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EDITAL N.º 10/DMC/2022 
 
 

AURÉLIO PEDRO MONTEIRO FERREIRA 
 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 
 
 
----TORNA PÚBLICO, nos termos do previsto no n.º 1 do artigo 56.º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, que 
na reunião ordinária desta Câmara Municipal realizada no dia trinta e um de janeiro de dois mil e 
vinte e dois foi tomada a seguinte deliberação: ---------------------------------------------------------------------
----"12. PROCEDIMENTO DE ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA E DE 

UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE ACESSO PÚBLICO (RSUEAP) – ESTÁDIO MUNICIPAL DA 

MARINHA GRANDE (EMMG). INÍCIO DO PROCEDIMENTO. CONSTITUIÇÃO DE 

INTERESSADOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----Presente informação n.º 206/2022, de 24 de janeiro de 2022, da Divisão de Desenvolvimento 
da Cidadania relativa à necessidade de iniciar o procedimento de elaboração do Regulamento de 
Segurança e de Utilização dos Espaços de Acesso Público para a instalação desportiva municipal 
Estádio Municipal da Marinha Grande. --------------------------------------------------------------------------------
----Considerando que o Regulamento de Segurança e de Utilização dos Espaços de Acesso 
Público (RSUEAP), visa responder ao disposto na Lei n.º 39/2009, de 30 de julho, alterada e 
republicada pela Lei n.º 92/2021 de 17 de dezembro, que estabelece o regime jurídico da 
segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, ou 
atos com eles relacionados, de forma a possibilitar a realização dos mesmos com segurança e de 
acordo com os princípios éticos inerentes à sua prática. ---------------------------------------------------------
----Em cumprimento com o dispõe o n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 39/2009, de 30 de julho, alterada 
e republicada pela Lei n.º 92/2021 de 17 de dezembro, estabelece que o proprietário do recinto 
desportivo ou o promotor do espetáculo Desportivo titular de direito de utilização exclusiva do 
recinto desportivo por um período não inferior a dois anos, aprova regulamentos internos em 
matéria de segurança e de utilização dos espaços de acesso público. Estabelece ainda o n.º 2 do 
mesmo artigo, que estes regulamentos são submetidos a parecer prévio da Força de Segurança 
territorialmente competente, da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), dos Serviços de 
Emergência Médica responsáveis na área do Município da Marinha Grande e do organizador das 
competições desportivas. -------------------------------------------------------------------------------------------------
----Constitui obrigação da Câmara Municipal da Marinha Grande como proprietário, ou do promotor 
do espetáculo desportivo titular de direito de utilização exclusiva do recinto desportivo por um 
período não inferior a dois anos, aprovar os regulamentos, que após parecer prévio da força de 
segurança territorialmente competente, da ANEPC, dos serviços de emergência médica 
localmente responsáveis e do organizador da competição desportivo, devem ser submetidos a 
aprovação e registo junto da Autoridade de Prevenção e Combate à Violência no Desporto 
(APCVD), que é condição da sua validade(n.º 4 do artigo 7.º) -------------------------------------------------
----Considerando que a segurança do recinto desportivo é da responsabilidade dos promotores do 
espetáculo desportivo, cabendo às forças de segurança a fiscalização do cumprimento da lei e 
assumir as suas responsabilidades em termos de segurança pública; ---------------------------------------
----Considerando a necessidade de um compromisso de todas as entidades envolvidas no 
fenómeno desportivo, para o cumprimento da lei, no que diz respeito à implementação do 
estabelecido na lei relativamente às zonas com condições especiais de acesso e permanência de 
adeptos, nos recintos desportivos; -------------------------------------------------------------------------------------
----Considerando que o Estádio Municipal da Marinha Grande tem sido palco de jogos do 
Campeonato de Portugal, Taça de Portugal e de competições internacionais entre seleções de 
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escalões jovens e futebol feminino, com relevo no panorama desportivo nacional e com 
transmissão televisiva; ----------------------------------------------------------------------------------------------------
----Afigura-se obrigatória a criação de um Regulamento de Segurança e de Utilização dos Espaços 
de Acesso Público, para a instalação desportiva municipal, Estádio Municipal da Marinha Grande, 
visando o cumprimento do normativo legal, ao abrigo do poder regulamentar próprio das 
autarquias locais, conferido pelo artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, e pela 
alínea g), do n.º 1, do artigo 25.º e alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual 
redação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----Assim, a Câmara Municipal, ciente da importância da participação dos cidadãos e 
entidades interessadas no processo de produção destas normas regulamentares, enquanto 
instrumento de discussão, consenso e adesão e, como tal legitimador das soluções finais 
que ficarão consagradas no regulamento delibera, ao abrigo da competência atribuída pela 
alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º Regime Jurídico da Autarquias Locais (RJAL) aprovado em 
anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual e nos termos do previsto 
no n.º 1 do artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo, publicitar o início do 
procedimento de elaboração e aprovação do “Regulamento de Segurança e de Utilização 
dos Espaços de Acesso Público (RSUEAP) – Estádio Municipal da Marinha Grande 
(EMMG)”, designando como responsável pela direção do procedimento, o Técnico Superior 
da Área Atividade Física, Dr.º Nuno Silva e a Técnica Superior da Área Jurídica Dr.ª Joana 
Andrade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----Mais delibera fixar o prazo de 10 dias úteis a contar da publicitação desta deliberação no 
sítio institucional do Município, na Internet, para os interessados se constituírem como tal 
no procedimento e para apresentarem propostas ou contributos para a pretendida 
elaboração do citado regulamento, mediante requerimento dirigido ao Presidente da 
Câmara Municipal e enviado, preferencialmente, para o endereço eletrónico institucional 
geral@cm-mgrande.pt ou entregue pessoalmente, no edifício sede da Câmara Municipal, 
sito na Praça Guilherme Stephens, 2430-522 Marinha Grande, ou enviado em correio 
registado, no qual conste o nome completo, a morada ou sede e o respetivo endereço de 
correio eletrónico, caso exista, acompanhado do consentimento do seu uso, para os efeitos 
de notificação previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º, do Código do Procedimento 
Administrativo. --------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------
----A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.” ------------------
----Para que conste, se passa o presente Edital, que irá ser afixado nos lugares de estilo e no sítio 
da internet do Município. --------------------------------------------------------------------------------------------------
----Paços do Município de Marinha Grande, dez de março de dois mil e vinte e dois. ------------------- 
 

 
O Presidente da Câmara, 

 
 
 
 
 

(Aurélio Pedro Monteiro Ferreira) 
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