 de maio de 2013 com o seguinte teor: 

Presente projeto de Regulamento do Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais do 

Município da Marinha Grande.  

- Considerando que o Decreto-Lei nº 48/96, de 15 de maio, que dispõe sobre o regime de horários de 
funcionamento dos estabelecimentos comerciais sofreu alterações operadas pelos Decretos-Lei nºs 
126/96, de 10 de agosto e 111/2010, de 15 de outubro; 

- Considerando que em 1 de abril de 2011, com a publicação do Decreto-Lei nº 48/2011, no âmbito da 
iniciativa “Licenciamento Zero” o regime dos horários de funcionamento veio a sofrer algumas 
alterações, que entraram em vigor com o funcionamento do Balcão do Empreendedor no dia 2 de maio 
de 2013; 

- Considerando que as mencionadas alterações se repercutem substancialmente em alguns 
procedimentos, que advêm diretamente do licenciamento zero, nomeadamente, a eliminação da 
obrigatoriedade da emissão do mapa de horário por parte da autarquia, devendo o explorador do 
estabelecimento proceder a uma mera comunicação prévia no “Balcão do Empreendedor”; 

- Considerando que o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos 
Comerciais do Concelho da Marinha Grande data já de 1996 e já se encontra desajustado nestas 
matérias; 

- Considerando que, face à amplitude das alterações aludidas, ganha assumida importância a 
concretização de um novo Regulamento que materialize de forma coerente o regime da fixação de 
horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais. 

A Câmara Municipal no uso da competência conferida pela alínea a) do nº 6 do artigo 64º, para 
efeitos da alínea a) do nº 2 do artigo 53º, ambos da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada pela 
Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro que a republicou, delibera apresentar à Assembleia Municipal o 
projeto de “Regulamento do Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais do Município 
da Marinha Grande” (Anexo 1).  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
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O Presidente da Mesa apresentou o ponto 1 e colocou-o à discussão, pelas 20.51h. Deu a 
palavra Sr. Presidente da Câmara, Álvaro Pereira, para prestar os esclarecimentos sobre o 
mesmo. ________________________________________________________________ 

Usou da palavra o Presidente da Câmara que explicou que se trata da adequação à lei no 
âmbito do chamado “licenciamento zero”. _______________________________________ 

Usou da palavra o deputado Luis Marques (CDU), que espera que o licenciamento seja 
mesmo “ zero” ou seja que não se continue a andar de gabinete em gabinete para tratar dos 
assuntos e que a burocracia continue. Fez referência ao horário demasiado alargado das 
grandes superfícies previsto na lei, que assim continua a matar o comércio tradicional, pois 
com políticas e leis assim não é possível melhorar o pequeno comércio. ________________ 

Solicitou esclarecimentos sobre as consequências viárias com a futura instalação de uma 
grande superfície na Avenida Vítor Gallo pois não concorda com o local e julga que vai trazer 
problemas à circulação automóvel naquela via. ___________________________________ 

Esclareceu o vereador Paulo Vicente, que na Marinha Grande não há grandes superfícies e 
que a lei também prevê para o comércio tradicional horário alargado. __________________ 

Não havendo lugar a mais intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto 
um, APROVAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE, tendo a Assembleia 
deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. ___________________________________ 

PONTO 2 - APROVAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO DE PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DE 
ESPAÇO PÚBLICO COM EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO URBANO, nos termos do disposto na 
alínea a) do n.º 2 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na sua redação atual.__ 

“Presente deliberação camarária de 16 de maio de 2013 com o seguinte teor: 

 
O Regulamento de Publicidade e Ocupação de Espaço Público, com Equipamento e Mobiliário Urbano 

aprovado pela Assembleia Municipal em 14 de janeiro de 2000, veio dotar o município de instrumentos 

eficazes de controlo da atividade publicitária e demais ocupações do espaço público. 

 

Contudo a evolução normativa e jurisprudencial verificada desde a elaboração do regulamento 

implicou a reformulação de diversas matérias e a necessária adequação ao regime legal actualmente 

em vigor. 

