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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2015 ___________________________ 

Aos vinte e seis dias do mês de outubro 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 extraordinária, a Assembleia Municipal da Marinha Grande com a 

seguinte ordem de trabalhos: ________________________________________________ 

1. FIXAÇÃO DO VALOR DA TAXA RESPEITANTE AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 
(IMI) DO ANO DE 2015 A LIQUIDAR NO ANO DE 2016, nos termos do disposto na alínea 
d), do n.º 1, do art.º 25º, do RJAL.__________________________________________ 

2. FIXAÇÃO DA REDUÇÃO DA TAXA DE IMI PARA O PRÉDIO DESTINADO A HABITAÇÃO 
PRÓPRIA E PERMANENTE, EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE DEPENDENTES QUE COMPÕEM 
O AGREGADO FAMILIAR DO SUJEITO PASSIVO nos termos do disposto na alínea d), do 
n.º 1, do art.º 25º, do RJAL e em cumprimento do disposto no nº 2 e nº 9 do art.º 16 da 
Lei nº 73/2013 de 3 de setembro, bem como no n.º 13 do art.º 112 do Código do IMI, na 
sua redação atual. _____________________________________________________ 

3. AUTORIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DA DERRAMA RELATIVA AO ANO DE 2015 A COBRAR 
NO ANO DE 2016, nos termos das alíneas c) e d), do n.º 1, do art.º 25º, do 
RJAL._______________________________________________________________ 

4. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PERCENTAGEM DE PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS – 
RENDIMENTOS DE 2016 A LIQUIDAR EM 2017, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 
1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. ____________________________ 

5. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – KLC – 
INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO DE MATÉRIAS PLÁSTICAS, 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. ___________________________________________________________ 

6. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – TECNIJUSTA 
AJUSTAMENTOS E MOLDES PARA PLÁSTICOS UNIPESSOAL, 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 do mesmo diploma._____________ 

7. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – PLASTIMAGO - 
TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS, LDA, (unidade 1) 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 do mesmo diploma. _______________________________ 

8. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – PLASTIMAGO - 
TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS, LDA, (unidade 2) 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._____________ 

9. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – AES 
MANUFACTURING, 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.__________________________________ 

10. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – FARMI – 
REPARAÇÕES, 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 do 
mesmo diploma. _______________________________________________________ 

11. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – RIBERMOLD, 
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 do mesmo 
diploma. ____________________________________________________________ 
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12. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – 3DJR, 
UNIPESSOAL, 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 do 
mesmo diploma. _______________________________________________________ 

13. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – PLIMAT – 
PLÁSTICOS INDUSTRIAIS MATOS, 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 do mesmo diploma. ____________________________________________ 

14. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – PLAFAM - 
PLANEAMENTO E FABRICAÇÃO DE MOLDES, 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 e n.º 1 do artigo 
17.º do mesmo diploma. _________________________________________________ 

15. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – INJECT FORM 
– EMPRESA DE 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 do mesmo diploma. ____________________________________________ 

16. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – MOLIPOREX – 
MOLDES PORTUGUESES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, 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 do mesmo diploma. _____________________ 

17. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – TJ AÇOS, 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 do mesmo diploma. ______ 

18. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – ILIMOLDES – 
FABRICO DE MOLDES METÁLICOS, UNIPESSOAL, 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. _______ 

19. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CONCELHO DE MARINHA 
GRANDE, de acordo com o disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 
de 21 de fevereiro. _____________________________________________________ 

 

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, Aníbal Manuel Curto Ribeiro e Frederico Manuel Gomes Barosa. _______________ 

Bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU): Susana Paula Ribeiro Domingues, Filipe 

André Cardoso Andrade, Maria Etelvina Lopes Rosa Ribeiro, Hélder Jorge de Sousa Rodrigues, 

José Luís Marques de Sousa e Susana Marina Cadete dos 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. _________________________________________________________________ 



(Mandato 2013/2017)
   ATA NÚMERO CINCO 26.10.2015 

 
3 

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

Gonçalves Rodrigues Pereira de Freitas (CDU) e Vieira de Leiria: Joaquim Vidal Tomé (PS) e 

Moita: Álvaro Vicente Martins (PS). ___________________________________________ 

Estiveram ainda presentes, o Presidente da Câmara Municipal, Paulo Jorge Campos Vicente, a 

Vereadora Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira, o Vereador Vítor Manuel Fernandes 

Pereira, a Vereadora Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho, a Vereadora Ana Alves 

Monteiro, o Vereador Carlos Alberto Fernandes Logrado 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 52º do regimento em vigor, foram justificadas as 

ausências e admitidas as substituições dos seguintes deputados: Francisco Manuel de 

Carvalho Duarte (CDU) pelo deputado José Luís Marques de Sousa, bem como a substituição 

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

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

A deputada Renata Alexandra Gomes Pereira (CDU) justificou a sua ausência por motivo de 

doença ao Presidente da Mesa. _______________________________________________ 

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 minutos, 

o Presidente da Mesa, Telmo Ferraz, declarou aberta a sessão. _______________________ 

Deu conhecimento dos assuntos constantes na Ordem do Dia, de acordo com o nº 2 do artigo 

19º do Regimento. Lembrou ainda que se trata de uma sessão extraordinária, logo não há 

lugar ao período antes da ordem do dia, nem ao período de intervenção do público. _______ 

ORDEM DO DIA __________________________________________________________ 

PONTO 1 - FIXAÇÃO DO VALOR DA TAXA RESPEITANTE AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 

IMÓVEIS (IMI) DO ANO DE 2015 A LIQUIDAR NO ANO DE 2016, nos termos do disposto na 

alínea d), do n.º 1, do art.º 25º, do RJAL 

“ Presente certidão de teor nº 64/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 15 de 
outubro de 2015: 

Nos termos do disposto na alínea a) do art.º 14.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, diploma que 
estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, o produto da 
cobrança do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), constitui receita dos municípios. 

Conforme estipulado na alínea d) do n.º 1 do art.º 25 da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, compete à 
Assembleia Municipal fixar anualmente o valor da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis, mediante 
proposta da Câmara Municipal, conforme disposto na alínea ccc) do n.º1 do art.º 33.º do mesmo 
diploma legal. 

Considerando que nos termos do n.º 5 do art.º 112 do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, de 
ora em diante designado por CIMI, na sua redação atual, os municípios, mediante deliberação da 
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Assembleia Municipal, fixam a taxa a aplicar em cada ano aos prédios urbanos, dentro dos intervalos 
previstos na alínea c) do n.º 1 do mesmo artigo. 

Considerando que a deliberação que fixa as taxas do IMI deve ser comunicada à Direção Geral dos 
Impostos, por transmissão eletrónica de dados, até ao dia 30 de novembro de 2015, atento o disposto 
no n.º 14 do art.º 112.º do CIMI; 

Considerando que o intervalo preceituado na alínea c) do n.º 1 do art.º 112.º do CIMI, para os prédios 
urbanos, varia de 0,3 % a 0,5 %; 

Considerando os investimentos em curso e que se perspetivam lançar no concelho da Marinha Grande 
nas áreas das infra-estruturas de redes municipais e requalificação urbana, cuja execução física e 
financeira terá um forte impacto na estrutura da despesa do orçamento camarário do ano de 2016. 

Considerando a atual conjuntura económica e social do país e todo o esforço que está a ser requerido 
à população em geral e em especial aos munícipes do concelho da Marinha Grande. 

Considerando o exposto, a Câmara Municipal delibera nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33º 
da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a taxa de 
Imposto Municipal sobre Imóveis para os prédios urbanos em 0,3%, respeitante ao ano de 2015 a 
liquidar no ano de 2016, para que o órgão deliberativo fixe as mesmas nos termos da alínea d) do n.º 
1 do art.º 25 do mesmo diploma legal, atenta a necessidade da sua comunicação à Direção Geral dos 
Impostos, até 30 de novembro de 2015. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. ” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 1 e colocou-o à discussão, pelas 20.42h. Deu a 

palavra ao Sr. Presidente da Câmara, Paulo Vicente, para prestar os esclarecimentos sobre o 

mesmo. ________________________________________________________________ 

Esclareceu o Presidente da Câmara que a proposta de fixação do IMI para 2016 é estabelecida 

no limite mínimo de 0,3%. __________________________________________________ 

Não havendo lugar a qualquer intervenção, o Presidente da Mesa submeteu à votação o 

ponto um, FIXAÇÃO DO VALOR DA TAXA RESPEITANTE AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 

IMÓVEIS (IMI) DO ANO DE 2015 A LIQUIDAR NO ANO DE 2016, tendo a Assembleia deliberado 

aprovar por unanimidade, a fixação da taxa de imposto municipal sobre imóveis para os 

prédios urbanos em 0,3%, respeitante ao ano de 2015 a liquidar no ano de 

2016.___________________________________________________________________ 

PONTO 2 - FIXAÇÃO DA REDUÇÃO DA TAXA DE IMI PARA O PRÉDIO DESTINADO A 

HABITAÇÃO PRÓPRIA E PERMANENTE, EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE DEPENDENTES QUE 

COMPÕEM O AGREGADO FAMILIAR DO SUJEITO PASSIVO nos termos do disposto na alínea 

d), do n.º 1, do art.º 25º, do RJAL e em cumprimento do disposto no nº 2 e nº 9 do art.º 16 

da Lei nº 73/2013 de 3 de setembro, bem como no n.º 13 do art.º 112 do Código do IMI, na 

sua redação atual.   
 
“ Presente certidão de teor nº 65/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 15 de 
outubro de 2015: 
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Nos termos do disposto na alínea a) do art.º 14.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, diploma que 
estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, o produto da 
cobrança do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), constitui receita dos municípios. 

Conforme estipulado na alínea d) do n.º 1 do art.º 25 da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, compete à 
Assembleia Municipal fixar anualmente o valor da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis, mediante 
proposta da Câmara Municipal, conforme disposto na alínea ccc) do n.º1 do art.º 33.º do mesmo 
diploma legal. 

Considerando que com a publicação da Lei n.º 82-D/2014 de 31 de dezembro, Lei do Orçamento de 
Estado para o ano de 2015, foi aditado o n.º 13 ao artigo 112º do Código do IMI, com a seguinte 
redação: 

“ (…) Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, nos casos de imóvel 

destinado a habitação própria e permanente coincidente com o domicílio fiscal do 

proprietário, podem fixar uma redução da taxa que vigorar no ano a que respeita o imposto, 

atendendo ao número de dependentes que, nos termos do previsto no artigo 13.º do Código 

do IRS, compõem o agregado familiar do proprietário a 31 de dezembro, de acordo com a 

seguinte tabela: 

N.º de dependentes a cargo 
 

Redução de taxa até 

1 10 % 

2 15 % 

3 20 % 

 

(…)” Considerando que de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 16.º da Lei 73/2013, de 3 

de setembro, “(…) A assembleia municipal pode, por proposta da câmara municipal, através 

de deliberação fundamentada que inclui a estimativa da respetiva despesa fiscal, conceder 

isenções totais ou parciais relativamente aos impostos e outros tributos próprios. (…)”. 

Considerando o preceituado no n.º 13 do art.º 112 do CIMI, a Autoridade Tributária e Aduaneira emitiu 
o ofício circulado, n.º 40110 de 21 de julho de 2015 e a Circular n.º 9/2015 de 28 de agosto, que 
revogou o referido ofício circulado, esclarecendo que até 15 de setembro de 2015 esta entidade teria 
de fornecer aos municípios a informação necessária para a deliberação da redução da taxa de IMI. 

Em cumprimento do disposto no n.º 6 do art.º 17.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro a Autoridade 
Tributária e Aduaneira, através de email remetido a esta autarquia a 15 de setembro de 2015, veio a 
prestar a informação necessária para a autarquia proceder ao apuramento da despesa fiscal 
decorrente da eventual aplicação da redução da taxa IMI, nos termos do n.º 13 do art.º 112º do Código 
do IMI e para cumprimento do preceituado no n.º 2 do art. 16.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro. 

Considerando que a deliberação que fixa a redução da taxa do IMI para prédios destinados a 
habitação própria e permanente em função do número de dependentes que compõem o agregado 
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familiar do sujeito passivo deve ser comunicada à Direção Geral dos Impostos, por transmissão 
eletrónica de dados, até ao dia 30 de novembro de 2015, atento o disposto no n.º 14 do art.º 112.º do 
CIMI; 

Considerando a atual conjuntura económica e social do país e todo o esforço que está a ser requerido 
à população em geral e em especial aos munícipes do concelho da Marinha Grande. 

