
 

EDITAL N.º 39/DDEAC/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 dois de agosto dois mil e vinte e dois 
foi tomada a seguinte deliberação:    
----"Publicitação do início do procedimento da revisão do RUCE – Regulamento de Utilização 
do Centro Empresarial”  
----Presente informação n.º I/1789/2022, de 22 de julho de 2022, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e de Apoio ao Cidadão/Área de Relações Empresariais e Empreendedorismo, que se 
anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzida, relativa à necessidade de iniciar o 
procedimento de revisão do RUCE – Regulamento de Utilização do Centro Empresarial. 
Considerando que: 
a) Se pretende dar uma nova dinâmica ao Centro Empresarial, importa proceder a uma profunda 
modificação do Regulamento ainda vigente, de forma a regular a sua função, objetivos, serviços 
de apoio e novas regras de utilização; 
b) A versão do Regulamento que vigora desde março de 2020, pretendeu adequar a utilização e 
funcionamento deste equipamento a uma nova realidade ou fase de transição, marcada pela 
gestão direta da Câmara Municipal, após uma cedência temporária ao Politécnico de Leiria; 
c) A consolidação do funcionamento desta estrutura, de apoio ao tecido empresarial e científico, 
agora numa fase porventura mais exigente, recomenda a atualização do RUCE e a adoção de um 
modelo de partilha de responsabilidades com os seus utilizadores; 
d) O início do procedimento de modificação do referido Regulamento deve ser publicitado no sítio 
institucional de internet da Câmara Municipal, de acordo com o artigo 98.º, do Código do 
Procedimento Administrativo; 
e) Cabe à Câmara Municipal, nos termos do previsto no artigo 33.º, n.º 1, aliena ee) do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, gerir instalações e equipamentos, integrados no património do município ou 
colocados, por lei, sob administração municipal; 
A Câmara Municipal, tendo presente a necessidade de adequar as regras de utilização do Centro 
Empresarial da Marinha Grande, em face da consolidação do funcionamento desta estrutura de 
apoio ao tecido empresarial e científico, após um período de transição, entende como essencial a 
atualização do RUCE e a adoção de um modelo de partilha de responsabilidades com os seus 
utilizadores pelo que delibera, ao abrigo da competência atribuída pela alínea ee) 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, dar início ao procedimento de revisão do RUCE – Regulamento 
de Utilização do Centro Empresarial da Marinha Grande e determina a publicitação da presente 
deliberação no sitio institucional do Município da Marinha Grande. 
Os interessados devem, no prazo de 10 dias a contar daquela publicitação, constituírem-se como 
tal no procedimento de modo a apresentarem propostas ou contributos para a pretendida revisão 
do Regulamento, mediante requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal e enviado, 
preferencialmente, para o endereço eletrónico institucional geral@cm-mgrande.pt ou entregue 
pessoalmente, nos dias úteis das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30, 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. 
----Esta 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, quatro de agosto de dois mil e vinte e dois. ------------------ 

O Presidente da Câmara 

 

 

Aurélio Pedro Monteiro Ferreira 
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