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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2015 ___________________________ 

Aos vinte um dias do mês de setembro 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, Ana Luísa Cardeira Martins, segunda 

secretária, reuniu em sessão ordinária, a Assembleia Municipal da Marinha Grande com a 

seguinte ordem de trabalhos:________________________________________________ 

1. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – AVILIZ – 
AVIÁRIOS DO LIZ, LDA, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do 
Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro. __________________________________ 

2. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – COMPOSTOS 
DO LIZ – ALIMENTOS PARA COMPOSTOS DE ANIMAIS, LDA, de acordo com o disposto 
na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro. _____ 

3. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – AGRO-
PECUÁRIA DE SANTO ANDRÉ, LDA, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 do 
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro. ________________________ 

4. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – MOLDES 
CATARINO, LDA, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do 
Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro. __________________________________ 

5. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – SEVLAIRES 
PLÁSTICOS, LDA, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do 
Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, aplicável por força do n.º 1 do artigo 17.º 
deste último diploma. ___________________________________________________ 

6. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – 
VIDROMECÂNICA-METALOMECÂNICA VIDREIRA, LDA, de acordo com o disposto na alínea 
a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, aplicável por 
força do n.º 1 do artigo 17.º deste último diploma. _____________________________ 

7. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – ARMANDO 
FERNANDES – SERRALHARIA CIVIL, LDA, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 
do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro. _____________________ 

8. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – YUDO EU, S.A, 
de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 
de 5 de novembro, aplicável por força do n.º 1 do artigo 17.º deste último diploma. _____ 

9. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – BOURBON 
AUTOMOTIVE PLASTICS MARINHA GRANDE, S.A., de acordo com o disposto na alínea a) 
do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, aplicável por força 
do n.º 1 do artigo 17.º deste último diploma. __________________________________ 

10. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – NOVA 
PLASTESTE, S.A., de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do 
Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro. __________________________________ 

11. APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA, nos termos do 
disposto no artigo 25º do nº 2 alínea c) do RJAL. ______________________________ 

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 Féteira Pedrosa, Carlos Alexandre de Carvalho 

Caetano, Frederico Manuel Gomes Barosa e Lígia Maria Moreira Pedrosa________________ 
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Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU): Francisco Manuel de Carvalho Duarte, 

Filipe André Cardoso Andrade, Maria Etelvina Lopes Rosa Ribeiro, Renata Alexandra Gomes 

Pereira, Hélder Jorge de Sousa Rodrigues, José Luís Marques de Sousa e Susana Marina 

Santos Costa.____________________________________________________________ 

Bancada do Movimento pela Marinha (MPM): Maria Manuela Monteiro de Carvalho Sousa 

Miranda, Ana Cristina Dinis da Silva e Carlos Wilson da Silva Batista.___________________ 

Bancada do Partido Social Democrata (PSD): Pedro Miguel Vieira Maria da Silva e Ana 

Margarida Balseiro de Sousa Lopes____________________________________________ 

Bancada do Movimento Mais Concelho (+C): Elvira da Graça Ferreira e João Emanuel de Brito 

Filipe.__________________________________________________________________ 

e ainda os seguintes Presidentes de Junta de Freguesia: Marinha Grande: Isabel Maria G.R. 

Pereira de Freitas (CDU); Vieira de Leiria: Joaquim Vidal Tomé (PS) e Moita: Álvaro Vicente 

Martins (PS)._____________________________________________________________ 

Estiveram ainda presentes, o Vice-presidente da Câmara Municipal, Paulo Jorge Campos 

Vicente, o Vereador Vítor Manuel Fernandes Pereira, a Vereadora Alexandra Filipa de Araújo 

Seara Dengucho, o Vereador Carlos Alberto Fernandes Logrado, o Vereador Aurélio Pedro 

Monteiro Ferreira e o Vereador António Manuel Jesus Ferreira dos Santos, cuja cópia da lista 

de presenças se anexa à presente ata constituindo o anexo número II.__________________ 

De acordo com o disposto no artigo 49º do regimento em vigor, foram ainda justificadas as 

ausências e admitidas as substituições dos seguintes deputados: Aníbal Curto Ribeiro (PS) 

pela deputada Lígia Maria Moreira Pedrosa (PS), Susana Paula Ribeiro Domingues (CDU) pelo 

deputado José Luís Marques de Sousa (CDU), bem como a substituição do deputado Jorge 

Manuel Lucas dos Santos Pinto (MPM) pelo deputado Carlos Wilson da Silva Batista (MPM). 

Os documentos constituem o anexo número III da presente ata. _______________________ 

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, informou da 

correspondência recebida, e que caso desejassem a mesma estava disponível para consulta. 

Comunicou ainda a toda a assembleia que o Sr. Presidente da Câmara, Álvaro Pereira se 

encontra de baixa médica. __________________________________________________ 

O Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº2/2015 da sessão ordinária de 30.04.2015 e 

como não houve correções a fazer, submeteu a mesma à votação tendo esta sido aprovada 

por maioria com dezoito votos a favor e seis abstenções. ___________________________ 

O Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº3/2015 da sessão ordinária de 15.06.2015 e 

como não houve correções a fazer, submeteu a mesma à votação tendo esta sido aprovada 

por maioria com dezanove votos a favor e cinco abstenções. ________________________ 

ANTES DA ORDEM DO DIA__________________________________________________ 
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O Presidente da Mesa declarou aberto o período antes da ordem do dia pelas 20.48h. _____ 

Usou da palavra a deputada Etelvina Ribeiro (CDU), que apresentou a seguinte moção “Em 
defesa do Serviço Nacional de Saúde: por melhores condições no Centro de Saúde da 
Marinha Grande:” 

“ Quem nos governou na última década com as sucessivas medidas tomadas, retirou a qualidade do 
nosso serviço nacional de saúde, o que está refletido na degradação dos serviços do Centro de Saúde 
da Marinha Grande. 

É claro que degradando o SNS e impondo taxas moderadoras pesadas, empurra-se os utentes para os 
serviços de saúde privados e claro, impede o acesso aos cuidados de saúde dos que não têm 
capacidade financeira. Assim continua a aumentar a atividade das entidades privadas financiadas pelo 
SNS. 

No Concelho da marinha grande há 8000 utentes sem médico de família e faltam 16 enfermeiros para 
o normal funcionamento do serviço. 

A extensão de vieira de Leiria e da Moita tem falta de médicos e enfermeiros para o atendimento 
atempado aos utentes, a extensão da Garcia continua encerrada. 

A ARS Centro, na resposta à moção da assembleia municipal de 30 de abril e também na reunião com 
a comissão SAP/24H, reconhece a carência de melhores serviços, mas vai dando a justificação de que 
os médicos não querem vir, para o nosso Concelho, e sobre os enfermeiros referem talvez coloquem 
dois ou três. 

Assim a Assembleia Municipal decide: 

- Manifestar o seu repúdio, por esta indefinição permanente, são precisas decisões que resolvam as 
legítimas reivindicações da população, para que sejam contratos médicos, enfermeiros, pessoal 
auxiliar e administrativo que venham colmatar as necessidades dos mais de 8000 utentes da Marinha 
Grande sem médico de família. 

- Reafirmar a necessidade de respeitar o direito aos cuidados de saúde em tempo útil a todos os 
habitantes deste Concelho. 

- Afirmar a necessidade de envolvimento de toda a população para exigir a reposição dos meios 
humanos e técnicos no centro de saúde e nas extensões do nosso Concelho.” 

Tomou a palavra o Presidente de Junta de Freguesia da Moita, Álvaro Martins (PS), que disse 

que também os cuidados de saúde na extensão da Moita estão em risco. Cuidados de 

enfermagem, as consultas materno-infantis e da diabetes, e o planeamento familiar já tinham 

sido transferidos para a Marinha Grande e agora já só há atendimento médico duas vezes por 

semana. Os horários dos transportes públicos não se adequam às necessidades da população 

mais idosa, que precisa mais dos cuidados de saúde e a Junta já está a encetar todos os 

esforços para que sejam repostos os serviços de saúde.  ___________________________ 

Usou da palavra o deputado Hélder Rodrigues (CDU), que apresentou a seguinte moção: 

“Contra a guerra pelo direito à paz”: 
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Repentinamente, Portugal, a Europa e o Mundo acordaram para uma situação caótica, reflexo 
de uma crise migratória de refugiados, que fogem da pobreza, mas também e principalmente 
da guerra e da morte. Importa relembrar que este drama não é um fenómeno novo. 

A opinião pública está dividida, e num ápice apareceram portugueses a contestar a sua vinda 
para o nosso país, invocando as precárias condições e pobreza extrema de muitos 
portugueses. São raciocínios válidos, muito embora xenófobos, não deveria ser este drama 
humanitário a gerar esta indignação, mas sim as sucessivas políticas de terrorismo social 
praticadas pelo governo PSD/CDS que estimula esta miséria e instabilidade. 

É essencial reflectir sobre as causas que estão na origem desta grave crise humanitária, e 
perceber, que não deveriam existir interesses económicos, políticos e religiosos, que 
obriguem os seres humanos a deixar a sua pátria, carregando com eles dramáticas histórias 
de vida, fugindo da fome, da guerra e da morte. 

É da mais elementar justiça, e até à luz da Carta das nações unidas, criar condições para que 
estes homens e mulheres tenham um inalienável direito a uma vida com dignidade e decência. 

Neste momento, a livre circulação na Europa não é de pessoas, mas sim de proveitos 
financeiros. Tanto eles como nós, somos vítimas de uma agiotagem praticada por uma UE, 
cada vez mais federal e calculista, menos humanizada.  

A Assembleia Municipal da Marinha Grande manifesta a sua solidariedade com todos os 
povos, pelo seu direito à soberania e paz.” 

Tomou a palavra o deputado Pedro Silva (PSD), que abordou a alteração do cenário político 

no executivo camarário desde a última sessão da assembleia, com a rotura do acordo entre a 

CDU e o PS. Lembrou ainda que vai ser necessário ao PS negociar o próximo orçamento com 

a restante oposição e que se devem preparar para isso, porque a sua bancada não vai passar 

cheques em branco. _______________________________________________________ 

Usou da palavra a deputada Susana Costa (CDU), que saudou os trabalhadores da Barbosa e 

Almeida que se encontram em greve a lutar pela manutenção dos seus direitos e pelo 

contrato coletivo de trabalho. ________________________________________________ 

Tomou a palavra o Presidente de Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, Joaquim Vidal (PS), 

que disse que a delegação do centro de saúde em Vieira de Leiria continua sem médico a 

tempo inteiro para cerca de 3000 utentes. ______________________________________ 

Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que proferiu a seguinte declaração 

politica: 

“ Em de 12 de Novembro de 2013, face aos resultados eleitorais no nosso concelho, e após 
diversos contactos, encontrou-se uma solução de governação para a Marinha Grande, que 
respeitava a vontade popular e permitia encontrar soluções de gestão sustentadas. 

Assim o PCP estabeleceu com o PS um COMPROMISSO PARA A GESTÃO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE, que consubstanciava-se nas seguintes alíneas:  
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a) Os vereadores da CDU assumem os pelouros da ação social; educação; desporto; 
saúde; cultura; património histórico e cultural; juventude e tempos livres; terceira idade; 
turismo e geminações. 

b) O exercício da vereação é autónomo, política e financeiramente, bem como garante a 
liberdade de gestão do quadro de pessoal afecto aos pelouros, em coordenação com o 
executivo permanente. 

c) É garantida a assessoria aos vereadores nos termos da lei. 

Os eleitos da CDU e do PS, na Câmara Municipal da Marinha Grande, assumiram também 
diversos compromissos e objectivos entre outros para o atual mandato: 

- Proceder à revisão, em baixa, das taxas e licenças municipais 
- Reduzir o número de lugares de estacionamento pago 
- Realizar investimentos de vulto na rede de saneamento básico e na rede de abastecimento 
de água 
- Construir o Mercado Municipal 

Desde Fevereiro de 2015 que aguardamos a marcação de uma reunião conjunta entre as 
direções concelhias do PCP e do PS com os respetivos eleitos na Câmara Municipal da 
Marinha Grande. Para tratar da concretização das decisões assumidas e de vários outros 
aspectos relativos ao Compromisso firmado para a gestão da autarquia.  

Várias vezes enfrentamos dificuldades no trabalho diário na CMMG, o que poderia ser 
normal, o que não é normal é que um compromisso entre partidos seja sucessivamente 
adiado, ignorado e até contrariado como aconteceu, em outros momentos, mas que assumiu 
dimensão inaceitável no que se refere ao encerramento de escolas. 

A pretensão do Sr. Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande (CMMG) quanto ao 
encerramento administrativo de escolas no Pilado, Garcia, Albergaria, Pedrulheira, Amieira e 
Picassinos, sob pretexto de construção de um centro escolar, trouxe à tona a forma pouco 
honesta como o PS encarou o compromisso firmado com a CDU para a gestão da autarquia.  

Os vereadores da CDU informaram o Sr. Presidente da CMMG sobre a posição da CDU contra 
o encerramento de escolas de proximidade e alertaram inúmeras vezes para a necessidade de 
desencadear um processo de reflexão e discussão alargado junto dos vários actores da 
comunidade escolar, tratando a questão com a seriedade e espirito democrático que merece.  

Apesar das sucessivas tentativas de excluir a CDU deste processo, nunca nos alheamos das 
nossas responsabilidades. Responsabilidades que assumimos com as populações da Marinha 
Grande.  

Importa esclarecer que partiu da CDU a iniciativa de auscultar a comunidade escolar. 

Os vereadores da CDU não ficaram fechados em gabinetes enquanto o Sr. Presidente 
procurava a todo o custo avançar com o encerramento de escolas de proximidade e com a 
construção do Centro Escolar. 

Mais, quando o PS correu para as páginas do jornal da Marinha Grande (JMG) afirmando que 
“a câmara socialista estará sempre disponível para dialogar com a comunidade” (Cf. JMG, 
30.07.2015, p.4), mentiu. 

