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Acta da reunião extraordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia onze de 

Fevereiro de dois mil e dez.    

 

 

 

 

 

Aos onze dias do mês de Fevereiro 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:  
 

 Alberto Filomeno Esteves Cascalho; 
 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 15:40 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

A Sr.ª Vereadora Dr.ª Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho não esteve presente.  
 
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. PROPOSTA DE PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DA 

EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE.
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Antes de se entrar na discussão e votação do assunto que constitui a ordem do dia da presente 

reunião, o Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho pediu a palavra para dizer que não estava em 

condições para discutir um documento com esta importância, tendo em conta o pouco tempo de 

que dispôs para o analisar. 
 
O Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira referiu o atraso na entrega dos documentos e a falta de tempo 

para análise dos mesmos, o que impede que se sinta em condições de votar o documento. 
 
O Sr. Presidente referiu que os prazos para o Regulamento entrar em vigor têm vindo a ser 

prorrogados desde 2008, estando neste momento fixado o próximo dia 1 de Maio. 
 
Para justificar a urgência da aprovação deste projecto de regulamento, foi pedido ao Arqt.º 
Ricardo Santos, um dos elementos da equipa técnica que elaborou o documento, que elencasse 

todos os procedimentos que ainda têm que ser efectuados até à entrada em vigor do 

Regulamento no prazo previsto. 
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho referiu que estamos a 78 dias do prazo limite, não 

compreendendo que os Vereadores tenham pouco mais de 24 horas para analisar o documento, 
o que é pouco tempo para uma tomada de decisão consciente, pelo que propôs o adiamento 

desta discussão. 
 
A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira referiu que a razão desta reunião extraordinária é 

precisamente o timing, para conseguir cumprir o prazo de entrada em vigor do Regulamento.  
 
O Sr. Vereador Dr. António Santos disse perceber que os Vereadores deveriam ter mais tempo 
mas também percebe que a realidade é a falta de tempo, e o facto de aprovar hoje este projecto 

de regulamento não impede que cada um dos presentes, como Vereadores e também como 

cidadãos, possam apresentar qualquer proposta.   
 
O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho disse que não está em causa a votação da proposta, mas 

sim os valores que ela contém, que lhe parecem desajustados da realidade. 
 
De seguida a Dr.ª Inês Marrazes, técnica que fez parte da equipa de trabalho, explicou o valor 

das taxas apresentadas, esclarecendo as dúvidas que as mesmas suscitaram. 
 
 
Terminados todos os esclarecimentos, o Sr. Presidente pôs à votação a seguinte proposta: 

 

 

1 - PROPOSTA DE PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DA 

EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE. 

 

 

111 - Presente: 
Proposta de 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. 
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2- 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. 

3- 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. 

4- 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 3 do artigo 

3º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei nº 60/2007, de 

4 de Setembro, e no nº 1 do artigo 118º do Código de Procedimento Administrativo, 

delibera submeter a discussão pública o projecto de Regulamento Municipal de 

Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande pelo prazo de trinta (30) 

dias. 

Mais delibera remeter o presente Projecto de Regulamento ao Serviço de 

Aprovisionamento para efeitos de publicação no Diário da República. 

 
Anexo 1: Projecto de Regulamento. 
 

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

Vereador Dr. António Santos e 2 votos contra dos Srs. Vereadores Dr. Alberto Cascalho e 

Dr. Vítor Pereira. 

 

O Sr. Presidente apresentou a seguinte proposta, que foi aprovada por unanimidade: 

 

�Proponho que a Câmara Municipal delibere igualmente solicitar ao Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal, que caso assim o entenda, promova a criação de um Grupo de 

Trabalho, com integração de um membro de cada Partido, para apreciar o presente Projecto 

de Regulamento, com a equipa técnica da Câmara que o elaborou.� 
 

 

O Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira proferiu a seguinte declaração de voto: 
 

�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. 

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. 
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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 Cidália Ferreira declarou o seguinte: 

 

�O documento que estamos a aprovar é apenas um projecto de Regulamento, o qual ainda terá 

que vir a reunião de Câmara e terá de ser aprovado pela Assembleia Municipal. 

Os documentos para esta reunião teriam sido entregues no prazo das 48 horas previstas na lei, 

e pensamos tê-lo feito de forma séria e consciente, para dar cumprimento aos prazos 

requeridos por este regulamento, e baseados na proposta feita pelo Sr. Presidente, esta 

proposta poder vir a ser ainda discutida por uma equipa de elementos que fazem parte da 

Assembleia Municipal, representativa de todos os partidos e que poderá vir ainda a ser 

alterado antes da sua real aprovação enquanto Regulamento Municipal. 

 

O Sr. Vereador Paulo Vicente subscreveu a declaração da Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália 

Ferreira, tendo manifestado, em nome do executivo, o reconhecimento pelo esforço 

profissional e dedicação que a equipa de funcionários, composta pelo Sr. Arqt.º Ricardo 

Santos, Chefe da Divisão de Licenciamento de Obras Particulares, Dr.ª Inês Marrazes, da 

Divisão de Ordenamento e Planeamento Urbanístico, e Dr.ª Rita Cardoso, do Gabinete de 

Apoio Jurídico, demonstrou na elaboração deste projecto e que ainda irão continuar esse 

trabalho até á versão final. 

 

O Sr. Presidente subscreveu as declarações da Sr.ª Vereadora Dr.ª Cidália Ferreira e do 

Sr. Vereador Paulo Vicente. 

 

 

 
 







APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

112 - 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 17:15 

horas. 
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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 

 
 
 

 

 