 

Simultaneamente com esta revisão dá-se cumprimento ao estipulado no Decreto-Lei nº 48/2011, de 1 de 

Abril, comummente designado por «Licenciamento Zero», na parte em que refere a obrigação dos 

municípios definirem os critérios a que devem estar sujeitas a ocupação de espaço público e a 

afixação, inscrição e difusão de mensagens publicitárias de natureza comercial. 
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A Câmara Municipal no uso da competência conferida pela alínea a) do nº 6 do artigo 64º, para 

efeitos da alínea a) do nº 2 do artigo 53º, ambos da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada pela 

Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro que a republicou, delibera apresentar à Assembleia Municipal o 

Projeto de Regulamento de Publicidade e Ocupação de Espaço Público com Equipamento e Mobiliário 

Urbano (Anexo 2). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 2 e colocou-o à discussão, pelas 21.04h. Deu a 
palavra Sr. Presidente da Câmara, Álvaro Pereira, para prestar os esclarecimentos sobre o 
mesmo. ________________________________________________________________ 

Usou da palavra o Presidente da Câmara que explicou que se trata também da adequação ao 
“licenciamento zero”. ______________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Luís Marques (CDU), que questionou a Câmara sobre se as 
coimas e os valores previstos no regulamento já eram as que se aplicavam. _____________ 

Esclareceu o Vereador Paulo Vicente, que as coimas e os seus valores são os previstos na 
Lei. ___________________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto dois, APROVAÇÃO DO PROJETO DE 
REGULAMENTO DE PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO COM EQUIPAMENTO E 
MOBILIÁRIO URBANO, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. _ 

PONTO 3 – APROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS DO 
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 53º da 
Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na sua redação atual. __________________________________ 
 
“Presente deliberação camarária de 16 de maio de 2013 com o seguinte teor: 

Com a publicação do Decreto-lei n.º 48/2011, de 1 de abril cumpre ao Município da Marinha Grande 

adaptar o seu quadro regulamentar às novas injunções legalmente estatuídas, que promovem a 

simplificação e desmaterialização de procedimentos, reduzem os encargos administrativos, pela via da 

eliminação de licenças, autorizações e outros atos permissivos, substituindo-os por meras 

comunicações prévias e comunicações prévia com prazo, para determinadas atividades especificas. 

Por forma a assegurar a conformidade da tabela de taxas municipais com o disposto no Regime Geral 

das Taxas das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, procedeu-se 

ao levantamento e fundamentação da taxas incluir, através do adequado estudo económico-financeiro 

das mesmas.  

Nesta revisão, foram eliminadas as taxas devidas pelo licenciamento do exercício de atividades 

económicas para as quais o legislador entendeu não ser necessário um controlo prévio, tais como a 

venda de bilhetes para espetáculos ou divertimentos públicos em agências ou postos de venda, o 
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exercício da atividade de realização de leilões e o licenciamento da exploração de máquinas 

automáticas, mecânicas, eletricas e eletrónicas de diversão, em consonância com o Regulamento de 

Licenciamento das Atividades Diversas Previstas no Decreto-lei n.º 264/2012 de 25 de novembro, e no 

Decreto-lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro – Transferências para as Câmaras Municipais de 

Competências dos Governos Civis. 

Além disso, considerando o previsto no Projeto Regulamento de Publicidade e Ocupação de Espaço 

Público com Equipamento e Mobiliário Urbano, foram criadas as taxas relativas aos novos regimes 

simplificados – mera comunicação prévia e comunicação prévia com prazo, fruto da iniciativa 

legislativa conhecida como “Licenciamento Zero”. 

Ainda no âmbito da iniciativa legislativa conhecida como “Licenciamento Zero” e atendendo que o 

Projeto de Regulamento do Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais do Município 

da Marinha Grande introduz o regime simplicado da mera comunicação prévia, procedeu-se à inclusão 

de uma nova taxa para a mera comunicação prévia do horário de funcionamento dos estabelecimentos 

comerciais. 

Por último, acrescentou-se como integrante do grupo das entidades isentas do pagamento de taxas, as 

fábricas da igreja, agrupamentos de escolas e associações de pais e encarregados de educação, por 

desenvolverem à semelhança das associações sem fins lucrativos previstas atualmente no artigo 15.º 

do Regulamento de Taxas do Município da Marinha Grande, atividades de caráter cultural, de inegável 

interesse público.  