Todo o processo de auscultação da direcção do agrupamento, das associações de pais e 
encarregados de educação e demais comunidade escolar, partiu e foi conduzido pela CDU.  
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Assim e para que não restem dúvidas, o Sr. Presidente teve conhecimento da preocupação e 
discordância que pais, encarregados de educação, directores do agrupamento, professores e 
auxiliares, transmitiram à vereadora da educação relativamente ao encerramento de escolas e 
ainda assim, teimou em avançar com a medida. 

Esta decisão que teimosamente procura impor, traçada à revelia dos vereadores da CDU, sem 
ter em conta as opiniões da população e negligenciando o debate que a comunidade escolar 
tem desenvolvido em torno desta questão é, para a CDU demonstrativa de que o PS não só 
não respeita o compromisso firmado com a CDU, como despreza a vontade da comunidade 
escolar e das populações. 

Segundo Álvaro Pereira, a construção do Centro Escolar na Marinha Grande foi um dos 
compromissos eleitorais do PS. Contudo, o que o PS omitiu no seu programa eleitoral, é que 
a construção do Centro custaria aos marinhenses, o encerramento de várias escolas de 
proximidade.  

A este respeito, importa também referir que, a CDU quando assumiu responsabilidades nos 
pelouros da CMMG, o seu programa e as suas posições eram já conhecidas. 

Na Marinha Grande como no país, é sabido que a CDU sempre se tem batido pela defesa dos 
serviços públicos. 

Assim, aceitar o encerramento de escolas de proximidade na Marinha Grande em nome de um 
compromisso para a gestão da autarquia, seria romper o compromisso que a CDU, nas 
eleições como na vida, assume com as populações com o objectivo de contribuir para a 
resolução dos problemas, pela melhoria das suas condições de vida. 

A CDU não está isolada nesta luta, como facilmente se verifica pelas múltiplas tomadas de 
posição da Comunidade Escolar.  

O Sr. Presidente Álvaro Pereira é que está isolado e parece estar pouco ciente das posições 
que têm vindo a público. 

O Sr. Presidente da CMMG nunca contaria com a CDU para implementar medidas que afastam 
as crianças dos seus lugares de residência e dos seus familiares.  

Ainda para mais, num contexto em que, felizmente para pais e crianças, as escolas de 
proximidade na Marinha Grande permitem hoje, uma relação privilegiada entre avós e netos, 
entre as crianças e os seus lugares. 

Importa ainda afirmar que a CDU não se opõe à construção de centros escolares, sempre e 
quando, se trate de escolas sem condições materiais e humanas ou em avançado estado de 
degradação das suas infra-estruturas. Não é esse o caso das escolas que o Sr. Presidente 
pretende encerrar à força. 

Estamos conscientes de que tudo fizemos para demover o Sr. Presidente deste projecto 
desastroso. 

Ao longo deste processo, apelamos por diversas vezes que, em consciência, considerasse a 
opinião das Associações de pais e encarregados de educação, dos professores, das 
populações dos lugares, que respeitasse o compromisso firmado com a CDU para a gestão da 
CMMG e que recuasse na sua intenção de encerrar escolas de proximidade.  
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O nosso primeiro compromisso é com povo da Marinha Grande e este compromisso nunca 
esteve, está ou estará em causa. Tudo faremos ao lado dos marinhenses, para impedir o 
encerramento de escolas. 

Com a luta das populações vamos travar este processo e garantir que nenhuma escola 
encerra na Marinha Grande. 

Vamos continuar a trabalhar com as populações na defesa dos seus direitos e aspirações, por 
uma vida melhor, por mais desenvolvimento! Pela nossa terra!”  

Tomou a palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que esclareceu que sempre foi 

disponibilizado um orçamento para que os vereadores pudessem fazer o seu trabalho. A CDU 

quando esteve na Câmara tinha um projeto para um centro de educativo exatamente para o 

mesmo local de agora. Acrescentou que não vai ser possível contrariar a perda sistemática de 

alunos que se vem a registar nos últimos anos, independentemente da nossa posição sobre o 

assunto dos centros educativos. A verba financiada que está a ser disponibilizada agora para 

a construção de centros educativos destina-se unicamente para esse fim e se não vier para o 

nosso concelho será utilizada por outros concelhos. Disse ainda que, quando chegarmos 

daqui a cinco ou dez anos e começarmos a assistir ao fecho de escolas por falta de alunos, 

onde irão os pais colocar os seus filhos?! _______________________________________ 

Usou da palavra o deputado Francisco Duarte (CDU), que disse que se tem assistido, há uns 

anos no interior do país à deslocação de crianças que devido ao fecho de escolas, se viram 

obrigadas a se levantarem de madrugada para irem para centros escolares. As escolas nos 

diferentes lugares foram responsáveis pelo seu crescimento e dão uma dinâmica própria às 

populações. As crianças dão alegria a esses lugares e prestam um serviço social ao 

interagirem com as gerações mais velhas. Lembrou ainda que esta medida dos centros 

educativos atira muitos profissionais para o desemprego e destrói a escola pública para 

eventualmente promover o ensino privado.  _____________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que abordou dois assuntos que considerou 

relevantes e que atravessaram o verão político no concelho: os centros escolares e o fim da 

coligação PS/CDU. Relativamente aos centros escolares, disse que a polémica não passou de 

um pretexto da CDU para terminarem a coligação com o PS, uma vez que nunca a CDU 

questionou o assunto na assembleia e inclusive aprovou, por unanimidade, o orçamento para 

2015 onde estavam inseridas verbas de cerca 5 milhões para o centro escolar da Marinha 

Grande e 4,5 milhões para a Vieira e que a sua bancada votou contra esse orçamento. 

Lembrou que o +C defende medidas de combate ao insucesso escolar, a defesa de uma escola 

pública com um ensino de qualidade, em colaboração estreita com a comunidade educativa e 

respeitando a vontade da população. _________________________________________ 

Quanto ao fim da governação PS/CDU, disse que se assistiu à inevitável morte anunciada da 

mesma e que, o que veio a público revelou falta de cultura política, falta de ética, e falta de 

credibilidade em democracia. ________________________________________________ 

Foi colocada à votação a Moção apresentada pela CDU “Em defesa do Serviço Nacional de 

Saúde: por melhores condições no Centro de Saúde da Marinha Grande”, tendo a mesma sido 

aprovada por unanimidade. _________________________________________________ 
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Foi colocada à votação a Moção apresentada pela CDU “Contra a guerra pelo direito à paz” 

tendo a mesma sido aprovada por maioria com 22 votos a favor e 2 votos contra do (PSD).__  

A deputada Ana Margarida Lopes (PSD) fez uma declaração de voto: “Voto contra, e não se 

trata de discordar do drama humanitário dos refugiados que é chocante e atenta contra a dignidade 
da pessoa humana e é condenável tudo aquilo que se está a passar. Mas eu não posso votar a favor 
quando se atribui o drama que se está a viver e o que se está a passar na sociedade portuguesa ao 
governo PSD/CDS-PP e à União Europeia. A fundamentação da CDU é reveladora de um sectarismo 
primário e claramente de uma cegueira ideológica.” 

Terminadas as intervenções no período antes da ordem do dia e por se tratar de uma sessão 

ordinária, e dando cumprimento ao estipulado no nº 1 do artigo 16º e no artigo 18º do 

Regimento, o Presidente da Mesa verificou que não havia inscrições para o período de 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO, pelo que deu por aberto o período da ordem do dia. ________ 

ORDEM DO DIA __________________________________________________________ 

PONTO 1 – PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – AVILIZ 

– AVIÁRIOS DO LIZ, LDA, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do 

Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro.  

“Presente certidão de teor nº 39/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 13 de agosto 
de 2015: 

Presente requerimento, com registo de entrada n.º 1019/15, datado de 24-07-2015, em nome de AVILIZ 
– AVIÁRIOS DO LIZ, LDA, com o NIPC 500784558, com sede na Rua D. Maria Elisa, n.º 1500, Casalito, 
freguesia de Amor, concelho de Leiria, em que é solicitada a emissão de deliberação fundamentada de 
reconhecimento do interesse público municipal na regularização das instalações pecuárias destinadas 
à produção de ovos incubáveis, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 
165/2014, de 5 de novembro. 

O Decreto-Lei n.º 165/2014, de 05 de novembro, que estabelece o regime de regularização 
extraordinário de estabelecimentos industriais, explorações pecuárias, explorações de pedreiras e das 
explorações onde se realizam operações de gestão de resíduos, veio possibilitar a sua regularização 
quando não disponham de título válido de instalação ou de título de exploração ou de exercício de 
atividade, incluindo as situações de desconformidade com os instrumentos de gestão territorial 
vinculativos dos particulares ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública. 

O diploma em causa aplica-se, ainda, à alteração ou ampliação das referidas unidades produtivas que 
possuam título de exploração válido e eficaz, mas cuja alteração ou ampliação não sejam compatíveis 
com os instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares ou com servidões 
administrativas e restrições de utilidade pública. 

Para o efeito deve ser instruído um pedido, pelos interessados, com um conjunto de documentos que 
permita recolher informação relevante que habilite as entidades competentes a ponderarem os vários 
interesses económicos, sociais e ambientais em presença e, consequentemente, tomarem uma decisão 
ajustada a cada situação. 

Com vista a beneficiar deste regime de regularização AVILIZ – AVIÁRIOS DO LIZ, LDA, com o NIPC 
500784558, com sede na Rua D. Maria Elisa, n.º 1500, Casalito, freguesia de Amor, concelho de Leiria, 
apresentou um requerimento a fim de obter uma deliberação fundamentada de reconhecimento do 
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interesse público municipal, por parte da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, na 
regularização das instalações destinadas à produção de ovos incubáveis, da sua unidade produtiva 
denominada “UP 15 - Quinta do Fagundo”, sita na Rua da Charneca, Fagundo, freguesia e concelho da 
Marinha Grande. Considerando que: 

 - A sociedade AVILIZ – AVIÁRIOS DO LIZ, LDA, com o NIPC 500784558, com sede na Rua D. Maria 
Elisa, n.º 1500, Casalito, freguesia de Amor, concelho de Leiria, sociedade, produtora de pintos do dia, 
possui instalações na Rua da Charneca, Fagundo, freguesia e concelho da Marinha Grande, 
denominadas “UP15 -Quinta do Fagundo”, destinadas à produção de ovos incubáveis, que se 
encontram em desconformidade com o Plano Diretor Municipal da Marinha Grande; - As edificações 
que compõem essas instalações violam a alínea b) do n.º 1 do artigo 11.º do Regulamento do referido 
Plano, aplicável por força da alínea c) do mesmo número e artigo, por não respeitarem a área máxima 
aí prevista; 

 - Estas instalações são constituídas por 4 pavilhões de produção, sendo que dois foram objeto de 
ampliação, e algumas pequenas unidades de apoio, destinadas a arrumos, com uma área total de 
construção de 5.807,00m2; 

 - Nenhuma das construções possui autorização de utilização; 

 - A unidade produtiva, cujas edificações a interessada pretende regularizar, insere-se numa estrutura 
dinâmica de relacionamento, tanto a montante como a jusante, com outras unidades produtivas do 
grupo Aviliz – Aviários do Liz, nomeadamente uma de “cria-recria” e três outras, para além dela, 
dedicadas à produção de ovos incubáveis; 

 - A unidade de produção em causa estabelece relações externas com outro tipo de atividades e 
prestadores de serviços, tais como fornecedores de cereais, veterinários, contabilistas, empresas de 
higiene e segurança no trabalho e empresas de controlo de pragas; 

 - Esta dependência e interligação, com diversos setores, potencia o desenvolvimento económico do 
concelho e da região, fomenta a criação de postos de trabalho e a manutenção dos existentes, factos 
que assumem especial importância numa época caracterizada por um forte desemprego; 

- De acordo com dados disponibilizados pela requerente, a produção anual é de 3.763.000 ovos 
incubáveis, com um valor de cerca de 752.600 euros de faturação (montante estimado em valores de 
mercado, na medida em que a unidade produtiva em causa, por pertencer ao centro de incubação da 
interessada, não tem faturação própria); 

 - Aquela unidade tem ao seu serviço 4 trabalhadores; 

- Dada a interdependência entre as diversas unidades produtivas, a montante e a jusante, o eventual 
encerramento da “UP Quinta do Fagundo” teria, segundo a requerente, reflexos em todas as outras 
unidades; 

 - Esses impactos traduzir-se-iam, de acordo com elementos apresentados pela interessada, em 
despedimento de trabalhadores, desativação dos pavilhões, afetos àquela unidade, com custos que 
ascenderiam a 911.000 euros, valor em que se incluem silos, máquinas e edifícios e, ainda, em custos 
indiretos, não calculados, mas que obrigariam ao abate de cerca de 26.400 galinhas reprodutoras; 

 - A deslocalização do estabelecimento, implantado naquele lugar há mais de 30 anos e a construção 
de um novo edifício implicariam custos incomportáveis para a requerente; 
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 - De acordo com a requerente, durante todos aqueles anos de atividade não houve notícia de 
qualquer ocorrência que afetasse a segurança de pessoas e bens ou do ambiente; 

 - Tal facto se deve, segundo informações da interessada, ao processo produtivo que não implica a 
utilização de produtos químicos em quantidades significativas, resumindo-se, tão só, ao uso de 
desinfetantes para limpeza das instalações, que não resulta desse processo a emissão de odores para 
os espaços circundantes, nem a contaminação do solo ou da água; 

 - As empresas existentes no concelho são um motor de desenvolvimento económico, contribuem para 
a criação de uma imagem dinâmica do mesmo e, ao assegurar ou criar emprego, potenciam a fixação 
da população no território do Município, sendo disso exemplo a unidade que a interessada pretende 
regularizar; - O estabelecimento em causa assume, por isso, um relevante interesse municipal; 

Por todo o circunstancialismo descrito, a Câmara Municipal delibera, de acordo com a competência 
que lhe é conferida pela alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 
alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, submeter à Assembleia 
Municipal a presente proposta de reconhecimento do interesse público municipal na regularização das 
instalações da unidade produtiva designada por “UP Quinta do Fagundo”, sita em Rua da Charneca, 
Fagundo, freguesia e concelho da Marinha Grande, propriedade de AVILIZ – AVIÁRIOS DO LIZ, LDA, 
com o NIPC 500784558, com sede na Rua D. Maria Elisa, n.º 1500, Casalito, freguesia de Amor, 
concelho de Leiria. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade, com 6 votos a favor. Os Srs. Vereadores Aurélio 
Ferreira e Carlos Logrado proferiram declarações de voto.” 