Considerando o exposto, a Câmara Municipal delibera nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33º 
da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a redução da 
taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis, para prédios destinados a habitação própria e permanente 
em função do número de dependentes que compõem o agregado familiar do sujeito passivo, 
respeitante ao ano de 2015 a liquidar no ano de 2016, atento o disposto no n.º 9 do art.º 16.º da Lei 
n.º 73/2013 de 3 de setembro, n.º 2 do mesmo artigo e diploma legal e n.º 13 do art.º 112 do CIMI, na 
sua redação atual, conforme o disposto no quadro seguinte, considerando que atenta a informação 
prestada pela Autoridade Tributária e Aduaneira tal consubstancia uma despesa fiscal de 80.655,16 
euros, no ano de 2016. 

Nº dependentes do agregado familiar Redução de taxa em 

1 10% 

2 15% 

3 ou mais 20% 

 

Mais delibera, e atenta a necessidade da comunicação à Direção Geral dos Impostos da redução da 
taxa do IMI para prédios destinados a habitação própria e permanente em função do número de 
dependentes que compõem o agregado familiar do sujeito passivo até ao dia 30 de novembro de 2015, 
remeter esta proposta à Assembleia Municipal para que o órgão deliberativo fixe a mesma nos termos 
da alínea d) do n.º 1 do art.º 25 do mesmo diploma legal e em cumprimento do disposto no n.º 9 do 
art.º 16.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, n.º 2 do mesmo artigo e diploma legal e n.º 13 do art.º 
112 do CIMI, na sua redação atual. 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 votos contra dos Srs. Vereadores 
Vítor Pereira e Alexandra Dengucho que proferiram declarações de voto, bem como a Sr.ª Vereadora 
Cidália Ferreira e o Sr. Vice-Presidente.” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 2 e colocou-o à discussão, pelas 20.44h. Deu a 

palavra Sr. Presidente da Câmara, Paulo Vicente, para prestar os esclarecimentos sobre o 

mesmo. ________________________________________________________________ 

Usou da palavra o Presidente da Câmara que disse tratar-se de uma redução de IMI prevista 

na Lei e que no nosso concelho, segundo informação recebida da Autoridade Tributária terá a 

sua aplicação em 2365 agregados familiares com 1 dependente, 1379 com 2 dependentes e 149 

com 3 ou mais dependentes. Esta despesa fiscal representa para o Município, no limite 

máximo da redução, o valor de 80 655,16€, prestando assim o município o seu contributo 

para uma baixa dos impostos que sobrecarrega tanto as famílias. _____________________ 
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Tomou a palavra o deputado José Luís (CDU), que concordou que a Câmara estabeleça o IMI 

pelos valores mínimos, mas discorda da desoneração que está a ser feita só para alguns 

munícipes e não para todos os agregados familiares. Esta medida é discriminatória, não ajuda 

todas famílias, nem os reformados, é um imposto de classe, quem mais paga é quem mais vai 

receber. É mais uma política deste governo que faz as leis e depois coloca nos municípios a 

responsabilidade, continuando a esvaziar as Câmaras com a aplicabilidade destas medidas. __ 

Usou da palavra o deputado Pedro Silva (PSD), que congratulou a Câmara por ter aceite a 

sugestão do Vereador do PSD e por ter implementado esta medida logo nos valores máximos. 

Trata-se de uma medida de incentivo às famílias e é justa. __________________________   

Tomou a palavra o deputado Frederico Barosa (PS), que disse concordar com esta baixa de 

impostos. Disse que esta medida permite aumentar a competitividade entre os municípios e a 

Câmara deve avaliar estas questões da fiscalidade de forma a usar isso de acordo com os 

seus objetivos. Recomendou que Câmara isente de IMI os imóveis degradados, como forma de 

ajudar as pessoas a realizarem as necessárias obras de conservação. __________________ 

Tomou a palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que disse tratar-se de uma medida injusta, 

cega e que não favorece os que mais precisam. Junta no mesmo grupo, os que têm condição 

para pagar o imposto e os que não têm. Mas votam favoravelmente a redução do IMI para 

não excluir o grupo de famílias que dele beneficia. ________________________________ 

Lembrou o Presidente da Câmara que a aprovação do IMI pelo valor mínimo já constitui um 

incentivo diferenciado quando comparado com outros municípios. Em relação ao IMI referente 

aos prédios degradados, sugestão do Deputado Frederico Barosa, está a ser estudado o 

eventual desagravamento para quem faça obras nesses imóveis e o agravamento para quem 

não as faça. _____________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado José Luís (CDU), que concordou que a Câmara estabeleça o IMI 

pelo mínimo. Mas lembrou que este imposto nestes últimos anos agravou substancialmente a 

vida das famílias e a grande maioria não tem condições para pagar. Sugeriu que a Câmara 

reclame junto da Autoridade Tributária, a sobreavaliação que se regista na maioria dos 

prédios. ________________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que congratulou a Câmara por mais 

esta medida que se junta a outras que tem vindo a implementar de apoio às famílias, 

traduzindo-se esta redução do IMI no apoia a cerca de 4000 famílias no Concelho. Trata-se 

de desonerar as famílias mais jovens e que têm filhos e que vivem em casas relativamente 

novas, porque os mais idosos já têm um IMI mais baixo e as famílias de baixo rendimento na 

sua maioria, não tem casa própria. ____________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que disse que esta medida do Governo 

pretende mais uma vez onerar as Câmaras e desresponsabilizar-se das suas obrigações. Disse 

que esta redução vai beneficiar mais os que têm poder de compra e vivem em casas 

melhores, ou seja, um grupo reduzido de famílias do concelho. _______________________ 
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Usou da palavra a deputada Margarida Lopes (PSD), que saudou o executivo camarário por 

ter tomado esta medida de desonerar as famílias em sede de IMI. _____________________ 

Usou da palavra a deputada Susana Domingues (CDU), que disse não ser contra a baixa de 

impostos, mas esta medida não favorece quem efetivamente precisa mais e não usa um 

critério justo com base nos rendimentos das famílias. ______________________________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que disse que esta Lei não foi feita pela 

Câmara e esta não pode estabelecer critérios. Concorda que haveria outras formas mais 

justas de apoiar as famílias, mas não se pode prejudicar as famílias que podem beneficiar 

desta redução. ___________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Frederico Barosa (PS), que explicou que o próprio código do IMI 

já é aplicado de acordo com os rendimentos, que podem até levar à isenção. Esta redução é 

uma medida mais específica que as Câmaras podem aplicar ou não. ___________________ 

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

FIXAÇÃO DA REDUÇÃO DA TAXA DE IMI PARA O PRÉDIO DESTINADO A HABITAÇÃO 

PRÓPRIA E PERMANENTE, EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE DEPENDENTES QUE COMPÕEM O 

AGREGADO FAMILIAR DO SUJEITO PASSIVO, tendo a Assembleia deliberado fixar a taxa de 

IMI para o prédio destinado a habitação própria e permanente, em função do número de 

dependentes que compõem o agregado familiar do sujeito passivo, respeitante ao ano de 2015 

a liquidar no ano de 2016, de acordo com o seguinte quadro: 

 

Nº dependentes do agregado familiar Redução de taxa em 

1 10% 

2 15% 

3 ou mais 20% 

 

Esta deliberação foi tomada por maioria com 16 votos a favor e 7 votos contra (CDU).______ 

PONTO 3 - AUTORIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DA DERRAMA RELATIVA AO ANO DE 2015 A 
COBRAR NO ANO DE 2016, nos termos das alíneas c) e d), do n.º 1, do art.º 25º, do RJAL. 
 
“ Presente certidão de teor nº 63/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 15 de 
outubro de 2015: 

De acordo com o estabelecido na alínea b) do art.º 14.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, diploma 
que preceitua o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, o produto da 
cobrança de derramas lançadas nos termos do art.º 18.º do mesmo diploma legal, constitui uma 
receita municipal. 

Considerando que de acordo com o disposto no n.º 1 do art.º 18.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de 
setembro, os municípios podem deliberar lançar anualmente uma derrama até ao limite máximo de 
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1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC (imposto sobre o rendimento das pessoas 
colectivas) que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos 
passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza 
comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território. 

Considerando que de acordo com o n.º 4 do art.º 18.º da referida lei, a Assembleia Municipal pode, 
sob proposta da Câmara Municipal, deliberar lançar uma taxa reduzida de derrama para os sujeitos 
passivos com um volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse os 150.000 euros. 

Considerando os investimentos em curso e que se perspetivam lançar no concelho da Marinha Grande 
nas áreas das infraestruturas de redes municipais e da requalificação urbana, cuja execução física e 
financeira terá um forte impacto na estrutura da despesa do orçamento camarário do ano de 2016 e 
seguintes. 

A Câmara Municipal, apreciando o exposto e concordando com o seu teor, delibera nos termos da 
alínea ccc) do n.º 1 do art. 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, submeter à Assembleia Municipal 
a seguinte proposta de lançamento da derrama relativa ao ano de 2015 a cobrar em 2016, fixando-a 
em: 

 - 1,5% para os sujeitos passivos com lucro tributável sujeito e não isento de Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) que registem no ano anterior um volume de negócios que 
ultrapasse os 150.000,00 euros, nos termos do disposto art.º 18.º, n.º 1 da Lei n.º 73/2013 de 3 de 
setembro; 

 - 0,75% para os sujeitos passivos com lucro tributável sujeito e não isento de Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) que no ano anterior registem um volume de negócios que 
não ultrapasse os 150.000 euros, nos termos do disposto no art.º 18.º, n.º 4 da Lei n.º 73/2013 de 3 de 
setembro; 

Mais delibera remeter a presente proposta de deliberação à Assembleia Municipal para que este órgão 
deliberativo autorize o lançamento da derrama relativa ao ano de 2015, a cobrar em 2016, nos termos 
da alínea d) do n.º 1 do art.º 25 da Lei n.º 75/2013 de 12 setembro. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. ” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 3 e colocou-o à discussão, pelas 21.28h. Deu a 

palavra Sr. Presidente da Câmara, Paulo Vicente, para prestar os esclarecimentos sobre o 

mesmo. ________________________________________________________________ 

O Presidente da Câmara esclareceu que se mantém os valores aplicados no ano passado. ___ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto três, 

AUTORIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DA DERRAMA RELATIVA AO ANO DE 2015 A COBRAR NO 

ANO DE 2016, tendo a Assembleia deliberado por unanimidade, autorizar o lançamento da 

derrama relativa ao ano de 2015, a cobrar em 2016, fixando-a da seguinte forma: 

- 1,5% para os sujeitos passivos com lucro tributável sujeito e não isento de Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) que registem no ano anterior um volume de 

negócios que ultrapasse os 150.000,00 euros, nos termos do disposto art.º 18.º, n.º 1 da Lei 

n.º 73/2013 de 3 de setembro; 
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 - 0,75% para os sujeitos passivos com lucro tributável sujeito e não isento de Imposto sobre 

o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) que no ano anterior registem um volume de 

negócios que não ultrapasse os 150.000 euros, nos termos do disposto no art.º 18.º, n.º 4 da 

Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro; 

PONTO 4 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PERCENTAGEM DE PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO 

IRS – RENDIMENTOS DE 2016 A LIQUIDAR EM 2017, nos termos do disposto na alínea c) do 

n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. 

“ Presente certidão de teor nº 62/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 15 de 
outubro de 2015: 

De acordo com o estabelecido no n.º 1 do artigo 26.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, diploma 
que preceitua o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, os municípios 
têm direito, em cada ano, a uma participação variável até 5 % no IRS dos sujeitos passivos com 
domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativa aos rendimentos do ano imediatamente 
anterior, calculada sobre a respetiva coleta líquida das deduções previstas no n.º 1 do artigo 78.º do 
Código do IRS, deduzido do montante afeto ao Índice Sintético de Desenvolvimento Social nos termos 
do n.º 2 do artigo 69.º. 

Considerando que nos termos do n.º 2 do mesmo artigo a participação variável no IRS depende da 
tomada de deliberação sobre a percentagem pretendida pelo Município, a qual tem que ser 
comunicada por via eletrónica à Autoridade Tributária, até 31 de dezembro do ano anterior àquele a 
que respeitam os rendimentos. 