A Câmara Municipal no uso da competência conferida pela alínea a) do nº 6 do artigo 64º, para 

efeitos da alínea a) do nº 2 do artigo 53º, ambos da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada pela 

Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro que a republicou, delibera apresentar à Assembleia Municipal a 

alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande (Anexo 3). 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 3 e colocou-o à discussão, pelas 21.08h. Deu a 
palavra Sr. Presidente da Câmara, Álvaro Pereira, para prestar os esclarecimentos sobre o 
mesmo. ________________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Luís Marques (CDU), que informa que não vai votar 
favoravelmente a proposta, pois pensou tratar-se de um rebate de consciência do executivo 
que agarraria esta oportunidade de adequação ao “licenciamento zero” para mexer e baixar 
as taxas e as licenças que tinham brutalmente aumentado em 2010 em que a única bancada 
que votou contra foi a sua. Lamentou que tal não tivesse sido feito agora e disse que se 
arrepia só de ouvir falar em taxas e licenças, pelo que votará sempre contra, qualquer 
aumento. ______________________________________________________________ 



(Mandato 2009/2013)
   ATA NÚMERO TRÊS 31.05.2013 

 
6 

Usou da palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que disse que o senhor deputado 
deveria sentir arrepios quando comparasse os valores das taxas e licenças da Câmara da 
Marinha Grande com a Câmara de Peniche, com gestão da CDU, por exemplo. A Câmara da 
Marinha Grande tem a tarifa da água e a taxa de IMI mais baixas, de todo o distrito. Referiu 
que as Câmaras à nossa volta estão completamente “falidas” e por isso são obrigadas por lei 
a cobrar as taxas no máximo, ao contrário da nossa que imputa pouco aos munícipes. _____ 

Usou da palavra o deputado Saul Fragata (CDU), que lembrou que é da “CDU”, mas não foi 
eleito por Peniche onde o autarca não é do seu partido, mas sim independente. __________ 

Disse que é orgulho para todos que o preço da água seja mais baixo que nos outros 
municípios à nossa volta, mas lembrou que é a nossa captação de água que nos favorece em 
relação aos outros. Mas apesar desta condição especial de termos uma captação barata, a 
Câmara socialista quando ganhou fez logo questão de aumentar o preço da água e de onerar 
a população e os munícipes. _________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que disse que a verdade é que a Câmara 
aumentou a tarifa da água em 30% e aumentou de forma brutal todas as taxas e licenças e 
algumas delas em mais de 3000%. Nessa altura a sua bancada alertou que com a crise a 
agravar-se no plano Nacional e Internacional, tais aumentos eram contrários ao 
desenvolvimento da economia local. ___________________________________________ 

Aproveitou para questionar a Câmara sobre o facto de uma grande empresa querer instalar 
uns armazéns na Marinha Grande, tendo adquirido um terreno para o efeito e depois acabar a 
instalar-se no país vizinho, devido ao valor das taxas aqui aplicadas. __________________ 

Usou da palavra o deputado Augusto Lopes (PS) que lembrou que o que está em discussão é 
a aplicação de taxas que, após a Câmara ter calculado o custo dos procedimentos, decidiu 
aplicar-lhes um valor de zero euros. Lamentou que se esteja a discutir o aumento de taxas 
quando se trata do contrário. Lembrou que este executivo tem taxas com valor social para os 
mais necessitados, pois tem que haver dinheiro para fazer “obra”, não pode ser tudo de 
borla. Existe uma preocupação social para quem passa necessidades e tem mais dificuldades 
financeiras. _____________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Saul Fragata (CDU), que lembrou que de uma penada só a 
Câmara subiu as taxas vertiginosamente aos vendedores do Mercado, onde os vendedores 
estão a abandonar os seus lugares. Falamos no aumento de taxas de uma forma global que 
neste momento de grande crise em nada ajudam o comércio local, que não vende e ainda tem 
taxas elevadas para pagar. Disse ainda que a Câmara ao mexer agora nestas taxas, era 
espectável que aproveitasse a oportunidade para “aliviar a carga” sobre os munícipes. _____ 