Antes da discussão deste ponto, o Sr. Deputado João Emanuel de Brito Filipe (+C) comunicou 

o seu impedimento, na discussão e votação do ponto 1 da ordem do dia, nos termos do 

previsto no artigo 69.º, n.º 1, alínea a) do Código do Procedimento Administrativo, uma vez 

que presta serviços na AVILIZ, LDA. ___________________________________________ 

Nos termos do artigo 70.º, n.º 4, do mencionado Código, o Sr. Presidente declarou o 

impedimento da Sr. Deputado que se ausentou da sala._____________________________ 

 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 1 e colocou-o à discussão, cerca das 21.45h. Deu a 

palavra ao Vice-presidente da Câmara, Paulo Vicente, para prestar os esclarecimentos sobre o 

assunto. ________________________________________________________________ 

Esclareceu o Sr. Vice-presidente Paulo Vicente, que se trata, este ponto e os seguintes, de 

pedidos feitos por várias empresas, ao abrigo do decreto-lei nº 164/2014 de 5 de novembro 

que veio estabelecer um regime extraordinário que permite a regularização de alterações e 

ampliações, em vários tipos de indústrias, cujas instalações estejam em incompatibilidade com 

os instrumentos de gestão territorial. Através deste reconhecimento de interesse público 

estamos apenas a facultar um dos requisitos que estas empresas precisam para tratarem do 

seu processo de regularização junta das entidades competentes.  

Tomou a palavra a deputada Manuela Miranda (MPM), que lembrou que o MPM já tinha 

questionado a Câmara sobre a necessidade de estabelecer critérios para a atribuição deste 

reconhecimento de interesse público municipal, pois as empresas não são todas iguais e é 

inevitável fazer comparações. Hoje como podemos constatar, temos aqui empresas que não 

têm sede no concelho, outras com 3 ou 4 trabalhadores, outras que querem expandir-se, etc., 
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a elaboração de critérios de ponderação e de matrizes, teria sido uma forma mais justa para 

a atribuição deste reconhecimento. ____________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro Silva (PSD), que disse que há empresas muito diferentes 

e que têm tratamento exatamente igual. As empresas localizadas em zonas industriais que 

querem ampliar, empresas que querem apenas regularizar a sua situação e aquelas que se 

querem licenciar e também ampliar as suas instalações. No seu entender, todas as empresas 

têm valor económico e social independentemente do nº de trabalhadores, desde que a sua 

atividade seja lícita e cumpram as suas obrigações. Mostrou a sua preocupação com a 

ligeireza com que se atribuiu este interesse, nomeadamente àquelas empresas que violam 

claramente o PDM e que quando forem ampliar irão criar novos impactos, não avaliados e em 

locais fora das zonas industriais. _____________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Frederico Barosa (PS), que disse tratar-se de uma lei que faz 

tábua rasa do planeamento urbanístico e do trabalho de todos os técnicos deste país. Os 

critérios que existem são muito subjetivos e valem o que valem, porque a decisão é 

claramente política. _______________________________________________________ 

Tomou a palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que reafirmou que o +C votará 

favoravelmente todas as propostas apresentadas para este fim, a não ser em situações limite, 

como por exemplo, obras em cima de linhas de água ou prejudiciais ao interesse público. 

Disse ainda apoiar de forma incondicional o reconhecimento de interesse público municipal 

para todas as empresas porque este é um dos maiores incentivos à criação de postos de 

trabalho, contribuindo para promover a fixação das empresas na Marinha Grande. ________ 

Explicou o Sr. Vice-presidente Paulo Vicente, que este é apenas um dos requisitos, um dos 

items, exigido para a instrução do processo que vai levar à possível legalização ou não das 

empresas que estão aqui a solicitar este reconhecimento. Os nossos serviços têm trabalhado 

de forma célere e têm colaborado ativamente com todas empresas no sentido de estas 

aproveitarem a oportunidade que esta Lei lhes está a dar. No final de todo o processo, haverá 

uma comissão que irá deliberar sobre “o veredicto” destas empresas. __________________ 

Terminadas as intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto um, 

PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – AVILIZ – AVIÁRIOS 

DO LIZ, LDA, na regularização das instalações da unidade produtiva designada por “UP 

Quinta do Fagundo” sita em Rua da Charneca, Fagundo, freguesia e concelho da Marinha 

Grande, propriedade de AVILIZ – AVIÁRIOS DO LIZ, LDA, tendo a Assembleia deliberado 

aprovar o mesmo por unanimidade dos presentes (23). _____________________________ 

 

PONTO 2 - PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – 

COMPOSTOS DO LIZ - ALIMENTOS PARA COMPOSTOS ANIMAIS, LDA.  de acordo com o 

disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro 

 
“Presente certidão de teor nº 40/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 13 de agosto 
de 2015: 
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Presente requerimento, com registo de entrada n.º 1017/15, datado de 24-07-2015, em nome de 
COMPOSTOS DO LIZ - ALIMENTOS PARA COMPOSTOS ANIMAIS, LDA, com o NIPC 502409380, com 
sede na Rua D. Maria Elisa, n.º 1500, Casalito, freguesia de Amor, concelho de Leiria, em que é 
solicitada a emissão de deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal 
na regularização de instalações pecuárias, destinadas à engorda de bovinos em regime intensivo, ao 
abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro. 

O Decreto-Lei n.º 165/2014, de 05 de novembro, que estabelece o regime de regularização 
extraordinário de estabelecimentos industriais, explorações pecuárias, explorações de pedreiras e 
explorações onde se realizam operações de gestão de resíduos, veio possibilitar a sua regularização 
quando não disponham de título válido de instalação ou de título de exploração ou de exercício de 
atividade, incluindo as situações de desconformidade com os instrumentos de gestão territorial 
vinculativos dos particulares ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública. 

O diploma em causa aplica-se, ainda, à alteração ou ampliação das referidas unidades produtivas que 
possuam título de exploração válido e eficaz, mas cuja alteração ou ampliação não sejam compatíveis 
com os instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares ou com servidões 
administrativas e restrições de utilidade pública. 

Para o efeito deve ser instruído um pedido, pelos interessados, com um conjunto de documentos que 
permita recolher informação relevante que habilite as entidades competentes a ponderarem os vários 
interesses económicos, sociais e ambientais em presença e, consequentemente, tomarem uma decisão 
ajustada a cada situação. 

Com vista a beneficiar deste regime de regularização, COMPOSTOS DO LIZ – ALIMENTOS PARA 
COMPOSTOS ANIMAIS, LDA, com o NIPC 502409380, com sede na Rua D. Maria Elisa, n.º 1500, 
Casalito, freguesia de Amor, concelho de Leiria, apresentou um requerimento a fim de obter uma 
deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal, por parte da Assembleia 
Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, na regularização das instalações, denominadas “UP 
Nova Abrantes” destinadas à produção intensiva de bovinos, localizadas na Quinta do Fagundo, rua da 
Charneca, Fagundo, freguesia e concelho da Marinha Grande; 

Considerando que: 

 - A sociedade COMPOSTOS DO LIZ -ALIMENTOS PARA COMPOSTOS ANIMAIS, LDA, com o NIPC 
502409380, com sede na Rua D. Maria Elisa, n.º 1500, Casalito, freguesia de Amor, concelho de Leiria, 
possui instalações na Rua da Charneca, Fagundo, freguesia e concelho da Marinha Grande, 
denominadas “UP Nova Abrantes”, destinadas à produção intensiva de bovinos, que pretende 
regularizar por as mesmas violarem a alínea b) do n.º 1 do artigo 11º do Regulamento do Plano Diretor 
Municipal da Marinha Grande, aplicável por força da alínea c) do mesmo número e artigo, por não 
respeitarem as dimensões das áreas de construção aí previstas; 

 - As construções daquela unidade produtiva violam, ainda, a alínea a) do n.º 2 do referido artigo 11.º, 
por não respeitarem o afastamento mínimo de 15 m das edificações à estrema; 

 - As edificações que constituem a referida unidade produtiva não foram sujeitas a qualquer 
procedimento de controlo prévio por parte desta Câmara Municipal, pelo que não se encontram 
licenciadas; 

 - A “UP Nova Abrantes” é constituída por dois pavilhões de produção e uma pequena unidade de 
apoio, destinada a instalações sanitárias e sociais, com uma área total de construção de 2.349,00 m2; 
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 - A produção anual daquela unidade é de 700 bovinos para abate, estando associada a uma faturação 
de cerca de 700 000 euros; 

 - A unidade de produção em causa estabelece relações externas com outro tipo de atividades e 
prestadores de serviços tais como, fornecedores de ração, de produtos veterinários e de material 
diverso; 

- Esta dependência e interligação, com diversos setores, potencia o desenvolvimento económico do 
concelho e fomenta a criação de postos de trabalho e a manutenção dos existentes, factos que 
assumem especial importância numa época caracterizada por um forte desemprego; 

 - A unidade produtiva encontra-se relacionada, a montante, com outras duas unidades, uma de 
produção de vitelos desmamados e a outra de rações, sendo que o desmantelamento da primeira 
traria, segundo afirmações da interessada, graves problemas às segundas, nomeadamente 
despedimento de trabalhadores das mesmas; 

 - Aquela unidade tem, ao seu serviço, 2 trabalhadores; 

 - De acordo com dados fornecidos pela interessada, os custos da desativação da “UP Nova Abrantes” 
ascenderiam a 180 000 euros e o despedimento dos dois trabalhadores, e respetivas indemnizações, 
totalizariam o valor de cerca de 15 000 euros; 

 - A deslocalização de uma unidade existente no local há cerca de 20 anos, para um outro lugar, 
implicaria a construção de novos edifícios, o que, de acordo com a requerente, traria prejuízos e 
custos incomportáveis; 

 - Durante todos aqueles anos de atividade não houve, segundo a requerente, notícia de qualquer 
ocorrência que afetasse a segurança de pessoas e bens ou do ambiente; 

 - Tal facto deve-se, de acordo com a interessada, ao processo produtivo que não implica a utilização 
de produtos químicos em quantidades significativas, resumindo-se, tão só, ao uso de desinfetantes 
para limpeza das instalações, e que não resulta daquele processo a emissão de odores para os 
espaços circundantes, nem a contaminação do solo ou da água; 

- As empresas existentes no concelho são um motor de desenvolvimento económico, contribuem para 
a criação de uma imagem dinâmica do mesmo e, ao assegurar ou criar emprego, potenciam a fixação 
da população no território do Município, sendo disso exemplo a unidade que a interessada pretende 
regularizar; 

 - O estabelecimento em causa assume, por isso, um relevante interesse para o Município; 

Por todo o circunstancialismo descrito, a Câmara Municipal delibera, de acordo com a competência 
que lhe é conferida pela alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 
alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, submeter à Assembleia 
Municipal a presente proposta de reconhecimento do interesse público municipal na regularização das 
instalações da unidade produtiva designada por “UP Nova Abrantes”, sita em Rua da Charneca, 
Fagundo, freguesia e concelho da Marinha Grande, propriedade de COMPOSTOS DO LIZ - ALIMENTOS 
PARA COMPOSTOS ANIMAIS, LDA, com o NIPC 502409380, com sede na Rua D. Maria Elisa, n.º 1500, 
Casalito, freguesia de Amor, concelho de Leiria. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade, com 6 votos a favor. Os Srs. Vereadores Aurélio 
Ferreira e Carlos Logrado proferiram declarações de voto.” 
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Antes da discussão deste ponto, o Sr. Deputado João Emanuel de Brito Filipe (+C) comunicou 

o seu impedimento, na discussão e votação do ponto 2 da ordem do dia, nos termos do 

previsto no artigo 69.º, n.º 1, alínea a) do Código do Procedimento Administrativo, uma vez 

que presta serviços na COMPOSTOS DO LIZ - ALIMENTOS PARA COMPOSTOS ANIMAIS, LDA.  

Nos termos do artigo 70.º, n.º 4, do mencionado Código, o Sr. Presidente declarou o 

impedimento da Sr. Deputado que se ausentou da sala._____________________________ 

 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 2 cerca das 22.21h e como não houve lugar a 

intervenções, submeteu à votação, a PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE 

PÚBLICO MUNICIPAL, na regularização das instalações da “UP Nova Abrantes”, da 

COMPOSTOS DO LIZ - ALIMENTOS PARA COMPOSTOS ANIMAIS, LDA, sita em Rua da 

Charneca, Fagundo, freguesia e concelho da Marinha Grande, tendo a Assembleia deliberado 

aprovar o mesmo por unanimidade dos presentes (23). _____________________________ 

PONTO 3 -PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – AGRO-

PECUÁRIA DE SANTO ANDRÉ, LDA, de acordo com o disposto na alínea a) do nº4 do art.º 5.º 

do decreto-lei nº 164/2014 de 5 de novembro 

“Presente certidão de teor nº 40/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 13 de agosto 
de 2015: 

 Presente requerimento, com registo de entrada n.º 1018/15, datado de 24-07-2015, em nome de AGRO-
PECUÁRIA DE SANTO ANDRÉ, LDA, com sede na rua D. Maria Elisa, n.º 1500, Casalito, freguesia de 
Amor, concelho de Leiria, com o NIPC 500586233, em que é solicitada a emissão, ao abrigo da alínea 
a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, de deliberação fundamentada 
de reconhecimento do interesse público municipal na regularização das suas instalações destinadas à 
produção de suínos, sitas na Rua da Charneca, Fagundo, freguesia e concelho da Marinha Grande. 