Considerando os investimentos em curso e que se perspetivam lançar no concelho da Marinha Grande 
nas áreas das infraestruturas de redes municipais e da requalificação urbana, cuja execução física e 
financeira terá um forte impacto na estrutura da despesa do orçamento camarário do ano de 2016 e 
anos seguintes; 

A Câmara Municipal delibera nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art. 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, na sua redação atual, submeter a presente proposta, para cumprimento do preceituado na 
alínea c) do n.º 1 do art. 25.º do mesmo diploma, de fixação da percentagem de 5% na participação 
variável do Município da Marinha Grande no I.R.S. no que respeita aos rendimentos relativos ao ano 
de 2016 a liquidar em 2017. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. ” 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 4, pelas 21.31h e como não houve lugar a qualquer 

intervenção, submeteu o mesmo à votação, APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PERCENTAGEM DE 

PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS – RENDIMENTOS DE 2016 A LIQUIDAR EM 2017, tendo a 

Assembleia deliberado aprovar por unanimidade, a fixação da percentagem de 5% na 

participação variável do Município da Marinha Grande no I.R.S. no que respeita aos 

rendimentos relativos ao ano de 2016 a liquidar em 2017. ___________________________ 

Com a anuência de todos os deputados, cerca das 21.33h, o Presidente da Mesa apresentou 

os catorze pontos seguintes, do ponto 5 ao ponto 18 da ordem do dia, que constituem 

propostas de reconhecimento do interesse público municipal para diferentes empresas do 

Concelho e sugeriu que a discussão destes, fosse sendo feita, caso os senhores deputados 

necessitassem de intervir. __________________________________________________ 
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Esclareceu o Presidente da Câmara, Paulo Vicente, que se trata apenas do primeiro passo 

para as empresas que estão fora da legalidade, poderem vir a regularizar a sua situação, ao 

abrigo do previsto no decreto-lei 165/2014. ______________________________________ 

PONTO 5 - PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – KLC – 

INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO DE MATÉRIAS PLÁSTICAS, 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 48/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 18 de 
setembro de 2015: 

Presentes requerimentos com registos de entrada n.º 959/15, datado de 13-07-2015 e 1070/15 de 04-08-
2015, em nome de KLC – Indústria de Transformação de Matérias Plásticas, Lda, com o NIPC 
503069990 e sede na Estrada dos Guilhermes, 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. 

Presente informação técnica datada de 25-08-2015, 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, a sociedade KLC – Indústria de Transformação 
de Matérias Plásticas, 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 Estrada do Guilherme, freguesia e concelho da Marinha Grande, morada da sua sede, por parte da 
Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal.  

Considerando que: 

- A sociedade KLC-Indústria de Transformação de Matérias Plásticas, Lda, com o NIPC 503069990, 
com sede na Estrada dos Guilhermes, freguesia e concelho da Marinha Grande, possui um 
estabelecimento industrial, na mesma morada, destinado ao fabrico, transformação e comercialização 
de produtos em plástico; 
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- O estabelecimento apresenta uma área de implantação total de 1.245,90 m2 e uma área total de 
construção de 1.639,20 m2; 

- Nas referidas instalações foi construído um telheiro de cobertura, com uma área de 125 m2, que é 
utilizado como parque de resíduos temporários; 

- Esse telheiro encontra-se edificado junto à estrema posterior e às estremas laterais do terreno, 
violando a distância de 10 m e 3 m, respetivamente, previstos na alínea c) do n.º 4 do artigo 7º do 
Regulamento do Plano Diretor Municipal; 

- Esse telheiro foi construído com o propósito de armazenar, de forma transitória, os resíduos 
resultantes do processo produtivo; 

- A produção da empresa destina-se à industrial automóvel, de telecomunicações, electrónica e 
médica; 

- O valor da sua faturação foi, no ano de 2013, de 10. 400.000,00 euros e, em 2014, de 10.600.000,00 
euros; 

- A empresa possui, a laborar no seu estabelecimento, 130 trabalhadores; 

- A deslocalização das suas instalações traria custos avultados que, de acordo com a requerente, 
ascenderiam a um valor estimado de 4.081.500 euros; 

- A localização da empresa constitui, para a mesma, uma mais-valia, dada a sua proximidade à A8, 
permitindo-lhe um rápido acesso a fornecedores e garantindo-lhe um rápido escoamento do produto 
acabado; 

- A sua regularização é fundamental para que a mesma continue a produzir sem constrangimentos, e a 
garantir, numa época em que os números do desemprego continuam a assumir valores preocupantes, 
os postos de trabalho existentes; 

- Estas circunstâncias são de inegável interesse público municipal que deve ser reconhecido; 

A Câmara Municipal, por todo o circunstancialismo descrito, 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 ampliação do 
estabelecimento industrial, sito na Estrada do Guilherme, freguesia e concelho da Marinha Grande, 
destinado ao fabrico, transformação e comercialização de produtos em plástico, propriedade de KLC – 
INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO DE MATÉRIAS PLÁSTICAS, LDA, com o NIPC 503069990 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 submeteu à votação o ponto cinco, tendo a Assembleia deliberado, em 

conformidade 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, aprovar por unanimidade dos presentes (23), a proposta de 

reconhecimento do interesse público municipal da KLC – INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 

DE MATÉRIAS PLÁSTICAS, LDA, NA AMPLIAÇÃO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL, sito na 
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Estrada do Guilherme, freguesia e concelho da Marinha Grande, destinado ao fabrico, 

transformação e comercialização de produtos em plástico. __________________________ 

PONTO 6 - PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – 

TECNIJUSTA, AJUSTAMENTOS E MOLDES PARA PLÁSTICOS UNIPESSOAL, LDA, nos termos do 

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 do mesmo diploma, 

“ Presente certidão de teor nº 49/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 18 de 
setembro de 2015: 

Presente requerimento com registo de entrada n.º 1083/15, datado de 06-08-2015, em nome de 
TECNIJUSTA AJUSTAMENTOS E MOLDES PARA PLÁSTICOS UNIPESSOAL, LDA, com o NIPC 507561724, 
com sede na Rua Sociedade de Recreio e Beneficência 1.º de Janeiro, n.º 76, Ordem, 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 rua do 
Tojal, n.º 34, Ordem, freguesia e concelho da 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. 

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 Tecnijusta Ajustamentos e Moldes 
para Plásticos, Unipessoal, Lda., com o NIPC 507561724, com sede na Rua Sociedade de Recreio e 
Beneficência 1.º de Janeiro, freguesia e concelho da Marinha Grande, apresentou um requerimento a 
fim de obter uma deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal da 
ampliação do seu estabelecimento industrial, sito na Rua do Tojal, n.º 34, Ordem, Marinha Grande, por 
parte da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal. 

Considerando que: 

- Tecnijusta Ajustamentos e Moldes para Plásticos, Unipessoal, Lda, dedica-se, no seu estabelecimento 
industrial, sito na Rua do Tojal, n.º 34.º, Ordem, freguesia e concelho da Marinha Grande, ao 
ajustamento, construção, adaptação de moldes para plásticos e fabricação de artigos de matérias 
plásticas e moldes; 
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- A unidade industrial onde se desenvolve essa atividade, apresenta, atualmente, uma área de 
implantação de 563,00 m2 e uma área total de construção de 644,00 m2 e situa-se num prédio 
abrangido, na sua totalidade, por uma servidão rodoviária, uma vez que é atravessado, no sentido 
norte-sul, pelo traçado da variante poente da Marinha Grande, prevista na carta de condicionantes do 
Plano Diretor Municipal da Marinha Grande; 

 - A ampliação pretendida colide com uma faixa de proteção non aedificandi, que deve ser respeitada 
até à execução dos projetos das variantes na área urbana da Marinha Grande, com largura de 50 m, 
para cada lado do eixo da via, prevista no n.º 5 do artigo 20.º daquele Regulamento; 

- Inicialmente aquela empresa produziu utensílios domésticos e de decoração tendo, posteriormente, 
passado a produzir para a indústria automóvel, eletrónica, médica, de eletrodomésticos e de 
embalagens; 

- O estabelecimento que a empresa pretende ampliar foi adquirido em 2011, na sequência do seu 
desenvolvimento e crescimento económico; 

 - No ano em que iniciou a sua atividade (dezembro de 2005), a empresa possuía apenas 1 
trabalhador, o seu sócio-gerente, tendo, atualmente 32 trabalhadores ao seu serviço; 

- A dimensão das instalações industriais inviabiliza a contratação de mais trabalhadores; 

- Essa ampliação visa albergar uma máquina de injeção, destinada a testes dos moldes e produção de 
“pré-séries de peças” dando cumprimento, neste último caso, a exigências manifestadas por clientes; 

- A experimentação final dos moldes é, na atualidade, encaminhada pela interessada, para outras 
empresas, pretendendo, a mesma, passar a integrá-la no seu sistema de produção, de modo a reduzir 
o prazo de entrega do produto final, aos respetivos clientes; 

 - A ampliação da empresa permitirá a contratação de 8 a 10 trabalhadores; 

 - No ano de 2013 o volume de faturação da empresa foi de 1.766.040,14 euros e, no ano de 2014, 
ascendeu a 1.969.407,50 euros; 

- A deslocalização traria custos avultados, tendo a interessada estimado o valor de 1.013.000,00 euros, 
para o efeito; 

- É manifesto que a empresa tem evoluído exponencialmente nos últimos anos; 

- A falta de espaço impede que inclua, no seu processo produtivo, a experimentação final dos moldes; 

- Devem ser criadas todas as condições para o crescimento contínuo da mesma;  

- As empresas são um motor da economia local; 

- São elas que inovam, conquistam novos mercados e geram postos de trabalho contribuindo, no caso 
das que possuem as suas unidades fabris no concelho, como é o da interessada, para o 
desenvolvimento e fixação da população na Marinha Grande; 

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 



(Mandato 2013/2017)
   ATA NÚMERO CINCO 26.10.2015 

 
15 

reconhecimento do interesse público municipal da ampliação do seu estabelecimento, sito na Rua do 
Tojal, n.º 34, Ordem, freguesia e concelho da Marinha Grande, propriedade de TECNIJUSTA 
AJUSTAMENTOS E MOLDES PARA PLÁSTICOS, UNIPESSOAL, LDA, com o NIPC 507561724 e sede na 
Rua da Sociedade de Recreio e de Beneficência 1.º Janeiro, n.º 76, Ordem, daquela freguesia e 
concelho. 

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

O Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto seis, tendo a Assembleia deliberado, em 

conformidade 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 do mesmo diploma, aprovar por 

unanimidade dos presentes (23), a proposta de reconhecimento do interesse público 

municipal da ampliação do estabelecimento da TECNIJUSTA, AJUSTAMENTOS E MOLDES 

PARA PLÁSTICOS, UNIPESSOAL, LDA, sito na Rua do Tojal, n.º 34, Ordem, freguesia e 

concelho da Marinha Grande. ________________________________________________ 

PONTO 7 - PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – 

PLASTIMAGO - TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS LDA (unidade 1), nos termos do disposto 

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

por força do n.º 1 do artigo 17.º do mesmo diploma 

“ Presente certidão de teor nº 50/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 18 de 
setembro de 2015: 

Presentes requerimentos com registos de entrada n.º 1007/15, de 23-07-2015 e n.º 1190/15, de 24-08-
2015, apresentados por Plastimago – Transformadora de Plásticos Lda, com o NIPC 501293779, com 
sede na Rua da Indústria Metalúrgica, Cumeiras, Embra, 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 (unidade 1), 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. 
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Com vista a beneficiar deste regime de regularização, a sociedade Plastimago – Transformadora de 
Plásticos Lda, com sede na Rua da Indústria Metalúrgica, Cumeiras, Embra, freguesia e concelho da 
Marinha Grande, apresentou um requerimento a fim de obter uma deliberação fundamentada de 
reconhecimento do interesse público municipal na ampliação do seu estabelecimento industrial 
(unidade 1), sito na morada da sua sede, por parte da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 
Municipal. 