Tomou a palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS) que frisou que não se pode dizer que 
as nossas taxas são exorbitantes, porque não é verdade, são das mais baixas do país. A 
Câmara vai no bom caminho e pode, graças à sua boa gestão, rever num futuro próximo 
alguns dos procedimentos, porque efetivamente as dificuldades da população são cada vez 
maiores. _______________________________________________________________ 
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Usou da palavra o deputado Luís Marques (CDU), que duvidou que a Câmara atualmente 
estivesse financeiramente bem, se não fosse o excelente trabalho feito no mandato anterior 
pela CDU. Ainda bem que a Câmara está aqui agora a dar incentivos, porque o Centro da 
cidade ficou desertificado, desapareceram toldos e esplanadas, e precisa urgentemente de 
ganhar uma nova vida. Disse ainda que a discussão é sempre de salutar enquanto houver 
taxas passíveis de serem revistas e de ser aplicado um valor mais baixo. _______________ 

Tomou a palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que disse que nunca se irão conformar 
perante o valor elevado das taxas e apelidou o actual executivo camarário de ser elitista, 
autista e arrogante. _______________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Augusto Lopes (PS) que lembrou que esteve presente na 
Assembleia um estudo encomendado pelo executivo da CDU que apurou um preço para cada 
procedimento administrativo e que foi esse mesmo estudo que serviu de fundamentação para 
se fixar o preço das taxas. Recordou que na altura o executivo se disponibilizou para rever os 
preços sempre que tal fosse oportuno e é isso que está aqui agora e poderá ainda voltar a 
acontecer, caso o executivo assim o entenda. ____________________________________ 

Interveio o deputado Saul Fragata (CDU), que disse que o estudo foi um documento 
orientador feito por vários Municípios da nossa região e onde apenas um era da CDU. Esse 
mesmo estudo, era tão justo e credível que estipulou o preço de 1 fotocópia a preto e branco 
a 0,60€, quando numa loja é possível pagar 0,04€. _______________________________ 

Tomou a palavra o Presidente da Câmara que disse não serem autistas, mas sim, fraternos, 
solidários e trabalhadores. Elucidou que a empresa “Santos Barosa”, conforme lhe foi 
transmitido pela administração, não investiu cá em armazéns, porque a sua opção é investir 
só na zona de fabricação, onde ainda é possível obter comparticipações. Efetivamente durante 
o mandato da CDU foram entregues os projetos na Câmara para armazéns que obrigavam à 
construção de um muro com 18 metros de altura. Este projeto foi alterado e aprovado neste 
mandato. Informou ainda que neste momento a Câmara está a promover um incentivo ao 
investimento industrial com a isenção de taxas e licenças desde que sejam criados postos de 
trabalho. _______________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Luís Marques (CDU), que referiu que uma das funções do 
Presidente de Câmara é assegurar os investimentos no Concelho e tudo fazer para que isso 
aconteça. _______________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto três, APROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO AO 
REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE tendo a 
Assembleia deliberado aprovar o mesmo por maioria com quinze votos a favor do PS (10) 
MCI (1) PSD (3) e BE (1) e oito abstenções, CDU (8). _______________________________ 

Nos termos regimentais e do n.º 3 do artigo 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na 
redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a Assembleia Municipal deliberou por 
unanimidade aprovar em minuta, todas as deliberações tomadas na presente reunião. ______ 
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O Presidente da Mesa para dar cumprimento ao Regimento e com a anuência de todos os 
deputados das diversas bancadas, deu por encerrada a reunião, pelas vinte e duas horas e 
cinco minutos da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelos membros da Mesa: 
Presidente da Assembleia Municipal, Telmo Lopes da Silva Ferraz, primeira secretária, Ana 
Patrícia Quintanilha Nobre e por Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes, segundo 
secretário. ______________________________________________________________ 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

Telmo Lopes da Silva Ferraz 

A Primeira Secretária  

 

Ana Patrícia Quintanilha Nobre 

O Segundo Secretário 

 

Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conteúdo da presente sessão fica registado em suporte digital. 