O Decreto-Lei n.º 165/2014, de 05 de novembro, que estabelece o regime de regularização 
extraordinário de estabelecimentos industriais, explorações pecuárias, explorações de pedreiras e das 
explorações onde se realizam operações de gestão de resíduos, veio possibilitar a regularização de 
estabelecimentos e explorações existentes, que não disponham de título válido de instalação ou de 
título de exploração ou de exercício de atividade, incluindo as situações de desconformidade com os 
instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares ou com servidões administrativas e 
restrições de utilidade pública. 

O diploma em causa aplica-se, ainda, à alteração ou ampliação das referidas unidades produtivas, que 
possuam título de exploração válido e eficaz, mas cuja alteração ou ampliação não sejam compatíveis 
com os instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares ou com servidões 
administrativas e restrições de utilidade pública. 

Para o efeito deve ser instruído um pedido, pelos interessados, com um conjunto de documentos que 
permita recolher informação relevante que habilite, as entidades competentes, a ponderarem os vários 
interesses económicos, sociais e ambientais em presença e, consequentemente, tomarem uma decisão 
ajustada a cada situação. 

Com vista a beneficiar deste regime de regularização, Agro-Pecuária de Santo André, Lda, com sede 
na rua D. Maria Elisa, n.º 1500, Casalito, Freguesia de Amor, concelho de Leiria, apresentou um 
requerimento a fim de obter uma deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público 
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municipal, por parte da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, na regularização 
das suas instalações destinadas à produção de suínos, sita na rua da Charneca, Fagundo, freguesia e 
concelho da Marinha Grande. 

Considerando que: 

- A sociedade AGRO-PECUÁRIA DE SANTO ANDRÉ, LDA, com sede na Rua D. Maria Elisa, n.º 1500, 
Casalito, Freguesia de Amor, concelho de Leiria possui instalações, denominadas “UP Quinta do 
Fagundo”, sitas na rua da Charneca, Fagundo, freguesia e concelho da Marinha Grande, destinadas à 
produção de leitões, que se encontram em desconformidade com o Plano Diretor Municipal da 
Marinha Grande; 

 - As áreas de construção não licenciadas perfazem 4 145 m2, para uma área total de construção de 6 
180 m2; 

 - Essas instalações violam a alínea b) do n.º 1 do artigo 11º do Regulamento do Plano Diretor 
Municipal da Marinha Grande, aplicável por força da alínea c) do mesmo número e artigo, por não 
respeitarem as dimensões das áreas de construção aí previstas; 

 - As instalações em causa, destinadas a quarentena, maternidade, baterias, gestação, inseminação, 
enfermaria, veterinário e apoios diversos, possuem uma capacidade para 550 porcas reprodutoras; 

 - As referidas instalações interligam-se, a montante, com a fábrica de rações Compostos do Liz - 
Alimentos para Compostos Animais Lda e, a jusante, com 4 outras unidades de produção, propriedade 
da requerente, dirigidas à engorda de leitões; 

 - Aquela unidade estabelece, também, relações externas com outro tipo de serviços, cuja atividade 
fomenta, tais como serviços veterinários, de contabilidade, de higiene e segurança e de controlo de 
pragas; 

- A dependência e interligação com diversos setores potenciam o desenvolvimento económico do 
concelho e da região, fomentam a criação de postos de trabalho e a manutenção dos existentes, 
factos que assumem especial importância numa época caracterizada por um forte desemprego. 

- De acordo com dados disponibilizados pela requerente, são produzidos anualmente 12 523 leitões, 
com um valor de cerca de 651.196 euros de faturação (montante estimado em valores de mercado na 
medida em que a unidade produtiva em causa não tem faturação própria). 

 - A unidade, que se pretende regularizar, tem ao seu serviço 5 trabalhadores; 

- A requerente chamou a atenção para o facto de a interdependência entre as diversas unidades 
produtivas, a montante e a jusante e o eventual encerramento da “UP Quinta do Fagundo” ter impacto 
direto em todas as outras, pondo em risco os postos de trabalho das unidades a montante e a jusante; 

 - De acordo com dados fornecidos pela sociedade requerente, os custos diretos com a desativação da 
unidade produtiva, que pretende regularizar, ascenderiam, no caso das infraestruturas e equipamento, 
a 500.000,00 euros, relativamente aos animais 600.000,00 euros e, no que diz respeito aos custos dos 
despedimentos dos 5 trabalhadores e respetivas indemnizações, cerca de 6.409,00 euros; 

 - A referida desativação teria repercussões na própria empresa agropecuária, que poderia, de acordo 
com a interessada, levar ao seu encerramento; 

- A unidade produtiva labora há cerca de 20 anos naquele local; 
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- A sua deslocalização traria, face à dinâmica e interdependência do processo produtivo, graves 
consequências para a empresa no seu conjunto; 

- As empresas existentes no concelho são um motor de desenvolvimento económico, contribuem para 
a criação de uma imagem dinâmica do mesmo e, ao assegurar ou criar emprego, potenciam a fixação 
da população no território do Município, sendo disso exemplo a unidade que a interessada pretende 
regularizar; 

- A exploração em causa assume, por isso, um relevante interesse municipal; 

Por todo o circunstancialismo descrito, a Câmara Municipal delibera, nos termos da alínea ccc) do n.º 
1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei 
n.º 165/2014, de 5 de novembro, submeter à Assembleia Municipal a presente proposta de 
reconhecimento do interesse público municipal na regularização das instalações da unidade produtiva, 
destinadas à produção de suínos, sitas na Rua da Charneca, Fagundo, freguesia e concelho da 
Marinha Grande, propriedade de AGRO- PECUÁRIA DE SANTO ANDRÉ, LDA, com sede na Rua D. Maria 
Elisa, n.º 1500, Casalito, freguesia de Amor, concelho de Leiria. Esta deliberação foi tomada por 
maioria, com 5 votos a favor e 1 voto contra. 

Os Srs. Vereadores Vitor Pereira, Paulo Vicente, Aurélio Ferreira e Carlos Logrado proferiram 
declarações de voto.” 

Antes da discussão deste ponto, o Sr. Deputado João Emanuel de Brito Filipe (+C) comunicou 

o seu impedimento, na discussão e votação do ponto 3 da ordem do dia, nos termos do 

previsto no artigo 69.º, n.º 1, alínea a) do Código do Procedimento Administrativo, uma vez 

que presta serviços na AGRO- PECUÁRIA DE SANTO ANDRÉ, LDA. ____________________ 

Nos termos do artigo 70.º, n.º 4, do mencionado Código, o Sr. Presidente declarou o 

impedimento da Sr. Deputado que se ausentou da sala._____________________________ 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 3 e colocou-o à discussão, cerca das 22.23h. ____ 

Usou da palavra o deputado José Luís (CDU), que disse que este decreto-lei deveria ser 

regulamentado pelo Governo, porque poderá vir a dar problemas no futuro. Disse ainda que a 

Câmara deveria preocupar-se com o impacto ambiental destas instalações e perguntou se 

sabe como vão ser tratados os efluentes desta empresa. ____________________________ 

Esclareceu mais uma vez o Sr. Vice-presidente Paulo Vicente, que não compete à Câmara 

pronunciar-se sobre as questões de impacto ambiental desta ou doutras empresas, mas sim, à 

entidade que integra a comissão e que tem competência nessa matéria. ________________ 

Terminadas as intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto três, 

PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL na regularização das 

instalações da unidade produtiva, da AGRO- PECUÁRIA DE SANTO ANDRÉ, LDA, destinadas à 

produção de suínos, sitas na Rua da Charneca, Fagundo, freguesia e concelho da Marinha 

Grande, tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por maioria dos presentes, com 

quinze votos a favor e oito votos contra (CDU). __________________________________ 
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PONTO 4 - PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL –MOLDES 
CATARINO, LDA, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei 
n.º 165/2014, de 5 de novembro. 
 
“ Presente certidão de teor nº 41 /2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 13 de 
agosto de 2015: Presente requerimento, com registo de entrada n.º 988/15, datado de 17-07-2015, em 
nome de MOLDES CATARINO, LDA, com o NIPC 501193820, com sede na Rua Nova do Moinho de Cima 
– Albergaria, freguesia e concelho da Marinha Grande, em que é solicitada a emissão de deliberação 
fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal na regularização e ampliação das 
suas instalações industriais destinadas à conceção e produção de moldes metálicos de precisão, para 
injeção de matérias plásticas ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 
de 5 de novembro. 

O Decreto-Lei n.º 165/2014, de 05 de novembro, que estabelece o regime de regularização 
extraordinário de estabelecimentos industriais, explorações pecuárias, explorações de pedreiras e das 
explorações onde se realizam operações de gestão de resíduos, veio possibilitar a sua regularização 
quando não disponham de título válido de instalação ou de título de exploração ou de exercício de 
atividade, incluindo as situações de desconformidade com os instrumentos de gestão territorial 
vinculativos dos particulares ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública. 

O diploma em causa aplica-se, ainda, à alteração ou ampliação das referidas unidades produtivas que 
possuam título de exploração válido e eficaz, mas cuja alteração ou ampliação não sejam compatíveis 
com os instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares ou com servidões 
administrativas e restrições de utilidade pública. 

Para o efeito deve ser instruído um pedido, pelos interessados, com um conjunto de documentos que 
permita recolher informação relevante que habilite as entidades competentes a ponderarem os vários 
interesses económicos, sociais e ambientais em presença e, consequentemente, tomarem uma decisão 
ajustada a cada situação. 

Com vista a beneficiar deste regime de regularização Moldes Catarino, Lda, com o NIPC 501193820, 
com sede na Rua Nova do Moinho de Cima – Albergaria, freguesia e concelho da Marinha Grande, 
apresentou um requerimento a fim de obter uma deliberação fundamentada de reconhecimento do 
interesse público municipal, por parte da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, na 
regularização e ampliação das suas instalações destinadas à indústria de conceção e produção de 
moldes metálicos de precisão, para injeção de matérias plásticas, sitas na mesma morada. 

Considerando que: - A sociedade Moldes Catarino, Lda, com o NIPC 501193820, com sede na Rua Nova 
do Moinho de Cima – Albergaria, freguesia e concelho da Marinha Grande possui instalações 
destinadas à indústria de conceção e produção de moldes metálicos de precisão, para injeção de 
matérias plásticas, sitas na Rua Nova do Moinho de Cima, Albergaria, freguesia e concelho da Marinha 
Grande, que pretende regularizar e ampliar; 

 - Aquelas instalações apresentam uma cércea superior ao estabelecido no n.º 10 do artigo 5.º do 
Regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande (PDM); 

- A ampliação das instalações industriais, que a interessada pretende executar, em mais 2.150,00 m2, 
perfazendo um total de área de 4.663,40 m2, constituirá mais uma violação da citada norma do PDM; 

- Estas ampliações destinam-se à instalação de máquinas de injeção para ensaios técnicos e máquinas 
para fabricação de moldes de aço; 
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- As máquinas de injeção destinam-se à realização de testes em moldes de dimensão superior aos 
efetuados atualmente; 

- Em consequência da aquisição dessas máquinas será necessário, segundo a própria interessada, 
contratar mais 5 colaboradores; 

- A criação de espaço para instalação de novas máquinas para fabricação de moldes em aço, 
corresponde a um nova estratégia da sociedade em causa para aumentar a sua capacidade de 
produção de moldes de dimensões superiores; 

- A sua produção dirige-se ao mercado da indústria automóvel, eletrodomésticos, materiais elétricos, 
entre outros; 

- De acordo com dados fornecidos pela requerente o valor da produção de bens e serviços, nos 
exercícios de 2013 e 2014, foi de 2.445.860,03 euros e 2.305.927,11 euros, respetivamente; 

 - As vendas de produtos acabados, bem como a prestação de serviços, daquela empresa, dirigem-se 
a mercados nacionais, intracomunitários e internacionais, e levam consigo a imagem de um concelho 
que é, dada a qualidade dos seus produtos, uma referência na indústria de moldes a nível 
internacional; 

- Segundo a interessada, a empresa exportou cerca de 7 milhões de euros em moldes, para variados 
mercados, destacando-se a Alemanha, França, Estados Unidos, Bélgica, República Checa e Polónia; 

- A sociedade em causa tem ao seu serviço 32 trabalhadores e que, de acordo com elementos que 
apresentou, admitiu mais cinco, contribuiu de forma positiva para o decréscimo do desemprego; 

- As suas parcerias com escolas do concelho e organismos como o Centro Tecnológico da Indústria de 
Moldes e Ferramentas Especiais e Plásticos – CENTIMFE, bem como escola superior do concelho 
vizinho, e consequente integração de estagiários na empresa, são demonstrativas da sua aposta na 
sua modernização e progresso contribuem para integrar jovens no mercado de trabalho; 

- A interessada apresentou argumentos válidos para a não deslocalização das suas instalações, 
nomeadamente encontrar-se inserida numa Zona Industrial – Zona Industrial da Marinha Pequena – 
local privilegiado para instalação de unidades industriais; 

- Uma deslocalização implicaria avultados prejuízos e perda do investimento efetuado para aquisição 
dos novos equipamentos, avaliados pela requerente em 1.000.000 euros, e traria constrangimentos 
vários aos trabalhadores; 

- As obras não licenciadas e a ampliação necessária ao aumento da produtividade da empresa 
constituem, indiscutivelmente, uma mais-valia para o concelho, não só porque garantem a 
continuidade dos postos de trabalho existentes, como também fomentam a criação de novos; 

- A empresa em causa, ao apostar no incremento da sua produção e na sua modernização, garante 
emprego, potencia a criação de novos postos de trabalho e contribui, decisivamente para o 
desenvolvimento da economia local; 

Por todo o circunstancialismo descrito, a Câmara Municipal delibera, de acordo com a competência 
que lhe é conferida pela alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 
alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, submeter à Assembleia 
Municipal a presente proposta de reconhecimento do interesse público municipal na regularização e 
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ampliação do estabelecimento industrial especializado na conceção e produção de moldes metálicos de 
precisão para injeção de matérias plásticas, sito na Rua Nova do Moinho de Cima, n.º 12, Albergaria, 
freguesia e concelho da Marinha Grande, propriedade da sociedade Moldes Catarino, Lda, com o NIPC 
501193820, com sede na mesma morada. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade, com 6 votos a favor. O Sr Vereador Aurélio Ferreira 
proferiu uma declaração de voto.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 4, cerca das 22.31h e como não houve lugar a 

intervenções, submeteu à votação, a PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE 

PÚBLICO MUNICIPAL na regularização e ampliação do estabelecimento industrial - MOLDES 

CATARINO, LDA, especializado na conceção e produção de moldes metálicos de precisão para 

injeção de matérias plásticas, sito na Rua Nova do Moinho de Cima, n.º 12, Albergaria, tendo 

a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. ________________________   

PONTO 5 - PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL  – 
SEVLAIRES PLÁSTICOS, LDA, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do 
Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, aplicável por força do n.º 1 do artigo 17.º deste 
último diploma. 
 