Considerando que: 

- Plastimago – Transformadora de Plásticos Lda, se dedica à injeção e montagem de produtos 
plásticos; 

- Possui um estabelecimento industrial sito na Rua da Indústria Metalúrgica, Cumeiras, Embra, 
freguesia e concelho da Marinha Grande, com uma área de implantação total de 1.546,00 m2 e uma 
área total de construção de 1.691,11 m2 

- O edifício inicial, licenciado por esta Câmara Municipal, possuía uma área de construção de 906,09 
m2 e uma implantação de 837,97 m2, foi posteriormente ampliado, em 708,03 m2; 

- Esta ampliação destinou-se a armazenamento e embalagem de produto acabado e a cargas e 
descargas, por ter sido ocupada a área total do edifício licenciado com máquinas de injeção; 

- Esta ampliação passou a ocupar a quase totalidade dos logradouros laterais e posterior da unidade, 
de modo que a distância da construção às estremas respetivas reduziu-se a cerca de 1 m 

- A unidade industrial situa-se na Zona Industrial da Marinha Pequena; 

- A percentagem de ocupação da unidade industrial é de 73% quando, para o local, deveria ser de 
50%, os afastamentos são de 1 m, 15 m e 1 m (respetivamente laterais, frontais e posteriores) quando 
deveriam ser de 3 m, 5 m e 10 m e, finalmente, o estacionamento dentro do lote é de 1 lugar/338 m2 
de construção, quando o mínimo é de 1 lugar/ 50 m2, pelo que violam os indicadores urbanísticos 
previstos nas alíneas a), c), e d) todos do n.º 4 do artigo 7.º do Regulamento do Plano Diretor 
Municipal da Marinha Grande; 

- A interessada fabrica produtos para a indústria automóvel, eletrónica e para uso doméstico; 

 - Possui, ao seu serviço, 20 trabalhadores pertencentes ao quadro da empresa e 3 trabalhadores 
temporários; 

- A sua faturação ascendeu a 1.900.081,50 euros, em 2013, e a 4.442.271,68 euros, no ano de 2014; 

- A deslocalização da empresa, segundo a interessada, acarretaria custos elevados, na ordem dos 5 
milhões de euros, e inviabilizaria a organização técnica da empresa, na medida em que existem 
recursos humanos, nomeadamente os que estão afetos à qualidade e gestão da produção, que 
prestam apoio às 3 unidades industriais propriedade da interessada, situadas no mesmo local, e de 
que faz parte o estabelecimento objeto desta deliberação; 

- A empresa situa-se numa zona industrial devidamente infraestruturada, junto à estrada principal que 
liga a Marinha Grande a Leiria, de fácil acesso à A8 e A17; 

- A criação de melhores condições de trabalho, o incremento na produção e o aumento de 
produtividade, proporcionados pela ampliação da empresa, contribuem para a tornar mais competitiva, 
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circunstâncias, que a par dos postos de trabalhos que gerou e mantém, se repercutem de forma 
positiva na economia local, pelo que a referida ampliação é de incontestável 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 e 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 industrial (unidade 1), 
destinado à injeção e montagem de produtos plásticos, sito em Rua da Indústria Metalúrgica, 
Cumeiras, Embra, freguesia e concelho da Marinha Grande, propriedade de PLASTIMAGO – 
TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS, LDA, com o NIPC 501293779, 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 submeteu à votação o ponto sete, tendo a Assembleia deliberado, em 

conformidade 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 do mesmo diploma, aprovar por 

unanimidade dos presentes (23), a proposta de reconhecimento do interesse público 

municipal da ampliação do estabelecimento industrial (unidade 1) da PLASTIMAGO – 

TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS, LDA, sito em Rua da Indústria Metalúrgica, Cumeiras, 

Embra e destinado à injeção e montagem de produtos plásticos. ______________________ 

PONTO 8 - PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – 

PLASTIMAGO - TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS LDA (unidade 2), nos termos do 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 51/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 18 de 
setembro de 2015: 

Presentes requerimentos com registos de entrada n.º 1014/15 e 1191/15, datados, respetivamente, em 
23-07-2015 e 24-08-2015, apresentado por Plastimago – Transformadora de Plásticos Lda, com o NIPC 
501293779, com sede na Rua da Indústria Metalúrgica, Cumeiras, Embra, freguesia e concelho da 
Marinha Grande, nos quais é solicitada a emissão de deliberação fundamentada de reconhecimento do 
interesse público municipal na regularização do seu estabelecimento (unidade 2), 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; 

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. 
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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 Plastimago – Transformadora de 
Plásticos Lda, com sede na rua da Indústria, Cumeiras, Embra, freguesia e concelho da Marinha 
Grande, apresentou um requerimento a fim de obter uma deliberação fundamentada de 
reconhecimento do interesse público municipal na regularização do seu estabelecimento industrial 
(unidade 2), sito na morada da sua sede, por parte da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 
Municipal. 

Considerando que: 

 - Plastimago – Transformadora de Plásticos Lda, dedica-se à injeção e montagem de produtos 
plásticos; 

- Os produtos fabricados destinam-se à indústria automóvel, eletrónica e ao uso doméstico; 

- Possui um estabelecimento industrial (unidade 2), sito na Rua da Indústria Metalúrgica, Cumeiras, 
Embra, freguesia e concelho da Marinha Grande, com uma área de implantação total de 1.560,88 m2 e 
uma área total de construção de 1.947,39 m2; 

- O edifício inicial, licenciado por esta Câmara Municipal, possuía uma área de construção de 1.846,51 
m2 e uma implantação de 1.433,09m2; 

- Não está licenciada uma área de construção e de implantação de 127,88 m2, construída nos anos 80, 
que cobriu o logradouro então existente; 

- Atualmente o edifício encontra-se encostado às estremas frontal, laterais e posterior, tendo, por isso, 
sido eliminado o referido logradouro; 

- A percentagem de ocupação da unidade industrial é de 100% quando, para o local, deveria ser de 
50%; o índice volumétrico é de 6 m3/m2, quando o máximo é de 5 m3/m2; não existe qualquer 
afastamento entre a referida unidade e as estremas do terreno, quando deveria ser de 3 m, 5 m e 10 m 
(respetivamente laterais, frontais e posteriores) e não possui qualquer estacionamento, quando o 
estacionamento mínimo dentro do lote deveria ser de 1 lugar/50 m2 de construção, pelo que são 
violados os indicadores urbanísticos previstos nas alíneas a), b) c), e d), respetivamente, todos do n.º 
4 do artigo 7.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande; 

- Prestam serviço, naquela unidade, 8 trabalhadores pertencentes ao quadro da empresa e 20 
trabalhadores temporários; 

- A aquisição, por parte da interessada, das instalações que constituem a unidade 2, visou colmatar a 
falta de espaço, até então por ela sentida, sendo as mesmas usadas para produção e armazenamento, 
para posterior montagem, de peças, que serão incorporadas nos automóveis da Autoeuropa; 

 - A faturação da empresa ascendeu a 1.900.081,50 euros, em 2013, e a 4.442.271,68 euros, no ano de 
2014; 

 - A deslocalização da empresa, segundo a interessada, acarretaria custos elevados, na ordem dos 5 
milhões de euros, e inviabilizaria a organização técnica da empresa, na medida em que existem 
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recursos humanos, nomeadamente os que estão afetos à qualidade e gestão da produção, que 
prestam apoio às 3 unidades industriais propriedade da interessada, situadas no mesmo local, e de 
que faz parte a unidade industrial, objeto desta deliberação; 

- A unidade industrial em causa insere-se numa área com vocação específica para o fim industrial - 
Zona Industrial da Marinha Pequena - justificando-se a sua manutenção no local, tanto mais que faz 
parte de um conjunto de unidades complementares pertencentes à mesma empresa e situa-se numa 
zona industrial devidamente infraestruturada, junto à estrada principal que liga a Marinha Grande a 
Leiria, de fácil acesso à A8 e A17; 

- À semelhança de outras empresas do concelho, a requerente, cria riqueza, potencia e mantém 
empregos, fatores essenciais para o bem-estar social, pelo que a regularização da sua unidade, aqui 
identificada com o n.º 2, é de manifesto 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, submeter à Assembleia 
Municipal a presente proposta de reconhecimento do interesse público municipal na regularização do 
estabelecimento industrial (unidade 2), destinado à produção e armazenamento, para posterior 
montagem, de peças em plástico, sito na Rua da Indústria Metalúrgica, Cumeiras, Embra, freguesia e 
concelho da Marinha Grande, propriedade de PLASTIMAGO – TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS, 
LDA, com o NIPC 501293779, 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 submeteu à votação o ponto oito, tendo a Assembleia deliberado, em 

conformidade 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, aprovar por unanimidade dos presentes (23), a proposta de 

reconhecimento do interesse público municipal na regularização do estabelecimento industrial 

(unidade 2) da PLASTIMAGO – TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS, LDA, sito em Rua da 

Indústria Metalúrgica, Cumeiras, Embra e destinado à produção e armazenamento, para 

posterior montagem, de peças em plástico. ______________________________________ 

PONTO 9 - PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – AES 

MANUFACTURING, LDA, nos termos do 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 52/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 18 de 
setembro de 2015: 

Presente requerimento com registo de entrada n.º 1137/15, datado de 14-08-2015, de AES 
MANUFACTURING, LDA, com NIPC 505668831 e sede na Rua das Rosas, n.º 108-A, Pedra de Baixo, 
freguesia e concelho da Marinha Grande, a emissão de deliberação fundamentada de reconhecimento 
do interesse público municipal na regularização das suas instalações industriais destinadas à indústria 
de moldes, 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 
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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 AES 
Manufacturing, Lda, com o NIPC 5025668831, com sede na Rua das Rosas, n.º 108-A, Pedra de Baixo, 
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, sito naquela 
morada. 

Considerando que: 

- AES Manufacturing, Lda, com o NIPC 505668831 e sede na Rua das Rosas, n.º 108-A, Pedra de Baixo, 
freguesia e concelho da Marinha Grande, possui um estabelecimento sito na rua das Rosas, n.º 108-A, 
freguesia e concelho da Marinha Grande, destinado à indústria de moldes; 

- Esse estabelecimento apresenta uma área de construção licenciada para armazém com 519,00 m2 e 
uma área não licenciada, com 105,00 m2, situada entre a edificação inicial e o limite tardoz do terreno 
em que se encontra implantado; 

- Por se situar em área “não urbanizável”, classificada, de acordo com a Planta de Ordenamento do 
Plano Diretor Municipal da Marinha Grande, como “espaço florestal de proteção”, viola o n.º 1 do 
artigo 11.º, aplicável por força do n.º 7 do artigo 15.º, ambos do regulamento daquele Plano, na 
medida em que nesse espaço só podem ser construídas edificações destinadas a habitação, desde que 
vinculadas à atividade agrícola ou florestal ou de apoio às infraestruturas, nas condições previstas 
naquela norma; 

- Em 2001 a empresa em apreço começou, à semelhança de muitas outras situadas no concelho, a 
laborar com poucas condições logísticas e apenas com dois trabalhadores; 

- Com o tempo alargou a sua área de atuação e passou, para além da fabricação de moldes de 
pequenas dimensões, destinados à indústria de utensílios domésticos e de decoração, a fabricar 
moldes para áreas mais especializadas, tais como para a indústria automóvel, médica, de 
eletrodomésticos, de embalagens e eletrónica; 

- A empresa ocupou, no ano de 2011, o edifício que agora pretende regularizar, em virtude de o 
espaço das suas anteriores instalações não se adequar às suas necessidades e ao seu ritmo de 
crescimento; 

- No ano de 2013 a sua faturação ascendeu a 608.192,00 euros, sendo que, de acordo com a 
interessada, 9% da mesma se destinou à exportação direta e a restante à exportação através de 
intermediários; 
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- Em 2014, o montante da sua faturação foi de 892.271,00 euros, sendo que 11% da mesma se destinou 
à exportação direta e a restante à exportação através de intermediários; 

- O crescimento da empresa, ao longo dos anos, traduziu-se no aumento dos postos de trabalho, de 
modo que hoje tem, ao seu serviço, 15 trabalhadores; 

- A deslocalização das suas instalações é, para a interessada, insustentável, face ao valor estimado 
para o efeito, que ascenderia, de acordo com os seus cálculos, a um valor de 943.600,00 euros e 
implicaria uma paragem obrigatória na sua laboração, que não se compadeceria com os exigentes 
prazos impostos pelos clientes, sobretudo os respeitantes à indústria automóvel; 

- A empresa em causa investiu, consolidou-se, criou emprego, tem vindo a crescer no local onde se 
encontra implantada e contribui para o desenvolvimento da economia local, pelo que a sua 
regularização é fundamental para preservar o estado que alcançou; 

- Todo esse circunstancialismo, de criação de riqueza e de emprego, é de relevante interesse público 
municipal; 

Assim, 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 das ampliações acima descritas, referentes às 
instalações do estabelecimento industrial sito na rua das Rosas, n.º 108-A, Pedra de Baixo, freguesia e 
concelho da Marinha Grande, propriedade da AES MANUFACTURING, LDA, com o NIPC 505668821, 
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 submeteu à votação o ponto nove, tendo a Assembleia deliberado, em 

conformidade 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, aprovar por unanimidade dos presentes (23), a proposta de 

reconhecimento do interesse público municipal das ampliações do estabelecimento industrial 

AES MANUFACTURING, LDA, sito na rua das Rosas, n.º 108-A, Pedra de Baixo. ___________ 

PONTO 10 - PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – FARMI 

– REPARAÇÕES, LDA, nos termos do 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 do mesmo 

diploma. 

“ Presente certidão de teor nº 53/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 18 de 
setembro de 2015: 

Presente requerimento, com registo de entrada n.º 1181/15 de 21-08-2015, apresentado por FARMI – 
REPARAÇÕES, LDA, com o NIPC 502311460, com sede em Pero Neto, 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 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. 
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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, Farmi-Reparações, Lda, apresentou um 
requerimento a fim de obter uma deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público 
municipal na ampliação do seu estabelecimento, sito no Pero Neto, freguesia e concelho da Marinha 
Grande, por parte da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal. 

Considerando que: 

- A sociedade Farmi – Reparações, Lda, com o NIPC 502311460, com sede no Pero Neto, freguesia e 
concelho da Marinha Grande, possui um estabelecimento industrial, na mesma morada, destinado ao 
fabrico de acessórios para reparação de máquinas industriais e assistência técnica; 

- Esse estabelecimento possui uma área de implantação de 650 m2 e uma área de construção de 
730,00 m2; 

- A necessidade de instalar equipamento cujas dimensões e constituição não são compatíveis com o 
espaço inicial, obrigou a interessada a ampliar as suas instalações; 

- Para o efeito celebrou um contrato promessa de compra e venda de um prédio, contíguo às suas 
instalações, com edificações, cuja área de implantação totaliza 1.872,00 m2 e uma área de construção 
de 2.196,00 m2; 

 - Estas instalações encontram-se em desconformidade com a alínea c) do n.º 4 do artigo 7.º do 
Regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande, por se encontrarem executadas às 
estrema posterior e laterais do terreno, quando deveriam encontra-se afastadas das mesmas em 10 m 
e 3 m, respetivamente; 

- Num contínuo esforço de adaptação às novas tecnologias e demandas do mercado a interessada 
prevê, no futuro, voltar a ampliar as suas instalações em mais 1.306,00 m2 de construção, passando a 
volumetria total a ser de 25.478,00 m3; 

- A interessada executa todo o tipo de furações, maquinações, torneamentos e retificações, em 
variados tipos de material, para a indústria de moldes e plásticos; 

- Produz moldes completos para injeção de plástico, termoformação, compressão e sopro, assim como 
a produção de máquinas e ferramentas diversas; 
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- À semelhança de outras empresas do setor, existentes no concelho, iniciou a sua atividade com 
pouca maquinaria, alargando, com o passar dos anos, a sua área de atuação; 

- Na atualidade possui diversas e variadas máquinas de precisão para a indústria dos moldes; 

- As ampliações em causa permitirão a instalação de máquinas novas, capazes de responder aos 
desafios colocados pelo mercado, aumentar a produtividade, criar novos postos de trabalho e 
melhores condições de trabalho; 

- Tem ao seu serviço 31 trabalhadores, distribuídos por diversas áreas, tais como produção, desenho, 
programação e administração; 

- Ao longo dos últimos anos o número de trabalhadores tem vindo a aumentar, de tal modo que 
passou de 20, em 2009, para 31, no corrente ano, prevendo a interessada, com as referidas ampliações 
e consequente aumento da produtividade, criar mais 6 postos de trabalho; 

- A faturação nos anos de 2013 e 2014 ascendeu a 1.641.519,62 euros e 1.784.732,82 euros, 
respectivamente; 

- A deslocalização das suas instalações é, para a empresa, insustentável, face ao valor estimado para 
o efeito, que ascende, de acordo com cálculos da interessada, em 1.684.250 euros e por obrigar a 
paragens de produção e, consequentemente, perda de clientes, mas também por existir, no local onde 
se encontra implantada – zona industrial da Marinha Pequena – diversas indústrias do mesmo tipo de 
negócios do seu, com as quais tem relações comerciais; 

- O seu volume de exportações foi, em 2013, de 137.887,65 euros e em 2014 totalizou 127.965,34 euros; 

- Em 2014 as exportações indiretas ascenderam, de acordo com a interessada, a 74,93% do seu 
volume de negócios; 

- É fundamental para o desenvolvimento da economia nacional e local, permitir que as empresas, que 
laboram no concelho, criem as condições adequadas para aumentar os seus níveis de competitividade, 
tanto a nível nacional, como internacional, sendo, no caso em apreço, indispensável, para esse efeito, 
a ampliação que a interessada pretende regularizar, bem como a que pretende executar no futuro; 

- Todos os fatores acabados de enunciar criam riqueza no concelho, fomentam o bem-estar social e 
fixam a população no território, circunstâncias que devem ser, indubitavelmente, consideradas como 
de relevante interesse público municipal; 

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 no Pero Neto, 
freguesia e concelho da Marinha Grande, propriedade de FARMI – REPARAÇÕES, LDA, com o NIPC 
502311460 e sede nessa mesma morada. 

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

O Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto dez, tendo a Assembleia deliberado, em 

conformidade com o disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 
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de 5 de novembro, aplicável por força do n.º 1 do artigo 17.º do mesmo diploma, aprovar por 

unanimidade dos presentes (23), a proposta de reconhecimento do interesse público 

municipal na ampliação do estabelecimento FARMI – REPARAÇÕES, LDA, sito no Pero Neto. 

PONTO 11 - PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – 

RIBERMOLD, LDA. nos termos do 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 do mesmo 

diploma. 

“ Presente certidão de teor nº 54/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 1 de 
outubro de 2015: 

Presente requerimento com registo de entrada n.º 1140/15, datado de 14-08-2015, de RIBERMOLD LDA., 
com NIPC 502256087 e sede na Rua da Marinha Pequena, 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 destinado à fabricação, reparação, comércio, 
importação e exportação de moldes para a indústria de plásticos, prestação de serviços na verificação 
e testes de moldes e injeção de matérias plásticas e embalagens, 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, Ribermold, Lda, com o NIPC 502256087, com 
sede na rua da Marinha Pequena, 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 ampliação do 
seu estabelecimento industrial, sito naquela morada. 

Considerando que: 

- Ribermold, Lda, com sede na rua da Marinha Pequena, freguesia e concelho da Marinha Grande, com 
o NIPC 502256087, possui um estabelecimento industrial, sito nessa morada, destinado à fabricação, 
reparação, comércio, importação e exportação de moldes para a indústria de plásticos, prestação de 
serviços na verificação e testes de moldes e injeção de matérias plásticas e embalagens; 
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- Esse estabelecimento industrial possui uma área de construção licenciada para indústria com 
3.898,50 m2, e a interessada pretende ampliá-lo em 4.656,00 m2; 

- A ampliação pretendida situa-se em “área não urbanizável”, classificada pela Planta de Ordenamento 
do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande como “espaço agroflorestal”, pelo que viola a alínea a) 
do n.º 2 do artigo 11.º do Regulamento daquele Plano, por apresentar um afastamento, à estrema 
lateral nascente, inferior à distância mínima de 15 m, prevista naquela norma; 

- A empresa em apreço começou, à semelhança de muitas outras situadas no concelho, a sua 
atividade com poucas condições logísticas e com apenas dois trabalhadores; 

- Com o tempo essas condições melhoraram, tendo a interessada apostado no investimento em 
equipamento de alta tecnologia, de modo a rentabilizar os custos de produção e a substituição 
gradual do equipamento antigo; 

- Em 2013 as suas instalações foram ampliadas com o objetivo de aí instalar 3 máquinas de injeção 
para testes de moldes – evitando o recurso a outras empresas para esse efeito - e para produção de 
séries de peças; 

- Na atualidade tem ao seu serviço 82 trabalhadores; 

- A interessada pretende produzir moldes de grande dimensão, destinando-se a ampliação em causa à 
instalação do sistema de produção dos mesmos e à armazenagem de peças plásticas produzidas 

- Segundo a interessada, no ano de 2013 o montante da sua faturação ascendeu a 3.982.729,00 euros, 
sendo que 90% diz respeito a exportação direta e a restante percentagem ao mercado interno e, no 
ano de 2014 foi de 4.081.32,00 euros, da qual 92% diz respeito a exportação direta e a restante 
percentagem ao mercado interno; 

- A ampliação permitirá criar 10 a 15 postos de trabalho no setor da maquinação e 3 no setor dos 
plásticos; 

- A deslocalização da empresa implicaria - para além dos custos envolvidos para o efeito, que de 
acordo com cálculos estimados pela interessada ascenderiam aos 3.325.950 euros – a suspensão 
temporária da sua atividade, com penalizações pelo atraso nos prazos de entrega ou até mesmo perda 
de clientes, nomeadamente no exigente setor automóvel, para o qual trabalha; 

- O historial da empresa é demonstrativo da sua preocupação em apostar em novas condições de 
trabalho, em investir em novas tecnologias e em criar emprego, de modo a poder acompanhar as 
exigências do mercado; 

- É uma empresa exportadora, que pretende diminuir custos e crescer, mas que se vê confinada aos 
limites físicos impostos pelas suas atuais instalações; 

- A exportação é, sem dúvida, um motor da nossa economia; 

- Esta empresa, tais como outras existentes no concelho, cria riqueza, emprego, contribui para o bem-
estar e para a fixação da população no território da Marinha Grande, pelo que a ampliação, que a 
interessada pretende executar, contribui para essas finalidades, sendo inquestionável que a mesma 
assume, por isso, um relevante interesse público municipal; 

Assim, 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 
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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 industrial sito na rua da Marinha Pequena, 
freguesia e concelho da Marinha Grande, propriedade de Ribermold, Lda, com o NIPC 502256087 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 submeteu à votação o ponto onze, tendo a Assembleia deliberado, em 

conformidade 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 do mesmo diploma, aprovar por 

unanimidade dos presentes (23), a proposta de reconhecimento do interesse público 

municipal na ampliação do estabelecimento industrial da RIBERMOLD, LDA, sito na rua da 

Marinha Pequena. ________________________________________________________ 

PONTO 12 - PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – 3DJR, 

UNIPESSOAL, LDA, nos termos do 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 do mesmo diploma 

 

“ Presente certidão de teor nº 55/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 1 de 
outubro de 2015: 
 
Presente requerimento com registo de entrada n.º 1153/15, datado de 17-08-2015, apresentado por 
3DJR, UNIPESSOAL, LDA., com o NIPC 507920708, com sede na Rua Central, n.º 35, Moinho de Cima, 
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 no n.º 44 
daquela rua, 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. 
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Com vista a beneficiar deste regime de regularização, 3DJR, Unipessoal, Lda., com sede na rua 
Central, n.º 35, Moinho de Cima, freguesia e concelho da Marinha Grande, apresentou um 
requerimento a fim de obter uma deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público 
municipal na ampliação do seu estabelecimento industrial, sito no n.º 44 daquela rua, por parte da 
Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal. 
 
Considerando que: 
 
- A sociedade 3DJR, Unipessoal, Lda., com o NIPC 507920708, com sede na rua Central, n.º 35, Moinho 
de Cima, freguesia e concelho da Marinha Grande, possui um estabelecimento industrial, no n.º 44 da 
mesma rua e freguesia, onde são fabricados elétrodos de grafite, utilizados pelos fabricantes de 
moldes na formação de cavidades moldantes, através do processo de eletroerosão; 
 
- O estabelecimento em causa possui 294,00 m2 de construção, sendo que, apenas 158,00 m2 se 
encontram licenciados por esta Câmara Municipal e os restantes 136,00 m2 foram executados sem 
qualquer licenciamento; 
 
- Com a ampliação efetuada ao estabelecimento o índice de construção bruto passou a ser de 0,42, 
pelo que viola o n.º 10 do artigo 5.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande, 
que prevê para o local um índice de construção bruto apenas de 0,25; 
- A especialização atingida neste setor, resultante da robotização que entretanto implementou, 
permite-lhe fornecer não só empresas do concelho, como também nacionais e estrangeiras; 
 
- A interessada começou a laborar, em 2006, num espaço com poucas condições e com um único 
trabalhador (sócio único da empresa); 
 
- Nos anos seguintes fez vários investimentos em centros de maquinação e num robot de carga, 
melhorando, desta forma, a sua capacidade produtiva; 
 
- De acordo com a interessada, a ampliação que efetuou, sem prévio licenciamento, destinou-se a criar 
outros espaços de trabalho - nomeadamente um escritório, uma sala de projeto e uma cobertura de 
logradouro - de modo a preservá-los, nos dois primeiros casos, das poeiras abundantes que resultam 
da produção de elétrodos de grafite, mas também de modo a libertar espaço no pavilhão fabril para 
instalar uma máquina de controlo dimensional, integrada na célula robotizada; 
 
- No ano de 2013 a sua faturação foi de 271.478,92 euros, sendo que 40% da mesma proveio do 
mercado nacional e a restante das exportações e no ano de 2014 ascendeu aos 284.957,45 euros (20% 
resultou de exportações e a restante percentagem do mercado interno); 
 
- A empresa tem ao seu serviço 3 trabalhadores e pretende recrutar mais 2; 
 
- A sua deslocalização implicaria custos elevados - num montante estimado pela interessada de 
426.600 euros – e provocaria a suspensão temporária da sua atividade, facto que não se compadece 
com os prazos de entrega aos clientes a que se encontra vinculada; 
 
- A ampliação destinou-se a criar melhores condições de trabalho, preservar a saúde dos seus 
colaboradores e instalar equipamento de ponta; 
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- A empresa em causa desenvolve a sua atividade num setor especializado, que assume uma 
importância vital na cadeia produtiva de outras empresas, permitindo que se fabriquem moldes de alta 
qualidade; 
 
- A ampliação descrita garante a modernização da empresa, o acompanhamento, pela mesma, da 
evolução tecnológica, simultaneamente, cria melhores condições de higiene e segurança dos seus 
trabalhadores, circunstâncias que devem ser reconhecidas como de relevante interesse público 
municipal; 
 
- Cabe, ao Município, criar as condições para que as empresas do concelho, enquanto motores da 
economia local, se desenvolvam; 
 
Face a 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 do estabelecimento industrial sito na rua 
Central, n.º 44, Moinho de Cima, freguesia e concelho da Marinha Grande, propriedade de 3DJR, 
UNIPESSOAL, LDA, com o NIPC 507920708 e sede no n.º 35 daquela rua. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. O Sr. Vereador Aurélio Ferreira proferiu uma declaração 
de voto.” 