“Presente certidão de teor nº 43/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 3 de 
setembro de 2015: 

Presentes requerimentos com registos de entrada n.º 980/15 e n.º 1066/15, datados de 16-07-2015 e 
04-08-2015 respetivamente, em nome de Sevlaires Plásticos, Lda, com o NIPC 502320222, com sede na 
rua Nova Moinho de Cima, n.º 34, Albergaria, freguesia e concelho da Marinha Grande, em que é 
solicitada a emissão de deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal 
na ampliação do seu estabelecimento sito na mesma morada, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 
5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, aplicável por força do n.º 1 do artigo 17.º do 
mesmo diploma. 

O Decreto-Lei n.º 165/2014, de 05 de novembro, que estabelece o regime de regularização 
extraordinário de estabelecimentos industriais, explorações pecuárias, explorações de pedreiras e das 
explorações onde se realizam operações de gestão de resíduos, veio possibilitar a sua regularização 
quando não disponham de título válido de instalação ou de título de exploração ou de exercício de 
atividade, incluindo as situações de desconformidade com os instrumentos de gestão territorial 
vinculativos dos particulares ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública. 

O diploma em causa aplica-se, ainda, à alteração ou ampliação das referidas unidades produtivas que 
possuam título de exploração válido e eficaz, mas cuja alteração ou ampliação não sejam compatíveis 
com os instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares ou com servidões 
administrativas e restrições de utilidade pública. 

Para o efeito deve ser instruído um pedido, pelos interessados, com um conjunto de documentos que 
permita recolher informação relevante que habilite as entidades competentes a ponderarem os vários 
interesses económicos, sociais e ambientais em presença e, consequentemente, tomarem uma decisão 
ajustada a cada situação. 

Com vista a beneficiar deste regime de regularização, a sociedade Sevlaires Plásticos, Lda, com o 
NIPC 502320222, com sede na rua Nova Moinho de Cima, n.º 34, Albergaria, freguesia e concelho da 
Marinha Grande, apresentou um requerimento a fim de obter uma deliberação fundamentada de 
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reconhecimento do interesse público municipal da ampliação do seu estabelecimento industrial, sito 
naquela morada, por parte da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal. 

Considerando que: 

- Sevlaires, Plásticos Lda, com sede e instalações na Rua Nova do Moinho de Cima, n.º 34, Albergaria, 
freguesia e concelho da Marinha Grande, tem por objeto a fabricação de artigos de matérias plásticas; 

- Essas instalações se desenvolvem em dois edifícios ligados por um telheiro de cargas, com uma área 
de construção de 4.722, 80 m2, e se encontram implantadas num prédio com a área total de 18.356,00 
m2 

- A sociedade em causa pretende ampliar a área dessas instalações em 404,00 m2 – sendo que a 
ampliação em causa diz respeito a dois telheiros de carga, um com 45 m2 e um outro com 241 m2 e 
ainda a um terceiro, com 118 m2, destinado a um gerador de energia, a uma central de bombagem da 
rede de incêndio e a um sistema de ar e refrigeração, todos a construir - perfazendo na totalidade 
uma área de construção de 5.126,80 m2 

- Essa ampliação implicará que o índice de construção bruto passe a ser de 0,29; 

- O Regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande dispõe no n.º 10 do seu artigo 5.º 
que, para o local, aquele índice é de 0,25, pelo que as ampliações em causa infringem esta norma; 

- Aquela empresa teve a sua génese, no ano de 1974, num pequeno barracão com apenas 120 m2, e 
utilizava processos de fabrico rudimentares, quase artesanais; 

 - Nas décadas seguintes foi crescendo e modernizando o seu processo produtivo, tendo sido 
necessário, para o efeito, a ampliação das suas instalações; 

- A partir de 1993, fruto do seu crescente desenvolvimento, mudou as suas instalações para o atual 
edifício; 

- Com o decurso do tempo a sua produção diversificou-se, passando a fabricar, peças técnicas, 
dispositivos médicos para diagnóstico “in vitro”, produtos promocionais e produtos destinados à 
indústria alimentar; 

- Atualmente o seu negócio centra-se no mercado francês, belga, inglês, holandês e espanhol; 

- Fornece grandes grupos de referência mundial no setor dos produtos médicos e de diagnóstico, 
assim como no dos pequenos electrodomésticos; 

- Segundo a interessada a sua empresa encontra-se certificada pela Norma ISO 9001/2008 (sistemas 
de gestão de qualidade) e pela Norma NP EN 14001 (sistemas de gestão ambiental), mantém a 
certificação de PME Líder desde 2008 e obteve a certificação de PME Excelência em 2010, 2011 e 2014; 

- O crescente volume de negócios e as exigências dos clientes, nomeadamente a criação de uma “sala 
limpa” com ambiente controlado, obrigou à construção de um novo edifício, devidamente licenciado 
por esta Câmara Municipal, que ainda não se encontra concluído; 

 - Um adequado funcionamento deste edifício obriga às ampliações acima descritas; 

- A construção dos referidos telheiros se destina à proteção das operações de carga e descarga, à 
construção de um tanque de abastecimento à rede armada de combate a incêndio, com 150 m3 e ainda 



(Mandato 2013/2017)
   ATA NÚMERO QUATRO 21.09.2015 

 
21 

à instalação de um gerador de energia autónomo de emergência, central de bombagem da rede de 
incêndio e novo sistema de abastecimento de ar de refrigeração de moldes e máquinas; 

- A localização daqueles equipamentos visa permitir a aproximação dos mesmos ao novo edifício que 
se encontra em construção; 

- Aquelas ampliações destinam-se a melhorar o desempenho do estabelecimento industrial no seu 
conjunto; 

- No ano de 2013, o valor de faturação foi de 2.185.000,00 euros, sendo que 47,5% deste valor 
resultou de exportações e no ano de 2014 ascendeu aos 2.445.000,00 euros, sendo que 53,5% desse 
valor diz, também, respeito a exportações; 

- A empresa possui 19 postos de trabalho, 6 dos quais foram criados, segundo a requerente, no 
primeiro semestre de 2015, e tem ao seu serviço 6 trabalhadores recrutados através de uma empresa 
de trabalho temporário; 

- A interessada prevê, ainda, criar 3 postos de trabalho no novo edifício que se encontra em 
construção; 

- O avultado investimento efetuado pela dita empresa nas suas instalações, ao longo dos tempos - 
muito concretamente com o edifício que se encontra, ainda, em construção - não se compadece com a 
deslocalização das mesmas, tanto mais, que a sua excelente localização, junto das autoestradas (A8 e 
A17) facilita as ligações a montante com os fornecedores de moldes e matéria-prima e permite o 
escoamento do produto final, nomeadamente pelo fácil acesso a Lisboa e ao Porto; 

- O historial de crescimento da empresa, a sua aposta em novos produtos e na sua qualidade, são 
demonstrativos do seu caráter dinâmico e empreendedor; 

 - As empresas com este tipo de características constituem uma mais-valia para a economia do 
concelho e para a sua imagem; 

- A ampliação das suas instalações assume importância não só porque cria melhores condições de 
trabalho (telheiro para proteção da operação de cargas e descargas), mas também condições de 
segurança e desenvolvimento da produção (telheiro para instalação de uma central de bombagem da 
rede de incêndio e sistema de refrigeração de moldes e máquinas); 

-Por todo o circunstancialismo descrito, a Câmara Municipal delibera, de acordo com a competência 
que lhe é conferida pela alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 
alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, aplicável por força do 
n.º 1 do artigo 17.º do mesmo diploma, submeter à Assembleia Municipal a presente proposta de 
reconhecimento do interesse público municipal das ampliações acima descritas, das instalações do 
estabelecimento industrial sito na rua Nova do Moinho de Cima, n.º 34, Albergaria, freguesia e 
concelho da Marinha Grande, propriedade de SEVLAIRES – PLÁSTICOS, LDA, com o NIPC 502320222 e 
sede naquela morada. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. O Sr. Vereador Aurélio Ferreira proferiu uma declaração 
de voto.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 5, cerca das 22.33h e como não houve lugar a 

intervenções, submeteu à votação, a PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE 

PÚBLICO MUNICIPAL das ampliações das instalações do estabelecimento industrial - 
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SEVLAIRES – PLÁSTICOS, LDA, sito na rua Nova do Moinho de Cima, n.º 34, Albergaria, 

tendo a Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. ____________________  

PONTO 6 - PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL  –  
VIDROMECÂNICA-METALOMECÂNICA VIDREIRA, LDA, de acordo com o disposto na alínea a) 
do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, aplicável por força do 
n.º 1 do artigo 17.º deste último diploma. 
 
“ Presente certidão de teor nº 42/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 3 de 
setembro de 2015: 

Presentes requerimentos com registo de entrada n.º 1092/15 e 1175/15 datados de 06-08-2015 e 20-08-
2015, respetivamente, em nome de Vidromecânica-Metalomecânica Vidreira, Lda, com o NIPC 
501630341, com sede na rua Central, n.º 22, Garcia, freguesia e concelho da Marinha Grande, em que é 
solicitada a emissão de deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal 
na ampliação do seu estabelecimento industrial sito na mesma morada, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 
do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, aplicável por força do n.º 1 do artigo 17.º 
do mesmo diploma. 

O Decreto-Lei n.º 165/2014, de 05 de novembro, que estabelece o regime de regularização 
extraordinário de estabelecimentos industriais, explorações pecuárias, explorações de pedreiras e das 
explorações onde se realizam operações de gestão de resíduos, veio possibilitar a sua regularização 
quando não disponham de título válido de instalação ou de título de exploração ou de exercício de 
atividade, incluindo as situações de desconformidade com os instrumentos de gestão territorial 
vinculativos dos particulares ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública. 

O diploma em causa aplica-se, ainda, à alteração ou ampliação das referidas unidades produtivas que 
possuam título de exploração válido e eficaz, mas cuja alteração ou ampliação não sejam compatíveis 
com os instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares ou com servidões 
administrativas e restrições de utilidade pública. 

Para o efeito deve ser instruído um pedido, pelos interessados, com um conjunto de documentos que 
permita recolher informação relevante que habilite as entidades competentes a ponderarem os vários 
interesses económicos, sociais e ambientais em presença e, consequentemente, tomarem uma decisão 
ajustada a cada situação. 

Com vista a beneficiar deste regime de regularização, a sociedade Vidromecânica-Metalomecânica 
Vidreira, Lda, apresentou um requerimento a fim de obter uma deliberação fundamentada de 
reconhecimento do interesse público municipal na ampliação do seu estabelecimento industrial, sito na 
rua Central, n.º 22, Garcia, freguesia e concelho da Marinha Grande, por parte da Assembleia 
Municipal, sob proposta da Câmara Municipal. 

Considerando que: 

- A sociedade Vidromecânica – Metalomecânica Vidreira, Lda, se dedica ao desenvolvimento, 
construção e montagem de equipamentos eletromecânicos e mecânicos, destinados à indústria 
vidreira, no seu estabelecimento industrial, sito na rua Central n.º 22, Garcia, freguesia e concelho da 
Marinha Grande; 

- Esse estabelecimento possui uma área total de construção de 4.578,00 m2 e encontra-se implantado 
num prédio com 18.320,00 m2; 
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- A requerente pretende ampliar a área daquelas instalações, em mais 1.510,00 m2, passando a mesma 
a perfazer um total de 6.088,00 m2; 

- Face à área do terreno, de 18.320,00 m2, o índice de construção bruto será, após a ampliação 
pretendida, de 0,33, pelo que violará o n.º 10 do artigo 5.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal 
da Marinha Grande; 

- A empresa iniciou a sua atividade em 1984 com 4 trabalhadores e possui na atualidade 39; 

- A ampliação em causa destina-se a instalar uma máquina de corte a laser, com dimensões superiores 
a 20 m de comprimento e 5 m de largura não tendo sido, ainda, adquirida por as instalações atuais 
não possuírem espaço suficiente para a sua colocação; 

- Essa máquina permitirá à empresa acompanhar a evolução técnica, aumentar a sua produtividade, a 
qualidade dos seus produtos e consequentemente, ganhos de produtividade; 

- Segundo a interessada o espaço das suas instalações é insuficiente, não só para colocar a máquina 
em apreço, como também para colocar novos trabalhadores; 

 - A requerente necessita de aumentar, de imediato, o seu número de trabalhadores em 20%; 

 - As circunstâncias, acabadas de referir, impedem que sejam aceites mais encomendas e obrigam a 
que a empresa recorra à subcontratação; 

- Este tipo de contratação, para além de trazer custos acrescidos, não oferece as mesmas garantias de 
qualidade que o produto por si fabricado, podendo, em última instância, pôr em causa a imagem da 
empresa; 

- A aposta na qualidade tem sido uma constante, manifestada, por exemplo na sua certificação de 
acordo com a norma ISO 9001, referente a sistemas de gestão de qualidade; 

- O seu mercado é constituído por mais de 50 países, localizando-se os principais na Europa, América 
Central e do Sul, Médio Oriente e Ásia; 

- Esta diversidade de mercados permite-lhe uma menor exposição às crises económicas; 

- De acordo com a interessada a sua empresa é líder mundial no desenvolvimento e fornecimento de 
linha de têmpera para vidro de mesa, sendo que a primeira linha de têmpera metálica fabricada no 
mundo, que utilizou aquecimento por radiação e convecção, foi desenvolvida e fornecida por ela; 

 - A inovação e o progresso tecnológico são lemas desta empresa, que aposta no capital humano 
qualificado, sendo disso exemplo os 12 trabalhadores licenciados que estão ao seu serviço; 

- Esse progresso depende também do crescimento físico das instalações industriais; 

- Exporta, em média, cerca de 70% da sua produção; 

- A deslocalização da empresa e a criação, noutro lugar, de idênticas condições às atuais, trar-lhe-ia 
avultados custos financeiros; 

- A empresa, ao ampliar as suas instalações, está a permitir a criação de novos postos de trabalho, a 
possibilitar o aumento da produtividade e da qualidade dos seus produtos e, consequentemente, a 
permitir que a Marinha Grande seja associada, quer no mercado interno, quer nos mercados 
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internacionais, a um concelho empreendedor e dinâmico, todas circunstâncias de inegável interesse 
público municipal; 

Por todo o circunstancialismo descrito, a Câmara Municipal delibera, de acordo com a competência 
que lhe é conferida pela alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 
alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, aplicável por força do 
n.º 1 do artigo 17.º, submeter à Assembleia Municipal a presente proposta de reconhecimento do 
interesse público municipal na ampliação do estabelecimento industrial, sito na rua Central, n.º 22, 
Garcia, freguesia e concelho da Marinha Grande, propriedade de VIDROMECÂNICA-METALOMECÂNICA 
VIDREIRA, LDA, com o NIPC 501630341 e com sede na mesma morada. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. O Sr. Vereador Aurélio Ferreira proferiu uma declaração 
de voto.” 