 

O Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto doze, tendo a Assembleia deliberado, em 

conformidade 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 do mesmo diploma, aprovar por 

unanimidade dos presentes (23), a proposta de reconhecimento do interesse público 

municipal na ampliação do estabelecimento industrial da 3DJR, UNIPESSOAL, LDA, sito na rua 

Central, n.º 44, Moinho de Cima. _____________________________________________ 

Antes da discussão do ponto treze, o Sr. Deputado Hélder Jorge de Sousa Rodrigues 

comunicou o seu impedimento, nos termos do previsto no artigo 69º, nº 1, alínea a) do 

Código do Procedimento Administrativo aprovado pelo decreto-lei nº 4 /2015 de 7 de janeiro, 

por ser trabalhador na empresa PLIMAT, Plásticos Industriais Matos, S.A. _______________ 

Nos termos do artigo 70º, nº 4, do mencionado Código, o Sr. Presidente declarou o 

impedimento do Sr. Deputado, que se ausentou da sala. ___________________________ 

PONTO 13 - PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – 

PLIMAT – PLÁSTICOS INDUSTRIAIS MATOS, S.A. nos termos do 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 do mesmo diploma. 

“ Presente certidão de teor nº 56/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 1 de 
outubro de 2015: 
 
Presente requerimento, com registo de entrada n.º 1217/15, datado de 27-08-2015, em nome de PLIMAT 
– PLÁSTICOS INDUSTRIAIS MATOS, S.A., com o NIPC 500777446, com sede na Rua da Alemanha, lote 
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n.º 35, 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 ampliação do seu estabelecimento industrial destinado ao fabrico de artigos de plástico (acessórios 
para canalização), 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 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, PLIMAT – PLÁSTICOS INDUSTRIAIS MATOS, 
S.A., com o NIPC 500777446, com sede na Rua da Alemanha, lote n.º 35, 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 ampliação do seu estabelecimento industrial 
destinado ao fabrico de artigos plásticos, sito naquela mesma morada. 
 
Considerando que: 
 
- A sociedade Plimat – Plásticos Industriais Matos, S.A., NIPC 500777446, com sede na Rua da 
Alemanha, lote n.º 35, Zona Industrial da Marinha Grande, freguesia e concelho da Marinha Grande, 
possui um estabelecimento, na mesma morada, destinado ao fabrico de plásticos (acessórios para 
canalização); 
 
- O referido estabelecimento possui uma área de implantação de 13.505,00 m2 e uma área de 
construção de 14.255,00 m2, sendo que 5.260,00 m2 dessa área, utilizados como armazém, não foram 
licenciados por esta Câmara Municipal; 
 
- Para além da ampliação que a interessada já executou, sem prévio licenciamento, pretende, a mesma, 
proceder a uma nova ampliação com a área de 832,00 m2; 
 
- A área construída sem licenciamento apresenta, em conjunto com a edificação licenciada, um índice 
de ocupação de 0,545, quando o índice máximo é de 0,5; possui uma volumetria de construção de 
5,45 m3/m2 da área do lote, quando a máxima é de 5 m3/m2; situa-se à estrema lateral do lote, 
quando deveria distar, no mínimo, 7,50 m da mesma; encontra-se afastada 12 m do limite frontal 
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confinante com a Rua da Alemanha, quando o mínimo é de 15 m; a área impermeabilizada do lote é de 
71% da sua área total, quando não deveria ultrapassar os 65%, pelo que viola as alíneas a), b), d), f) e 
g), respetivamente, todas do artigo 2.º do Regulamento do Plano de Pormenor da Zona Industrial da 
Marinha Grande; 
 
- A ampliação pretendida irá agravar o incumprimento das normas referidas antecedentemente, no que 
respeita ao índice de ocupação e à volumetria de construção, previstos, respetivamente, nas alínea a) 
e b) do artigo 2.º do referido Regulamento, que apresentarão, no caso do índice de construção, o 
valor de 0,578 e no caso da volumetria 5,78 m3/m2 da área do lote; 
 
- A ampliação que a interessada pretende efetuar tem em vista albergar um misturador e um moinho 
com capacidade para reciclar todo o material rejeitado pela produção; 
 
- De acordo com a interessada essa ampliação será dotada de boas condições de insonorização e 
renovação de ar, o que permitirá melhorar, substancialmente, as condições ambientais e favorecerá as 
condições de trabalho; 
 
- A sua faturação ascendeu, em 2013, a 12.759.898,00 euros, sendo que 76,81% dessa produção se 
destinou a exportação e em 2014, foi de 13.442.632,00 euros, sendo que 75,23% dessa faturação 
corresponde ao volume de exportação; 
 
- Os seus produtos são exportados para os continentes europeu, asiático, africano, americano e 
australiano; 
 
- Uma deslocalização da empresa ascenderia, de acordo com custos estimados estimados pela 
interessada, a um montante de 10 milhões de euros, valor incomportável para a empresa, tendo em 
conta o investimento já efetuado no local onde a mesma se encontra implantada; 
 
- A unidade industrial, ao situar-se numa Zona Industrial, encontra-se num local apropriado e 
privilegiado para o desenvolvimento da sua atividade; 
 
- A empresa tem ao seu serviço 88 trabalhadores; 
 
- Tanto a ampliação já efetuada, como a que a requerente pretende efetuar, destinam-se a criar 
melhor condições de produção, de trabalho e ambientais, fatores decisivos para manter ou, mesmo, 
melhorar o nível de qualidade que caracterizam os produtos da empresa e, ainda, garantir a 
manutenção dos seus postos de trabalho; 
 
- Todos esses fatores contribuem para a criação de riqueza, beneficiando, desta forma, a economia 
local, pelo que as ampliações em causa são de manifesto 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, 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 nas referidas ampliações, efetuada e a efetuar, no 
estabelecimento industrial, sito na rua da Alemanha, lote n.º 35, Zona Industrial da Marinha Grande, 
freguesia e concelho da Marinha Grande, propriedade de PLIMAT – PLÁSTICOS INDUSTRIAIS MATOS, 
S.A., com o NIPC 500777446, com sede na mesma morada. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. O Sr. Vereador Aurélio Ferreira proferiu uma declaração 
de voto.” 

 

O Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto treze, tendo a Assembleia deliberado, em 

conformidade 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 do mesmo diploma, aprovar por 

unanimidade dos presentes (22), a proposta de reconhecimento do interesse público 

municipal nas ampliações, efetuada e a efetuar, no estabelecimento industrial PLIMAT – 

PLÁSTICOS INDUSTRIAIS MATOS, SA., sito na rua da Alemanha, lote n.º 35, Zona Industrial 

da Marinha Grande. _______________________________________________________ 

PONTO 14 - PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – 

PLAFAM – PLANEAMENTO E FABRICAÇÃO DE MOLDES, LDA. nos termos do 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 do mesmo diploma. 

 
“ Presente certidão de teor nº 57/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 1 de 
outubro de 2015: 
 
Presente requerimento com registo de entrada n.º 1151/15, datado de 2015/08/17, apresentado por 
PLAFAM - PLANEAMENTO E FABRICAÇÃO DE MOLDES, LDA, com o NIPC 501456228, com sede em 
Vale de Picassinos, 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 e 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 PLAFAM - PLANEAMENTO E 
FABRICAÇÃO DE MOLDES, LDA, com sede em Vale de Picassinos, 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 na ampliação do seu estabelecimento industrial, sito na 
morada da sua sede, por parte da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal. 
 
Considerando que: 
 
- A sociedade Plafam - Planeamento e Fabricação de Moldes, Lda, com sede em Vale de Picassinos, 
freguesia e concelho da Marinha Grande, com o NIPC 501456228, possui um estabelecimento 
industrial, sito nessa morada, destinado à fabricação e comercialização de moldes para plásticos; 
 
- Esse estabelecimento possui uma área de construção licenciada de 1.326,00m2, a que acresce uma 
área não licenciada com 110,00m2, num total de 1.436,00m2; 
 
- A interessada pretende, ainda, para além da ampliação de 110,00m2, destinada ao parqueamento de 
veículos, que já executou, proceder a uma outra ampliação, com a área de 559,00m2; 
 
- A empresa fabrica moldes de diversas espécies que vão desde os mais simples, para utilidades 
domésticas, até aos mais complexos e exigentes que se destinam à indústria automóvel ou eletrónica; 
 
- A ampliação que a interessada pretende executar visa a instalação de equipamento pesado para dar 
resposta a diversos projetos que pretende desenvolver, ligados à indústria automóvel; 
 
- A unidade industrial situa-se numa área abrangida por uma restrição de utilidade pública - Reserva 
Ecológica Nacional (REN) – que interdita, salvo nos casos expressamente previstos na lei, as ações 
que se traduzam em construções ou ampliações – alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 
166/2008, de 22 de agosto, na sua redação atual; 
 
- De acordo com o n.º 4 do artigo 10.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande 
(RPDMMG), só são admitidas ampliações, por uma única vez, de construções existentes e anteriores à 
data da sua publicação, erigidas em áreas abrangidas pela REN, desde que não excedam 25% da área 
construída e não ultrapassem os 50,00 m2; 
 
- A ampliação que a interessada pretende efetuar não é a primeira, uma vez que já se encontra 
executada uma outra, com 110,00m2; 
 
- Com essa ampliação é excedida a referida percentagem de 25% da área construída; 
 
- No seu conjunto as ampliações em causa - a futura e a já executada - ultrapassam a dimensão de 
50,00m2, pelo que é violado o citado n.º 4 do artigo 10.º do RPDMMG; 
 
- A interessada iniciou a sua atividade em 1984, com 9 trabalhadores; 
 
- Nos anos que se seguiram esse número foi aumentando sendo que, na atualidade, encontram-se ao 
seu serviço 32 trabalhadores; 
 
- A criação de novas condições de trabalho possibilitará, segundo a interessada, a contratação de 
novos trabalhadores, num número que poderá variar entre os 6 e os 8; 
 
- O volume da faturação foi de 1.533.030,11 euros no ano de 2013 e de 1.270.066,28 euros, no ano de 
2014; 
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- A interessada não pondera deslocalizar a empresa, face aos elevados custos dessa operação, que 
ascenderiam, de acordo com a mesma, a um montante estimado de 1.249.600 euros e obrigaria à 
suspensão da sua atividade, o que implicaria atrasos na entrega das encomendas aos clientes; 
 
- A ampliação futura, com 559,00 m2, destina-se a criar condições para que a empresa possa dar um 
impulso à sua atividade e dedicar-se à produção de moldes de grandes dimensões; 
 
- As empresas deste concelho, da qual faz parte a interessada, são o motor da economia local; 
 
- O incremento na produção e a criação de emprego, que a ampliação em causa possibilita, 
repercutem-se na economia local e no bem-estar social e constituem circunstâncias que devem ser 
consideradas de interesse público municipal; 
 
Nessa medida, 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 e n.º 1 do artigo 17.º do mesmo diploma, submeter 
à Assembleia Municipal a presente proposta de reconhecimento do interesse público municipal, tanto 
da ampliação de 110,00 m2, já executada, como daquela que pretende executar com 559,00 m2, do 
estabelecimento industrial, destinado à fabricação de moldes para plásticos, sito em Vale de 
Picassinos, freguesia e concelho da Marinha Grande, propriedade de PLAFAM - PLANEAMENTO E 
FABRICAÇÃO DE MOLDES, LDA, com o NIPC 501456228, 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 submeteu à votação o ponto catorze, tendo a Assembleia deliberado, 

em conformidade 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 do mesmo diploma, 

aprovar por unanimidade dos presentes (23), a proposta de reconhecimento do interesse 

público municipal, tanto da ampliação de 110,00 m2, já executada, como daquela que pretende 

executar com 559,00 m2, do estabelecimento industrial, PLAFAM - PLANEAMENTO E 

FABRICAÇÃO DE MOLDES, LDA, sito em Vale de Picassinos. ________________________ 

 

PONTO 15 - PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – M 

INJECT FORM – EMPRESA DE PLÁSTICOS, LDA, nos termos do 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 58/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 1 de 
outubro de 2015: 
 
Presente requerimento, com registo de entrada n.º 1096/15, datado de 2015-08-07, apresentado por 
INJECT FORM – EMPRESA DE PLÁSTICOS, LDA., com o NIPC 506490890, e sede na Rua do Repouso, 
Casal Galego, 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 do seu 
estabelecimento industrial destinado a importação, exportação, representação, fabricação e 
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comercialização de plásticos e moldes, 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. 
 
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 Inject Form – Empresa de Plásticos, Lda, com o 
NIPC 506490890, com sede na Rua do Repouso, Casal Galego, 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 naquela 
mesma morada. 
 
Considerando que: 
 
 - Inject Form – Empresa de Plásticos, Lda, com sede na Rua do Repouso, Casal Galego, freguesia e 
concelho da Marinha Grande, possui um estabelecimento industrial, sito na mesma morada que se 
dedica à importação, exportação, representação, fabricação e comercialização de plásticos e moldes; 
 
- O edifício onde se encontra instalada a unidade industrial foi licenciado por esta Câmara Municipal 
para armazém; 
 
- O referido edifício apresenta uma área de implantação de 1.441,00 m2 e uma área de construção de 
1.559,00 m2 e situa-se numa área, designada pelo Plano Diretor Municipal da Marinha Grande 
(PDMMG), como “agro-florestal”; 
 
- O estabelecimento em causa não possui as infraestruturas básicas de abastecimento de água ou de 
drenagem de águas residuais, violando, desta forma a alínea c) do n.º 5 do artigo 10.º do 
Regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande (RPDMMG); 
 
- Para além de regularizar a sua unidade industrial, a interessada pretende proceder a uma ampliação 
da mesma em 956,00 m2; - A ampliação pretendida, por sua vez, não respeita a alínea a) do n.º 2 do 
artigo 11.º do RPDMMG, dado que a distância do edifício à estrema poente do terreno é de 2,58m e à 
estrema nascente de 4,00m medidas que, violam a alínea a) do n.º 2 do artigo 11.º do Regulamento do 
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PDM, por não respeitarem a distância mínima aí prevista de 15,00m, contados a partir do edifício, até 
aos limites do terreno; 
 
 - Uma das principais atividades da empresa diz respeito à experimentação de moldes metálicos 
(verificação de funcionamento e qualidade dos mesmos), fabricados em unidades do concelho da 
Marinha Grande e de Leiria; 
 
- Para desenvolver este tipo de trabalho a interessada possui diversas máquinas de injeção com 
diferentes capacidades; 
 
- Com vista a rentabilizar este tipo de equipamento a empresa passou a dedicar-se, também, à 
produção de artigos em plástico, destinados, nomeadamente, à utilização doméstica, à decoração, à 
eletrónica, ao uso médico e à indústria automóvel; 
 
 - A produção em série de peças em plástico adquiriu, de acordo com a interessada, um peso 
importante na faturação sendo os mercados suíço, francês e alemão os principais destinatários; 
 
- Com o incremento da sua produção, a interessada tem sido confrontada com a falta de espaço para 
armazenar o produto final que é exportado para países como a Suíça, França e Alemanha; 
 
 - Gradualmente e à medida que se foi desenvolvendo, aumentou o seu parque de equipamentos e o 
número de trabalhadores; 
 
- Atualmente possui 12 máquinas de injeção e 5 trabalhadores ao seu serviço, em contraposição aos 2 
trabalhadores que empregava em 2003, data do início da sua atividade; 
- O volume de faturação no ano de 2013 ascendeu aos 259.213,76 euros e no ano de 2014 aos 
263.505,97 euros; 
 
- Segundo a interessada, essa ampliação permitirá a criação de 5 novos postos de trabalho e 
possibilitará o incremento da produtividade e a capacidade para responder a eventuais oportunidades 
de novos negócios; 
 
- A deslocalização da empresa implicaria, de acordo com a interessada, custos elevados e 
incomportáveis, na ordem de 1.075.900,00 euros; 
 
- A ampliação das instalações permitirá, não só, a criação de novos postos de trabalho, numa época 
em que a taxa de desemprego continua elevada, mas também o aumento da produtividade e 
proporcionará a aposta em novos investimentos, circunstâncias que devem ser reconhecidas de 
inegável interesse público municipal, por contribuírem para o desenvolvimento económico 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, submeter à Assembleia 
Municipal a presente proposta de reconhecimento do interesse público municipal na regularização e 
ampliação do estabelecimento industrial destinado à importação, exportação, fabricação e 
comercialização de plásticos e moldes, sito na Rua do Repouso, Casal Galego, freguesia e concelho da 
Marinha Grande, propriedade de INJECT FORM – EMPRESA DE PLÁSTICOS, LDA., com o NIPC 
506490890 e sede na mesma morada. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. O Sr. Vereador Aurélio Ferreira proferiu uma declaração 
de voto.” 
 

O Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto quinze, tendo a Assembleia deliberado, 

em conformidade 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, aprovar por unanimidade dos presentes (23), a proposta de 

reconhecimento do interesse público municipal, na regularização e ampliação do 

estabelecimento industrial, INJECT FORM – EMPRESA DE PLÁSTICOS, LDA., destinado à 

importação, exportação, fabricação e comercialização de plásticos e moldes, sito na Rua do 

Repouso, Casal Galego. ____________________________________________________ 
 

PONTO 16 - PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – 

MOLIPOREX – MOLDES PORTUGUESES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, S.A. nos termos do 

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 do mesmo diploma 

 
“ Presente certidão de teor nº 59/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 1 de 
outubro de 2015: 
 
Presente requerimento, com registo de entrada n.º 1287/15, datado de 2015-09-10, apresentado por 
MOLIPOREX – MOLDES PORTUGUESES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, S.A., com o NIPC 501654984, 
e sede na Estrada de Leiria, n.º 212, Embra, 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, que se destina à fabricação e comércio de moldes 
para injeção de termoplásticos, 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 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. 
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Com vista a beneficiar deste regime de regularização Moliporex – Moldes Portugueses, Importação e 
Exportação S.A., com o NIPC 501654984, e sede Estrada de Leiria, n.º 212, Embra, 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 ampliação do seu estabelecimento industrial, sito naquela mesma morada. 
 
Considerando que: 
 
 - Moliporex – Moldes Portugueses, Importação e Exportação S.A., com o NIPC 501654984, com sede 
na Estrada de Leiria, n.º 212, Embra, freguesia e concelho da Marinha Grande, possui um 
estabelecimento, na mesma morada, que se destina à fabricação e comércio de moldes para injeção de 
termoplásticos; 
 
- O referido estabelecimento, situa-se na zona industrial da Marinha Pequena e tem uma área de 
implantação de 1.788,00 m2 e de construção de 2.388,00 m2, sendo que 40,00 m2 dessa construção 
foram executados sem prévio licenciamento por parte desta Câmara Municipal; 
 
- Essa ampliação destinou-se a criar um anexo técnico de apoio à nave industrial; 
 
- Em decorrência dessa ampliação a unidade industrial passou a distar apenas 1,85 m da estrema 
lateral nascente do prédio, quando deveria estar afastada em 3,00 m, tal como impõe a alínea c) do 
n.º 4 do artigo 7.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande (RPDMMG); 
 
- O afastamento à estrema lateral poente do prédio encontra-se apenas a 2,75 m, pelo que viola, 
igualmente, a referida alínea c) do n.º 4 do artigo 7.º do RPDMMG; 
 
- A interessada especializou-se na produção de moldes e componentes injetados de alta qualidade 
para a indústria automóvel, eletrónica, embalagem e médica; 
 
 - Exporta, quase na totalidade, a sua produção para países como a Alemanha, Inglaterra, Espanha, 
Suécia, Finlândia, Áustria, Brasil, Rússia e Estados Unidos da América; 
 
- No ano de 2013 a sua faturação ascendeu aos 12.623.707,64 euros e, no ano de 2014, aos 
13.100.584,35 euros; 
 
- A empresa tem ao seu serviço 28 trabalhadores; 
 
 - A deslocalização implicaria custos avultados e desproporcionados face à dimensão da área que se 
pretende regularizar; 
 
- A ampliação em causa (anexo técnico), enquanto construção que integra a referida unidade 
industrial, contribui para o crescimento da empresa e para o importante papel que a mesma assume 
no contexto económico do concelho, não apenas por integrar o grupo Vangest, conhecido por 
concentrar empresas inovadoras, multidisciplinares e que utilizam tecnologia de ponta, mas também 
porque cria emprego e riqueza, fatores que assumem um relevante interesse público municipal, que 
deve ser reconhecido; 
 
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 
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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 industrial destinado à 
fabricação e comércio de moldes para injeção de termoplásticos sito na Estrada de Leiria, n.º 212, 
freguesia e concelho da Marinha Grande, propriedade de MOLIPOREX – MOLDES PORTUGUESES, 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, S.A., com o NIPC 501654984, 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 submeteu à votação o ponto dezasseis, tendo a Assembleia deliberado, 

em conformidade 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 do mesmo diploma, 

aprovar por unanimidade dos presentes (23), a proposta de reconhecimento do interesse 

público municipal, na ampliação do estabelecimento industrial, MOLIPOREX – MOLDES 

PORTUGUESES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, S.A., sito na Estrada de Leiria, n.º 212, 

destinado à fabricação e comércio de moldes para injeção de termoplásticos. ____________ 

 

PONTO 17 - PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – TJ 

AÇOS, LDA, nos termos do 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 do mesmo diploma 

 
“ Presente certidão de teor nº 60/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 15 de 
outubro de 2015: 
 
Presente requerimento com registo de entrada n.º 1111/15, datado de 11-08-2015, apresentado por TJ 
AÇOS, LDA, com o NIPC 502355808, com sede em Cumeiras, Embra, 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 rua da Indústria, Cumeiras, Embra, 
freguesia e concelho da 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. 
 
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 
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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 TJ AÇOS, LDA, com sede em 
Cumeiras, Embra, freguesia e concelho da Marinha Grande, 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 da Indústria, Cumeiras, Embra, freguesia e concelho da 
Marinha Grande, por parte da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal. 
 