Antes da discussão deste ponto, o Sr. Deputado Frederico Manuel Gomes Barosa (PS) 

comunicou o seu impedimento, na discussão e votação do ponto 6 da ordem do dia, nos 

termos do previsto no artigo 69.º, n.º 1, alínea a) do Código do Procedimento Administrativo, 

por manter relações profissionais com a empresa VIDROMECÂNICA-METALOMECÂNICA 

VIDREIRA, LDA. ___________________________________________________________ 

Nos termos do artigo 70.º, n.º 4, do mencionado Código, o Sr. Presidente declarou o 

impedimento da Sr. Deputado que se ausentou da sala._____________________________ 

 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 6, cerca das 22.34h e como não houve lugar a 

intervenções, submeteu à votação, a PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE 

PÚBLICO MUNICIPAL na ampliação do estabelecimento industrial - VIDROMECÂNICA-

METALOMECÂNICA VIDREIRA, LDA, sito na rua Central, n.º 22, Garcia, tendo a Assembleia 

deliberado aprovar o mesmo por unanimidade dos presentes (23). ____________________ 

PONTO 7 - PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL  –  
ARMANDO FERNANDES – SERRALHARIA CIVIL, LDA, de acordo com o disposto na alínea a) 
do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro. 
 
“ Presente certidão de teor nº 44/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 3 de 
setembro de 2015 

Presentes requerimentos, com registos de entrada n.º 966/215 e n.º 1065/15, datados de 15-07-2015 e 
04-08-2015, respetivamente, em nome de Armando Fernandes – Serralharia Civil, Lda, com o NIPC 
504134523, com sede na rua do Bico, n.º 36, lugar de Garcia, freguesia e concelho da Marinha Grande, 
em que é solicitada a emissão de deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público 
municipal na regularização do seu estabelecimento industrial destinado à fabricação de estruturas e 
equipamentos metálicos e à atividade de serralharia civil, sito naquela mesma morada, ao abrigo da 
alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro. 

O Decreto-Lei n.º 165/2014, de 05 de novembro, que estabelece o regime de regularização 
extraordinário de estabelecimentos industriais, explorações pecuárias, explorações de pedreiras e das 
explorações onde se realizam operações de gestão de resíduos, veio possibilitar a sua regularização 
quando não disponham de título válido de instalação ou de título de exploração ou de exercício de 
atividade, incluindo as situações de desconformidade com os instrumentos de gestão territorial 
vinculativos dos particulares ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública. 



(Mandato 2013/2017)
   ATA NÚMERO QUATRO 21.09.2015 

 
25 

O diploma em causa aplica-se, ainda, à alteração ou ampliação das referidas unidades produtivas que 
possuam título de exploração válido e eficaz, mas cuja alteração ou ampliação não sejam compatíveis 
com os instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares ou com servidões 
administrativas e restrições de utilidade pública. 

Para o efeito deve ser instruído um pedido, pelos interessados, com um conjunto de documentos que 
permita recolher informação relevante que habilite as entidades competentes a ponderarem os vários 
interesses económicos, sociais e ambientais em presença e, consequentemente, tomarem uma decisão 
ajustada a cada situação. 

Com vista a beneficiar deste regime de regularização da sociedade Armando Fernandes –Serralharia 
Civil, Lda, com sede na rua do Bico, n.º 36, lugar de Garcia, freguesia e concelho da Marinha Grande 
apresentou um requerimento a fim de obter uma deliberação fundamentada de reconhecimento do 
interesse público municipal, por parte da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, na 
regularização do seu estabelecimento industrial destinado à fabricação de estruturas e equipamentos 
metálico e à atividade de serralharia, sito naquela mesma morada. 

Considerando que: 

- Armando Fernandes – Serralharia Civil, Lda possui um estabelecimento industrial, com sede na rua 
do Bico, n.º 36, lugar de Garcia, freguesia e concelho da Marinha Grande, destinado à fabricação de 
estruturas e equipamentos metálicos e à atividade de serralharia, na mesma morada; 

 - O referido estabelecimento é constituído por um edifício com uma área total de construção de 1 
027,90 m2, implantado num prédio com a área total de 1 710,00 m2; 

- Grande parte do edifício situa-se no aglomerado urbano da Garcia e a outra parte em espaço agro-
florestal; - O estabelecimento viola a alínea a) do n.º 2 do artigo 11.º do Regulamento do Plano Diretor 
Municipal da Marinha Grande, na parte em que se encontra em agro-florestal, por se situar junto às 
estremas do terreno, quando deveria respeitar a distância mínima de 15 m, medida a partir do edifício 
até aos limites do prédio; 

- O índice de construção bruto da referida unidade industrial é 0,60, ultrapassando o valor de 0,25 
previsto no n.º 10 do artigo 5.º daquele Regulamento; 

- Desde a sua constituição, em 1998, o estabelecimento tem vindo a crescer, ainda que de forma 
contida, tendo em conta as restrições espaciais de que padece, no entanto sempre com a preocupação 
de requalificar; 

- A interessada procurou, ao longo do tempo, requalificar e melhorar as instalações existentes; 

- Para além destas requalificações procedeu à construção na área posterior das suas instalações 
iniciais, de áreas técnicas de pintura e de tratamento das peças que, por razões de higiene e 
segurança dos seus trabalhadores, a par do respeito por normas ambientais, não poderiam ser 
incluídas naquelas; 

- Laboram no estabelecimento industrial 11 trabalhadores 

 - A interessada presta, essencialmente, serviços de metalomecânica diversa a empresas sediadas no 
concelho da Marinha Grande e no concelho de Leiria; 
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- A sua posição a montante de muitas empresas vidreiras e fabricantes de moldes, entre outras, que 
dedicam grande parte da sua produção a mercados externos, confere-lhe um importante papel na 
economia local; 

- A empresa faturou, no ano de 2013, 457.000,00 euros e, em 2014, 601.000,00 euros, o que 
representou um aumento da faturação superior a 30%; 

- A deslocalização das suas instalações traria custos avultados, na ordem, segundo a interessada, dos 
568.100 euros, valor que se aproxima ao valor de faturação do ano de 2014; 

- A empresa contribui para o desenvolvimento da economia local, não só porque se encontra a 
montante de muitas empresas localizadas no concelho, que de igual forma fomentam o crescimento do 
concelho a nível económico, mas também porque assegura emprego, circunstâncias de manifesto 
interesse público municipal que devem ser reconhecidas; 

Por todo o circunstancialismo descrito, a Câmara Municipal delibera, de acordo com a competência 
que lhe é conferida pela alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 
alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, submeter à Assembleia 
Municipal a presente proposta de reconhecimento do interesse público municipal na regularização do 
estabelecimento industrial destinado à fabricação de estruturas e equipamento metálicos e atividades 
de serralharia civil, sito na rua do Bico, n.º 36, Garcia, freguesia e concelho da Marinha Grande, 
propriedade de ARMANDO FERNANDES – SERRALHARIA CIVIL, LDA, com NIPC 504134523 e sede na 
mesma morada. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. O Sr. Vereador Aurélio Ferreira proferiu uma declaração 
de voto.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 7, cerca das 22.35h e como não houve lugar a 

intervenções, submeteu à votação, a PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE 

PÚBLICO MUNICIPAL na regularização do estabelecimento industrial - ARMANDO FERNANDES 

– SERRALHARIA CIVIL, LDA, destinado à fabricação de estruturas e equipamento metálicos e 

atividades de serralharia civil, sito na rua do Bico, n.º 36, Garcia, tendo a Assembleia 

deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. ___________________________________ 

PONTO 8 - PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL  – YUDO 
EU, S.A,  de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 
165/2014, de 5 de novembro, aplicável por força do n.º 1 do artigo 17.º deste último diploma. 
 
“Presente certidão de teor nº 45/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 3 de 
setembro de 2015: 

Presente requerimento, com registo de entrada n.º 1091/15, datado de 06-08-2015, em nome de YUDO 
EU, S.A. com o NIPC 508102650, com sede na Travessa 13 de Março, n.º 6, freguesia e concelho da 
Marinha Grande, em que é solicitada a emissão de deliberação fundamentada de reconhecimento do 
interesse público municipal da ampliação do seu estabelecimento industrial destinado à conceção, 
desenvolvimento, produção e comercialização de sistemas de gestão de canais quentes e 
equipamentos auxiliares para a indústria de moldes, incluindo serviço de assistência, sito naquela 
mesma morada, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 
novembro, aplicável por força do n.º 1 do artigo 17.º. 
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O Decreto-Lei n.º 165/2014, de 05 de novembro, que estabelece o regime de regularização 
extraordinário de estabelecimentos industriais, explorações pecuárias, explorações de pedreiras e das 
explorações onde se realizam operações de gestão de resíduos, veio possibilitar a sua regularização 
quando não disponham de título válido de instalação ou de título de exploração ou de exercício de 
atividade, incluindo as situações de desconformidade com os instrumentos de gestão territorial 
vinculativos dos particulares ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública. 

O diploma em causa aplica-se, ainda, à alteração ou ampliação das referidas unidades produtivas que 
possuam título de exploração válido e eficaz, mas cuja alteração ou ampliação não sejam compatíveis 
com os instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares ou com servidões 
administrativas e restrições de utilidade pública. 

Para o efeito deve ser instruído um pedido, pelos interessados, com um conjunto de documentos que 
permita recolher informação relevante que habilite as entidades competentes a ponderarem os vários 
interesses económicos, sociais e ambientais em presença e, consequentemente, tomarem uma decisão 
ajustada a cada situação. 

Com vista a beneficiar deste regime de regularização, Yudo Eu, S.A com o NIPC 508102650, com sede 
na Travessa 13 de Março, n.º 6, freguesia e concelho da Marinha Grande, apresentou um requerimento 
a fim de obter uma deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal, por 
parte da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, da ampliação do seu 
estabelecimento industrial destinado à conceção, desenvolvimento, produção e comercialização de 
sistemas de gestão de canais quentes e equipamentos auxiliares para a indústria de moldes, incluindo 
serviço de assistência, sito naquela mesma morada. 

Considerando que: 

- A sociedade Yudo Eu, S.A., de capital 100% estrangeiro, com sede na Travessa 13 de Março, n.º 6, 
freguesia e concelho da Marinha Grande, possui um estabelecimento industrial destinado à conceção, 
desenvolvimento, produção e comercialização de sistemas de gestão de canais quentes e 
equipamentos auxiliares para a indústria de moldes, incluindo serviço de assistência, na mesma 
morada; 

- Pretende ampliar essas instalações, cuja área atual é de 1.960,80 m2, e passará a ser de 5.109,00 m2; 

- Essa ampliação colidirá com os critérios de edificabilidade consagrados na alínea a) do n.º 2 do 
artigo 11.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal, por distar das estremas apenas 6,00 m ao 
longo do limite sul e 12,00 m ao longo do limite norte do terreno, quando o afastamento mínimo dos 
edifícios aos limites da parcela, previsto naquela norma, é de 15,00 m; 

- A ampliação em causa resulta da sua necessidade em aumentar o seu parque de máquinas, bem 
como a sua produção, de modo a fornecer o mercado europeu e de se tornar, dentro do grupo Yudo, 
grande, a abastecedora desse mercado; 

- O incremento na produção originará, segundo a interessada, no aumento do quadro de pessoal em 
cerca de 50%; 

- De acordo com a requerente a execução dessas obras, em violação daquele instrumento de gestão 
territorial, é imprescindível ao seu desenvolvimento; 

- A sua inexecução determinará a perda de clientes a favor de outras fábricas do grupo, localizadas 
noutros países e, consequentemente, uma perda abrupta e indesejável de vendas; 
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- Segundo a requerente a deslocalização das atuais instalações implicaria a construção de uma nova 
unidade fabril, num prazo nunca inferior a dois anos, período de tempo que não se compadeceria com 
a concorrência, dentro do próprio grupo, e que poderia implicar o encerramento da unidade fabril 
localizada na Marinha Grande; 

- A par desses constrangimentos o desmantelamento da empresa provocaria, de acordo com a 
requerente, custos avultados, que ascenderiam aos 4.450.000,00 euros; 

- A atual localização da empresa, junto à autoestrada (A8) e à EN242, constitui uma mais-valia, pois 
facilita a entrega de matérias-primas e o escoamento do produto final; 

- De acordo com elementos fornecidos pela interessada, o número de trabalhadores foi sempre 
aumentando, passando de 11 em 2007, ano de início do processo produtivo, para 65 em 2013, tendo 
apenas sofrido um decréscimo de 9 no ano de 2014; 