Considerando que: 
 
- A sociedade TJ AÇOS, LDA, com sede em Cumeiras, Embra, freguesia e concelho da Marinha Grande, 
com o NIPC 502355808, possui um estabelecimento industrial na rua da Indústria, Cumeiras, Embra, 
freguesia e concelho da Marinha Grande, que se destina ao fabrico, comércio, importação e 
exportação de aços e seus derivados; 
 
- O estabelecimento em causa possui uma área de construção de 2.616,00 m2, da qual não foram 
licenciados 118,00 m2, respeitantes a um telheiro e a uma ampliação da unidade fabril; 
 
- Para além desta área, que foi construída sem prévio licenciamento, a interessada pretende executar 
uma ampliação com 313,00 m2 num primeiro andar, ao longo da fachada lateral norte da unidade 
industrial, até à estrema norte do terreno, o que resultará num aumento efetivo da área coberta de 
626,00 m2; 
 
- O estabelecimento situa-se na Zona Industrial da Marinha Pequena; 
 
- O telheiro e a ampliação da unidade fabril, já executados, violam a alínea c) do n.º 4 do artigo 7.º 
do Regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande (RPDMMG), por não existir qualquer 
afastamento entre eles e as estremas do terreno, quando deveriam respeitar os 3 m (posteriores) e os 
10 m (laterais) previstos naquela norma; 
 
- De igual modo a ampliação futura, com 313,00 m2 de implantação e 626,00 m2 de área de 
construção, que a interessada pretende executar, junto à estrema, violará, por não respeitar os 
afastamentos aí previstos, a norma constante da referida alínea c) do n.º 4 do artigo 7.º do RPDMMG; 
 
- A percentagem de ocupação, em resultado dessa ampliação, será de 53%, quando deveria ser, de 
acordo com a alínea a) do n.º 4 do artigo 7.º do RPDMMG, apenas de 50%; 
 
- O estacionamento mínimo dentro do lote será de 1 lugar por 70 m2 de área bruta de construção, 
quando deveria ser de 1 lugar por 50 m2 – alínea d) do n.º 4 do artigo 7.º do RPDMMG; 
 
- A construção do telheiro e a execução da ampliação resultaram da necessidade de criar, em 
obediência a normas ambientais, um local para armazenar resíduos e de alargar o espaço de 
laboração da secção de eletroerosão; 
 
 - A ampliação futura destina-se a aumentar a área afeta ao setor de projeto, instalado no 2.º piso da 
unidade industrial; 
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- No ano de 2013 a sua faturação ascendeu aos 3.065.297,22 euros e no ano de 2014 a 4.250.699,50 
euros; 
 
- A empresa começou a laborar com 10 trabalhadores, tendo, atualmente, ocupados 48 postos de 
trabalho; 
 
- Com a ampliação, que a interessada pretende executar, prevê-se criar entre 6 a 8 postos de 
trabalho; 
 
- O investimento em equipamentos, tecnologia e recursos humanos, sejam eles ou não qualificados, 
também depende do espaço físico que as empresas possuem para crescer; 
 
- A falta de espaço constitui, por isso, um entrave ao seu desenvolvimento; 
 
- Tanto as ampliações já efetuadas, como as que a interessada pretende efetuar servem essa 
finalidade, pois permitem a criação de novos postos de trabalho, melhores condições de laboração e a 
produção de riqueza no concelho, pelo que devem ser reconhecidas como de relevante interesse 
público municipal; 
 
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 do estabelecimento industrial sito na rua da Indústria Metalúrgica, 
Cumeiras, Embra , freguesia e concelho da Marinha Grande, propriedade de TJ AÇOS, LDA, com o 
NIPC  502355808 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 submeteu à votação o ponto dezassete, tendo a Assembleia deliberado, 

em conformidade 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 do mesmo diploma, 

aprovar por unanimidade dos presentes (23), a proposta de reconhecimento do interesse 

público municipal, na ampliação do estabelecimento industrial, TJ AÇOS, LDA, sito na rua da 

Indústria Metalúrgica, Cumeiras, Embra. ________________________________________ 

 

PONTO 18 - PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – 

ILIMOLDES – FABRICO DE MOLDES METÁLICOS, UNIPESSOAL, LDA. nos termos do 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 61/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 15 de 
outubro de 2015: 
 
Presentes requerimentos com registos de entrada n.º 1230/15 e 1376/15, datados de 28-08-2015 e 25-
09-2015, respetivamente, apresentado por ILIMOLDES – FABRICO DE MOLDES METÁLICOS, 
UNIPESSOAL, LDA, com o NIPC 505646013, com sede na rua Direita, n.º 14, freguesia da Moita, 
concelho da Marinha Grande, em que é solicitada a emissão de deliberação fundamentada de 
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reconhecimento do interesse público municipal na regularização e 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; 
 
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, Ilimoldes – Fabrico de Moldes Metálicos, 
Unipessoal Lda, com sede na rua Direita, n.º 14, freguesia da Moita, concelho da Marinha Grande, 
apresentou um requerimento a fim de obter uma deliberação fundamentada de reconhecimento do 
interesse público municipal na regularização do seu estabelecimento industrial, sito na morada da sua 
sede, por parte da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal. 
 
Considerando que: 
 
- ILIMOLDES – FABRICO DE MOLDES METÁLICOS, UNIPESSOAL, LDA, com o NIPC 505646013, com 
sede na rua Direita, n.º 14, freguesia da Moita, concelho da Marinha Grande, possui um 
estabelecimento industrial que se dedica à produção de moldes metálicos para a indústria de moldes; 
 
- O edifício onde a interessada desenvolve a sua atividade possui uma área de implantação e de 
construção de 243,00 m2, tendo sido licenciado, por esta Câmara Municipal, para armazém de alfaias 
agrícolas, com uma área de 176 m2; 
 
- Essa construção foi ampliada em 67,00 m2, sem qualquer licenciamento; 
 
- A interessada pretende proceder a uma nova ampliação com 203,00 m2; 
 
- A unidade industrial situa-se numa área abrangida por duas restrições de utilidade pública, Reserva 
Agrícola Nacional (RAN) e Reserva Ecológica Nacional (REN), que interditam, salvo nos casos 
expressamente previstos na lei, as ações que se traduzam em construções ou ampliações – Cfr. alínea 
a) do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março e alínea b) do n.º1 do artigo 20.º do 
Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, nas suas redações atuais; 
 
- A empresa começou a laborar com apenas 1 trabalhador; 
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- Com o decorrer do tempo, e a intensificação da sua atividade, foi criando novos postos de trabalho, 
tendo, na atualidade, 7 trabalhadores ao seu serviço; 
 
- A ampliação que pretende efetuar destina-se a criar espaço para construção de duas salas, uma para 
a área comercial e a outra para a área de projeto e para instalar mais duas máquinas; 
 
- Com esta ampliação a interessada prevê criar mais um posto de trabalho; 
 
- O volume da sua faturação ascendeu, no ano de 2013, a 186 885,89 euros e no ano de 2014 a 463 
992,63 euros; 
 
- Uma deslocalização da empresa seria, de acordo com a interessada, incomportável financeiramente, 
nomeadamente por os custos ascenderem, com a mesma, aos 284 723,03 euros; 
 
- A indústria tem uma função dinamizadora na evolução económica do concelho, pelo que a 
regularização do estabelecimento em causa e a ampliação do mesmo, que a interessada pretende 
efetuar, apresentam um relevante interesse público municipal, na medida em que criam riqueza e 
emprego, que se repercutem no bem-estar social da população que vive no concelho da Marinha 
Grande; 
 
Face ao 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 Direita, n.º 14, Freguesia da Moita, concelho da 
Marinha Grande, propriedade de ILIMOLDES – FABRICO DE MOLDES METÁLICOS, UNIPESSOAL, LDA, 
com o NIPC 505646013 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 submeteu à votação o ponto dezoito, tendo a Assembleia deliberado, 

em conformidade 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, aprovar por unanimidade dos presentes (23), a proposta de 

reconhecimento do interesse público municipal, na regularização e ampliação do 

estabelecimento industrial, ILIMOLDES – FABRICO DE MOLDES METÁLICOS, UNIPESSOAL, 

LDA, sito na rua Direita, n.º 14, Freguesia da Moita. _______________________________ 

 

PONTO 19 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CONCELHO DE MARINHA 

GRANDE, de acordo com o disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012 de 21 

de fevereiro. 
 

“ Presente certidão de teor nº 67/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 22 de 
outubro de 2015: 
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Nos termos do disposto no art.º 22º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, a autorização de 
despesas que deem lugar a um encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que 
não seja o da sua realização, não pode ser efetivada sem prévia autorização da Assembleia Municipal, 
salvo quando estas: 
 
a) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 
b) os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos anos económicos 
seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos. 
 
Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na 
sua redação atual, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em 
atraso, é disposto que a assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma 
jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, 
acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias público-privadas, está 
sujeita, no que respeita às entidades da administração local, a autorização prévia da Assembleia 
Municipal. 
 
Considerando que a autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais tomada 
na sessão da Assembleia Municipal de 24/11/2014, preceitua no ponto A), n.º 3), que a mesma se 
aplica à assunção de compromissos plurianuais relativos aos encargos decorrentes da adjudicação 
e/ou da execução de contratos administrativos de aquisição de bens e de aquisição de serviços, até ao 
limite do valor que determina a sujeição desses contratos a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, 
o qual é fixado pela Lei do Orçamento de Estado de 2015, conforme deliberação anexa a este 
processo. 
 
Considerando a necessidade manifestada pelos serviços da DISU para a realização de concurso 
público com publicitação no Jornal Oficial da União Europeia para o “Fornecimento de energia elétrica 
para o concelho de Marinha Grande”, atenta informação SS.31.2015 e requisição interna 14610, para o 
período previsto de 12 meses. 
 
Considerando que, o preço base do procedimento ascende a 1.294.443,20 euros, acrescidos de IVA à 
taxa legal em vigor, pelo que não é possível a aplicação da autorização genérica prévia tomada na 
sessão da Assembleia Municipal de 24/11/2014 a este procedimento de contratação pública. 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2015, foi 
prevista a dotação de 520.000,00 euros, reduzida para 490.000 euros na 2.ª Revisão aos Documentos 
Previsionais, e 80.000,00 euros, para a assunção desta despesa nos anos de 2016 e 2017, 
respetivamente, no que respeita à ação 2014/A/3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A 
EDIFÍCIOS CAMARÁRIOS EM MÉDIA TENSÃO E EM BAIXA TENSÃO ESPECIAL - COMPONENTE DE 
ENERGIA. 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2015, foi 
prevista a dotação de 8.450,00 euros e 1.300,00 euros, para a assunção desta despesa nos anos de 
2016 e 2017, respetivamente, no que respeita à ação 2014/A/4 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 
A EDIFÍCIOS CAMARÁRIOS EM MÉDIA TENSÃO E EM BAIXA TENSÃO ESPECIAL - COMPONENTE DE 
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES. 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2015, foi 
prevista a dotação de 305.500,00 euros e 282.000,00 euros, para a assunção desta despesa nos anos 
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de 2016 e 2017, respetivamente, no que respeita à ação 2014/A/9 - FORNECIMENTO DE ENERGIA 
ELÉTRICA A EDIFÍCIOS CAMARÁRIOS EM BAIXA TENSÃO NORMAL - MERCADO LIVRE - COMPONENTE 
ENERGIA. 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2015, foi 
prevista a dotação de 6.500,00 euros e 6.000,00 euros para a assunção desta despesa nos anos de 
2016 e 2017, respetivamente, no que respeita à ação 2014/A/10 - FORNECIMENTO DE ENERGIA 
ELÉTRICA A EDIFÍCIOS CAMARÁRIOS EM BAIXA TENSÃO NORMAL - MERCADO LIVRE - COMPONENTE 
DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES. 
 
Considerando que aquando da elaboração dos Documentos Previsionais para o ano de 2015, foi 
prevista a dotação de 704.776,00 euros para a assunção desta despesa nos anos de 2016 e 2017, no 
que respeita à ação 2014/A/156 - FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, são compromissos plurianuais aqueles que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 
mais do que um ano económico. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) do 
n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais nos anos de 2016 e 2017 relativos ao “Fornecimento de energia elétrica para 
o concelho de Marinha Grande”, para o período previsto de 12 meses, até ao valor de um milhão, 
quinhentos e noventa mil, cento e cinquenta e quatro euros e dez cêntimos, IVA incluído à taxa legal 
em vigor, para efeitos do cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 
8/2012 de 21 de fevereiro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 19 e colocou-o à discussão, pelas 21.40h. Deu a 

palavra Sr. Presidente da Câmara, Paulo Vicente, para prestar os esclarecimentos sobre o 

mesmo. ________________________________________________________________ 

Explicou o Sr. Presidente da Câmara, que se trata autorização para a abertura do concurso 

público internacional para o fornecimento da energia elétrica para o nosso concelho, para os 

próximos dois anos. _______________________________________________________ 

Não havendo lugar a mais intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o ponto 

dezanove, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CONCELHO DE MARINHA 

GRANDE, tendo a Assembleia deliberado aprovar por unanimidade, a assunção de 

compromissos plurianuais relativos nos anos de 2016 e 2017, relativos ao “FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CONCELHO DE MARINHA GRANDE”, para o período previsto 

de 12 meses, até ao valor de um milhão, quinhentos e noventa mil, cento e cinquenta e quatro 

euros e dez cêntimos, IVA incluído à taxa legal em vigor.  __________________________ 
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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. ________________________________________________ 

O Presidente da Mesa tomou a palavra e em nome de toda Assembleia agradeceu todo o 

trabalho prestado pelo deputado João Paulo Pedrosa na Assembleia Republica, em especial o 

que fez em prol do concelho e do distrito que o elegeu. Felicitou ainda a deputada Ana 

Margarida Lopes pela sua recente eleição para a Assembleia da Republica e desejou muito 

sucesso para o seu trabalho. 

Dando cumprimento à alínea c) do nº1 do artº 30º do RJAL, o Presidente deu por encerrada a 

reunião, pelas vinte e uma horas e quarenta cinco minutos da qual se lavrou a presente ata 

que vai ser assinada pelos membros da Mesa: Presidente da Assembleia Municipal, Telmo 

Lopes da Silva Ferraz, primeira secretária, Ana Patrícia Quintanilha Nobre e Ana Luísa 

Cardeira Martins, segunda secretária, 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. 