- Esses números são indicativos de que a aposta no incremento da produção e na modernização 
garante emprego e contribui, decisivamente, para o desenvolvimento da economia local; 

- O volume de exportações cifrou-se, no ano de 2013, em 4.780.997,57 euros e no ano de 2014 em 
3.936.045,91 euros; 

- A unidade industrial veicula, nos mercados internacionais, nomeadamente mercado europeu, sul-
americano, sul-africano e Médio Oriente, a imagem de um concelho dinâmico, com indústrias que 
apostam na qualidade dos seus produtos; 

- De acordo com elementos, fornecidos pela interessada, a faturação dos dois últimos anos ascendeu, 
no de 2013 a 7.527.336,93 euros e no de 2014 a 6.072.730,21 euros; 

- O Município reconhece, não só pelos postos de trabalho, que já criou e virá a criar com a ampliação 
da sua unidade industrial, mas também pela aposta numa produção de qualidade, o contributo 
inegável desta empresa para o progresso do concelho; 

Por todo o circunstancialismo descrito, a Câmara Municipal delibera, de acordo com a competência 
que lhe é conferida pela alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 
alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, aplicável por força do 
n.º 1 do artigo 17.º do mesmo diploma, submeter à Assembleia Municipal a presente proposta de 
reconhecimento do interesse público municipal na ampliação a executar no estabelecimento, sito na 
Travessa 13 de Março, n.º 6,freguesia e concelho da Marinha Grande, destinado à conceção, 
desenvolvimento, produção e comercialização de sistemas de gestão de canais quentes e 
equipamentos auxiliares para a indústria de moldes, incluindo serviço de assistência, propriedade de 
YUDO EU, S.A. com o NIPC 508102650, com sede na mesma morada. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. O Sr. Vereador Aurélio Ferreira proferiu uma declaração 
de voto.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 8, cerca das 22.36h e como não houve lugar a 

intervenções, submeteu à votação, a PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE 

PÚBLICO MUNICIPAL na ampliação a executar no estabelecimento - YUDO EU, S.A. sito na 

Travessa 13 de Março, n.º 6 e destinado à conceção, desenvolvimento, produção e 

comercialização de sistemas de gestão de canais quentes e equipamentos auxiliares para a 
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indústria de moldes, incluindo serviço de assistência, tendo a Assembleia deliberado aprovar 

o mesmo por unanimidade. _________________________________________________ 

PONTO 9 - PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL  – 
BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS MARINHA GRANDE, S.A., de acordo com o disposto na 
alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, aplicável por 
força do n.º 1 do artigo 17.º deste último diploma. 
 
 “ Presente certidão de teor nº 46/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 3 de 
setembro de 2015: 

Presentes requerimentos, com registo de entrada n.º 987/15, de 17-07-2015 e n.º 1189/15, de 24-08-
2015, de Bourbon Automotive Plastics Marinha Grande, S.A, com o NIPC 502680733, com sede na, 
freguesia e concelho da Marinha Grande, em que é solicitada a emissão de deliberação fundamentada 
de reconhecimento do interesse público municipal da ampliação do seu estabelecimento industrial, sito 
Zona Industrial - Casal da Lebre, lotes 34 e 17, freguesia e concelho de Marinha Grande, ao abrigo da 
alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, aplicável por força do 
n.º 1 do artigo 17.º do mesmo diploma. 

Presente informação técnica datada de 26-08-2015 sobre o assunto. 

O Decreto-Lei n.º 165/2014, de 05 de novembro, que estabelece o regime de regularização 
extraordinário de estabelecimentos industriais, explorações pecuárias, explorações de pedreiras e das 
explorações onde se realizam operações de gestão de resíduos, veio possibilitar a sua regularização 
quando não disponham de título válido de instalação ou de título de exploração ou de exercício de 
atividade, incluindo as situações de desconformidade com os instrumentos de gestão territorial 
vinculativos dos particulares ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública. 

O diploma em causa aplica-se, ainda, à alteração ou ampliação das referidas unidades produtivas que 
possuam título de exploração válido e eficaz, mas cuja alteração ou ampliação não sejam compatíveis 
com os instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares ou com servidões 
administrativas e restrições de utilidade pública. 

Para o efeito deve ser instruído um pedido, pelos interessados, com um conjunto de documentos que 
permita recolher informação relevante que habilite as entidades competentes a ponderarem os vários 
interesses económicos, sociais e ambientais em presença e, consequentemente, tomarem uma decisão 
ajustada a cada situação. 

Com vista a beneficiar deste regime de regularização, Bourbon Automotive Plastics Marinha Grande, 
S.A, apresentou um requerimento a fim de obter uma deliberação fundamentada de reconhecimento do 
interesse público municipal na ampliação do seu estabelecimento, sito na Zona Industrial da Marinha 
Grande, freguesia e concelho da Marinha Grande, por parte da Assembleia Municipal, sob proposta da 
Câmara Municipal.  

Considerando que: 

 - A sociedade Bourbon Automotive Plastics Marinha Grande, S.A., com o NIPC 502680733, com sede 
na Zona Industrial, – Casal da Lebre, freguesia e concelho da Marinha Grande, possui um 
estabelecimento industrial, sito na Zona Industrial, lotes 34 e 17 – Casal da Lebre, freguesia e 
concelho da Marinha Grande, destinado ao fabrico de peças plásticas, através da tecnologia de 
moldação por injeção, dirigidas à indústria automóvel; 
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- Esse estabelecimento possui uma área de implantação total de 6.438,60 m2 e uma área total de 
construção de 6.745,20 m2; 

- A sociedade em causa pretende ampliar as suas instalações através da união de dois pavilhões 
fabris, de modo a aumentar a sua capacidade de armazenagem do produto acabado; 

- Com a ampliação pretendida as instalações passarão a apresentar uma área de implantação de 
7.098,60 m2, o que representa um índice de ocupação de 61,7%, ultrapassando em 11,7 pontos 
percentuais o valor máximo de 50% previsto na alínea a) do artigo 2.º do Regulamento do Plano de 
Pormenor da Zona Industrial da Marinha Grande – RPPZIMG; 

- O volume das instalações será de 67.436,700 m3, sendo o índice volumétrico de 5,86 m3/m2, acima 
de 5 m3/m2, limite possível para o local, previsto na alínea b) do artigo 2.º do RPPZIMG; 

 - A área permeável será de 807, 60 m2, o que equivale a 7% da totalidade dos lotes em que se situa 
a unidade industrial, o que significa que a área impermeabilizada corresponderá a cerca de 93% da 
área dos lotes, bastante acima dos 65% previstos pela alínea g) do referido artigo 2.º do ZIMG; 

- A ampliação pretendida traduzir-se-á na violação das alínea a) b) e g) do artigo 2.º do RPPZIMG, 
por ultrapassar o índice máximo de ocupação, a volumetria máxima de construção permitida para o 
local e a área máxima impermeabilizada dentro de cada lote, respetivamente; 

- A ampliação destina-se, ainda, a transferir da área de produção, algumas linhas de montagem, de 
modo a poder colocar mais 4 máquinas de injeção, que por sua vez darão origem a 24 novos postos 
de trabalho; 

- A empresa iniciou a sua produção em 1993, com 40 trabalhadores, 12 máquinas de injeção e uma 
faturação de cerca de 875.000,00 euros, sendo que, 20% da produção, se destinava à exportação; 

- A empresa integra o grupo Plastivoire, que tem a sua sede em França e é constituído por 26 
empresas, espalhadas por 9 países; 

 - Catorze dessas empresas, e de entre delas a da Marinha Grande, fornecem exclusivamente a 
indústria automóvel; 

 - A interessada, e uma outra empresa da Eslováquia, acabaram de ser distinguidas como melhores 
fornecedores do grupo PSA (Peugeot-Citroen); 

- A 1 de janeiro de 2015 a empresa tinha ao seu serviço 226 trabalhadores e a faturação do último ano 
fiscal, que terminou a 30 de setembro de 2014, era de 19.428.137,00 euros; 

 - A 1 de agosto de 2015, a faturação do presente ano fiscal ascendia já aos 17.900.000 euros e o 
número de trabalhadores tinha aumentado para 243; 

- De acordo com previsões da interessada o número de trabalhadores continuará a aumentar nos 
próximos dois anos, estimando-se que, em janeiro de 2016, esse número perfaça os 298 e, no mesmo 
mês do ano de 2017, atinja os 313; 

- A empresa tem vindo a investir em equipamento, sendo que em 2013 possuía 22 máquinas de injeção 
e na atualidade possui mais 6, num total de 28; 

- Nos últimos meses foi realizado investimento em equipamento dotado de novas tecnologias que 
permite efetuar decorações através de laser e injeção por sistema IMF; 
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 - A ampliação do estabelecimento é, não só, imprescindível para dar resposta a um novo projeto 
denominado “Global C”, que se destina a fornecer, a partir de setembro de 2015, componentes à 
fábrica da Renault, localizada em Palencia, Espanha, como também para dar resposta a solicitações 
das fábricas de Douai, em França e Oyak, na Turquia no próximo ano; 

- O incremento na produção obriga à realização daquela obra de ampliação, sob pena de grandes 
projetos, assumidos pela interessada, puderem vir a ser transferidos para outras fábricas do grupo; 

- Segundo a interessada já foram identificados 48 moldes, que por falta de espaço, para colocação de 
máquinas de injeção, não podem ser utilizados; 

- Essa incapacidade poderá causar graves prejuízos, nomeadamente o reencaminhamento daqueles 
moldes para França; 

 - A capacidade da empresa para criar emprego e para atrair projetos relevantes, são demonstrativos 
da sua solidez financeira; 

- O Município tem todo o interesse em apoiar o desenvolvimento das empresas do concelho, não só 
porque são o motor do seu crescimento económico, mas também porque divulgam os produtos de 
excelência fabricados na Marinha Grande, e transportam a imagem de um concelho dinâmico e 
moderno que aposta em novas tecnologias, como é o caso da Bourbon Automotive Plastics Marinha 
Grande, 

- O Município pretende, ainda, criar todas as condições para que seja possível que a interessada dê 
resposta às mais diversas solicitações do mercado e evite a perda de oportunidades, em benefício de 
empresas estrangeiras, como é o caso do exemplo acima referido do eventual reencaminhamento de 
48 moldes para uma fábrica localizada em França; 

- A interessada demonstra uma grande capacidade para criar emprego e para atrair projetos 
relevantes; 

A Câmara Municipal delibera, por todo o circunstancialismo descrito, de acordo com a competência 
que lhe é conferida pela alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 
alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, aplicável por força do 
n.º 1 do artigo 17.º do mesmo diploma, submeter à Assembleia Municipal a presente proposta de 
reconhecimento do interesse público municipal na ampliação do estabelecimento, sito na Zona 
Industrial da Marinha Grande, freguesia e concelho da Marinha Grande, propriedade de BOURBON 
AUTOMOTIVE PLASTICS MARINHA GRANDE, S.A, com o NIPC 502680733 e sede nessa mesma morada. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. O Sr. Vereador Aurélio Ferreira proferiu uma declaração 
de voto.” 

Antes da discussão deste ponto, o Sr. Deputado Frederico Manuel Gomes Barosa (PS) 

comunicou o seu impedimento, na discussão e votação do ponto 9 da ordem do dia, nos 

termos do previsto no artigo 69.º, n.º 1, alínea a) do Código do Procedimento Administrativo, 

por manter relações profissionais com a empresa BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS 

MARINHA GRANDE, S.A.____________________________________________________ 

Nos termos do artigo 70.º, n.º 4, do mencionado Código, o Sr. Presidente declarou o 

impedimento da Sr. Deputado que se ausentou da sala._____________________________ 
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O Presidente da Mesa apresentou o ponto 9, cerca das 22.37h e como não houve lugar a 

intervenções, submeteu à votação, a PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE 

PÚBLICO MUNICIPAL na ampliação do estabelecimento - BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS 

MARINHA GRANDE, S.A, sito na Zona Industrial da Marinha Grande, tendo a Assembleia 

deliberado aprovar o mesmo por unanimidade dos presentes (23). ____________________ 

PONTO 10 – PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL  – 

NOVA PLASTESTE, S.A., de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do 

Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro.  

“ Presente certidão de teor nº 47/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 3 de 
setembro de 2015: 

Presente requerimento, com registo de entrada n.º 1082/15, datado de 06-08-2015, de Nova Plasteste, 
S.A., com NIPC 508503310 e sede na Rua de França, Lote 29, Zona Industrial da Marinha Grande, 
freguesia e concelho da Marinha Grande, em que é solicitada a emissão de deliberação fundamentada 
de reconhecimento do interesse público municipal na regularização e ampliação das suas instalações 
industriais destinadas à experiência de moldes e transformação de matérias plásticas, comércio 
importação e exportação de matérias e materiais plásticos e equipamentos industriais e representação 
de marcas, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do ar, artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 
novembro. 

Presente informação técnica datada de 21 de agosto sobre o assunto. 

O Decreto-Lei n.º 165/2014, de 05 de novembro, que estabelece o regime de regularização 
extraordinário de estabelecimentos industriais, explorações pecuárias, explorações de pedreiras e das 
explorações onde se realizam operações de gestão de resíduos, veio possibilitar a sua regularização 
quando não disponham de título válido de instalação ou de título de exploração ou de exercício de 
atividade, incluindo as situações de desconformidade com os instrumentos de gestão territorial 
vinculativos dos particulares ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública. 

O diploma em causa aplica-se, ainda, à alteração ou ampliação das referidas unidades produtivas que 
possuam título de exploração válido e eficaz, mas cuja alteração ou ampliação não sejam compatíveis 
com os instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares ou com servidões 
administrativas e restrições de utilidade pública. 

Para o efeito deve ser instruído um pedido, pelos interessados, com um conjunto de documentos que 
permita recolher informação relevante que habilite as entidades competentes a ponderarem os vários 
interesses económicos, sociais e ambientais em presença e, consequentemente, tomarem uma decisão 
ajustada a cada situação. 

Com vista a beneficiar deste regime de regularização a sociedade Nova Plasteste, S.A., com NIPC 
508503310 e sede na Rua de França, Lote 29, Zona Industrial da Marinha Grande, freguesia e concelho 
da Marinha Grande, apresentou um requerimento a fim de obter uma deliberação fundamentada de 
reconhecimento do interesse público municipal, por parte da Assembleia Municipal, sob proposta da 
Câmara Municipal, na regularização e ampliação do seu estabelecimento industrial, sito na mesma 
morada. 

Considerando que: 



(Mandato 2013/2017)
   ATA NÚMERO QUATRO 21.09.2015 

 
33 

- Nova Plasteste, S.A., se dedica à experiência de moldes e transformação de matérias plásticas, 
comércio, importação e exportação de matérias e materiais plásticos e equipamentos industriais e 
representação de marcas, no seu estabelecimento sito na Rua de França, Lote 29, Zona Industrial da 
Marinha Grande, freguesia e concelho da Marinha; 

- O lote apresenta uma área de 5.050,00 m2; 

- A referida unidade industrial apresenta uma área de implantação de 2.042,00 m2 e uma área de 
construção de 2.147,00 m2; 

- O lote onde se encontra implantada a unidade encontra-se impermeabilizado em cerca de 92%, 
quando não poderia ultrapassar os 65%; 

- Por esse facto viola a alínea g) do artigo 2.º do Regulamento do Plano de Pormenor da Zona 
Industrial da Marinha Grande; 

 - Com a ampliação passará a não existir qualquer distância entre o edifício, as estremas posterior e 
topos laterais do lote, violando, assim as alíneas d) e e) do daquele regulamento; 

 - A atividade da interessada centra-se nos testes experimentais de moldes, em geral destinados à 
produção de peças para a indústria automóvel, que as empresas produtoras fabricam para exportação; 

- Para o efeito possui máquinas de grande dimensão, cujo peso bruto chega a atingir as 30 toneladas, 
bem como equipamento de elevação adequado; 

- Os elevados custos desses equipamentos e a necessidade de os rentabilizar obrigou a interessada a 
produzir artigos diversos em plástico, destinados, nomeadamente, à utilização doméstica, à decoração, 
à eletrónica, ao uso médico e à indústria automóvel; 

- Devido ao aumento de solicitações nos testes dos moldes, os resíduos plásticos resultantes dessa 
atividade têm sofrido um aumento exponencial, impossibilitando a sua armazenagem na secção de 
moagem, onde são reciclados; 

- O aumento da produtividade e a criação de boas condições de trabalho obrigam à ampliação das 
atuais instalações em 498 m2 para armazenagem dos referidos resíduos plásticos e subsequente 
moagem para a sua reutilização; 

- O seu volume de faturação que foi, no ano de 2013, de 1.258.836,00 euros e ascendeu em 2014 a 
1.306.484,00 euros, o que representou um aumenta da faturação superior a 3%; 

 - Atualmente possui ao seu serviço 19 trabalhadores; 

- Uma eventual deslocalização da unidade industrial traria custos estimados na ordem do 1.665.000,00 
euros, superior à faturação anual nos anos mais recentes; 

- A regularização e a ampliação são a garantia de manutenção dos postos de trabalho existentes, do 
incremento da produção e da criação de melhores condições de trabalho; 

- A empresa, ao apostar no crescimento da sua produção garante emprego, e contribui, decisivamente, 
para o desenvolvimento da economia local, pelo que a regularização e ampliação da mesma 
constituem circunstâncias de inegável interesse público municipal que deve ser reconhecido; 
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Por todo o circunstancialismo descrito, a Câmara Municipal delibera, de acordo com a competência 
que lhe é conferida pela alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 
alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, submeter à Assembleia 
Municipal a presente proposta de reconhecimento do interesse público municipal na regularização e 
ampliação do estabelecimento industrial, sito na Rua de França, Lote 29, Zona Industrial da Marinha 
Grande, freguesia e concelho da Marinha Grande, propriedade da NOVA PLASTESTE, S.A., com o NIPC 
508503310, com sede na mesma morada. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. O Sr. Vereador Aurélio Ferreira proferiu uma declaração 
de voto.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 10, cerca das 22.38h e como não houve lugar a 

intervenções, submeteu à votação, a PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE 

PÚBLICO MUNICIPAL na regularização e ampliação do estabelecimento industrial - NOVA 

PLASTESTE, S.A., sito na Rua de França, Lote 29, Zona Industrial da Marinha Grande, tendo a 

Assembleia deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. __________________________ 

PONTO 11 - APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA, nos termos do 

disposto no artigo 25º do nº 2 alínea c) do RJAL.  

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 11 e colocou-o à discussão, cerca das 22.40h.____ 

Usou da palavra o deputado Carlos Wilson (MPM), que abordou mais uma vez a necessidade 

de se terminar o saneamento nos lugares de Picassinos, Albergaria, Pero Neto, Trutas e 

Amieira. Questionou sobre o ponto de situação do projeto para as matas nacionais e chamou 

atenção para o facto de Óbidos estar a preparar-se para a construção de mais um campo de 

golf, a fim de se tornar um destino internacional daquela modalidade, pelo que devemos 

saber tirar dividendos turísticos e económicos disso. ______________________________ 

Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que esclareceu que a verba inscrita para 

os projetos dos centros educativos no orçamento que aprovaram para 2015, era de apenas 

5,00€ cada com tudo em aberto. Reforçou que não têm objeções aos centros educativos, mas 

estão contra este projeto de centro educativo, tal como é apresentado uma vez que implica o 

encerramento de várias escolas na Marinha Grande. Apresentou a seguinte recomendação à 

Câmara:  

“ Considerando que a decisão de construir um centro escolar foi tomada sem que fossem ouvidas as 
associações de pais, conselho geral e a direção do agrupamento de escolas Marinha Grande nascente, 
de acordo com declarações e posições públicas das mesmas que se passam a citar: 

“ O conselho geral do agrupamento de escolas da Marinha Grande nascente vem manifestar a sua total 

e veemente discordância perante a decisão anunciada pela Câmara Municipal da Marinha Grande de 

avançar para a construção de um centro escolar com jardim de infância e 1º ciclo (…) numa medida 

que implicará o encerramento das Escolas do 1º ciclo do ensino Básico de Picassinos, albergaria, 

Amieirinha, Pilado e Garcia e pré-escolar da Pedrulheira (…) este conselho geral, sendo o órgão 

máximo de gestão deste agrupamento de escolas, entende ter sido afastado de forma lamentável de 

uma decisão deveras importante para o futuro do mesmo. (Cf. JMG, 30.07.2015,p.3). 

Estas associações lamentam que todo este processo esteja a ser feito à revelia da comunidade 

educativa” (Cf. JMG, 30.07.2015, p.5). 
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Considerando que as entidades, supra referidas já se manifestaram, unanimemente, contra o 
encerramento de escolas no nosso concelho; 

Considerando que as diversas associações de pais e encarregados de educação estão a promover uma 
petição contra o encerramento de escolas, que conta já com milhares de assinaturas recolhidas onde 
afirmam: 

“ Os subscritores consideram inaceitável a pretensão do Senhor Presidente da Câmara de encerrar 

algumas escolas do 1º ciclo do ensino básico e jardins de infância, para a construção de um centro 

escolar (…) a decisão de encerramento (…) sem auscultação dos envolvidos e sem ter em conta as 

dinâmicas e necessidades especificas de cada caso, só poderá ser tomada ao arrepio da lei (…) é uma 

opção política, de clara discriminação das crianças e das famílias que vivem e trabalham nas zonas em 

questão, violando claramente a Constituição da República Portuguesa, contribuindo para o isolamento 

das povoações” (Cf. JMG, 06.08.2015,p7). 

Considerando que nenhuma escola do 1º ciclo do ensino básico ou jardim de infância se encontra em 
risco de encerrar por falta de alunos no nosso Concelho; 

A Bancada da CDU recomenda à Câmara Municipal da Marinha Grande que suspenda o processo de 
construção do centro escolar, impedindo assim que as escolas das zonas limítrofes, sejam encerradas 
em consequência da transferência das crianças para o centro escolar.” 

Usou da palavra, a deputado Ana Margarida Lopes (PSD) que subscreveu a intervenção do 

deputado Carlos Wilson e disse ser necessário ter uma visão estratégica para o concelho e 

desenvolver projetos para a área do turismo e do património, dado que temos inúmeras 

potencialidades que nos poderiam levar a outros patamares e estamos a correr o risco de 

começar a ficar atrás de outros concelhos. ______________________________________ 

Usou da palavra o deputado José Luís Sousa (CDU), que perguntou para quando o mercado 

municipal, uma vez que ainda lá está o mercado das tendas que o PS apelidou de medieval e 

volvidos 7 anos, ainda nada fez. ______________________________________________ 

Usou da palavra, o deputado Pedro Silva (PSD) que disse que é difícil para os pais, perceber 

como se podem fechar escolas que sofreram obras recentes, pois se estivessem em mau 

estado, não se pensaria duas vezes. Disse ainda que deve ser colocado na balança para se 

tomar a decisão da construção do centro escolar, diversos factores como: o nº de alunos, 

diminuição das despesas, infra estruturas como pavilhão, biblioteca, cantina etc. É preciso 

colocar o assunto em discussão, antes de apresentar a solução. Questionou se a Câmara 

pretende implementar a redução do IMI para as famílias. ___________________________ 

Interveio o vice-Presidente da Câmara que explicou que os centros educativos pertencem ao 

ministério da justiça, aqui em causa estão os chamados centros escolares. A carta educativa 

vai ter uma discussão pública, está a aguardar informação do agrupamento de escolas 

nascente. Não vale a pena falar em escolas que vão fechar ou não, porque isso não depende 

de nós. A Escola João Beare está a transformar-se num centro escolar e a de Casal de Malta 

embora com falta de algumas valências, é um centro escolar. Confirmou que a revisão ao 

orçamento aprovado em junho na assembleia por unanimidade, tinha uma verba de 75 mil 

euros para o projeto do centro escolar. Os investimentos que estão a ser feitos nas escolas, 

quer em obras, quer em projetos, são sempre uma aposta no futuro e não se arrependem 
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disso. Quanto à redução do IMI disse estarem a ponderar e a avaliar o impacto financeiro 

dessa medida. Esclareceu que já está a decorrer o concurso público para os projetos em falta 

para o saneamento básico para Picassinos, Amieira e Charneca da Amieira. Disse ainda que as 

redes em baixa são da competência da Câmara e não da Simlis. ______________________ 

Usou da palavra, a deputada Elvira Ferreira (+C) que voltou a insistir na necessidade do 

relatório ter um índice e apelidou-o de pobre e com falta de conteúdo. Há rubricas como a 

educação, turismo e desenvolvimento económico que não têm uma única linha!? Disse que o 

executivo continua a não considerar importante envolver os agentes económicos no 

desenvolvimento do concelho. _______________________________________________ 

Perguntou em que ponto está a Carta Educativa, documento imprescindível e que está a 

inviabilizar a candidatura a projetos no âmbito do programa de incentivos 2020, dado que “a 

Educação é uma arma carregada de futuro”. Disse ainda que a Câmara tem uma situação 

financeira invejável, e que gostaria de saber o porquê do pagamento a 180 dias à Associação 

de Bombeiros Voluntários de Marinha Grande e Vieira de Leiria. ______________________ 

Tomou a palavra a Presidente da Junta de Freguesia da Marinha Grande, Isabel Freitas (CDU), 

que se mostrou indignada e revoltada pelo atraso na resolução da situação da Orquestra 

Ligeira da Marinha Grande que foi criada em 1995 e é uma mais-valia cultural para o 

concelho. Volvidos quase 24 meses deste mandato e várias insistências e reuniões, a Junta de 

Freguesia continua sozinha a suportar as despesas da orquestra, porque ainda não há acordo, 

nem protocolo e a Orquestra corre sérios riscos de acabar. _________________________ 

Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que disse que não foi a CDU que chamou 

a Sra. Vereadora que estava de férias para lhe dizer que tinha sido aprovado o financiamento 

à construção de um centro escolar que fecharia 6 escolas e teria cerca de 400 crianças. 

Sempre quisemos discutir o assunto com todas as entidades, mas a nossa pretensão ninguém 

quis ouvir. Disse mais uma vez que a CDU não tem nenhuma objeção à construção de centros 

escolares, mas têm que ser ouvidas as respetivas entidades. Acrescentou que é um 

desperdício de dinheiro, pois temos escolas em boas condições. Terminou dizendo que mais 

importante que as eleições que aí vêm, é o compromisso que a CDU tem com as populações e 

esse vão continuar a honrar. ________________________________________________ 

 

Usou da palavra o Vice presidente da Câmara que aceitou as críticas feitas ao relatório, dado 

que se tratou de um período de férias da grande maioria dos trabalhadores e apresentou as 

suas desculpas. Esclareceu que o centro escolar terá quatro salas do primeiro ciclo e 2 salas 

do pré-escolar, ninguém falou em 400 alunos. Disse que a questão da verba dos bombeiros 

vai verificar o que se passa, mas pensa que deva estar relacionado com pagamentos faseados 

no tempo. Em relação à Orquestra vai procurar saber o ponto da situação. ______________ 

Nos termos regimentais e do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 

Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar em minuta, todas as deliberações 

tomadas na presente reunião. ________________________________________________ 
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Dando cumprimento à alínea c) do nº1 do artº 30º do RJAL, o Presidente da Mesa deu por 

encerrada a reunião, à 00.05h, 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 segunda secretária Ana Luísa Cardeira Martins e 

ainda ao abrigo do nº 2 do artº 57º do RJAL por trabalhador da autarquia local designado 

para secretariar a reunião. __________________________________________________ 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

 

Telmo Lopes da Silva Ferraz 

A Primeira Secretária 

  

Ana Patrícia Quintanilha Nobre  

A Segunda Secretária  

 

Ana Luísa Cardeira Martins 

 

A secretária da Assembleia Municipal 

 

Paula Cristina Ascenso Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conteúdo da presente sessão fica registado em suporte digital. 


