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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2015 ___________________________ 

Aos quinze dias do mês de dezembro 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. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – FAZCAR II – COMÉRCIO DE 

EMBALAGENS, 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.___________________________________________________________________ 

2. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – NORMAX (POLO 2) - FÁBRICA 

DE VIDROS CIENTÍFICOS, 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. _________ 

3. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – NORMAX (POLO 1) - FÁBRICA DE 

VIDROS CIENTÍFICOS, 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. ___________ 

4. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – NEORELVA - PLÁSTICOS, SA., 

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. __________________________________ 

5. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – NOMINALPLÁS, 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._________________________________________________________________________ 

6. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – FRUTEMBAL-PRODUÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE EMBALAGENS, 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.________________________________________________ 

7. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – PLASDAN – AUTOMAÇÃO E 

SISTEMAS, 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._____________________________________________________________________ 

8. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – ECOFORTUNATO, 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._________________________________________________________________________ 

9. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – SAICA PACK PORTUGAL, 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._________________________________________________________________________ 

10. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – ATT – ADVANCED TOLL 

TECHNOLOGY, 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. ____________________ 

11. PROPOSTA DE RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO “PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO 

MUNICIPAL – 3DJR, UNIPESSOAL, LDA”, de acordo com o n.º 1 do artigo 174.º e artigo 169.º, ambos do Código 

do Procedimento Administrativo. __________________________________________________ 

12. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2016: 

GRANDE OPÇÕES DO PLANO, MAPA DE PESSOAL E ORÇAMENTO, nos termos do disposto na alínea a) do 

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

13. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS, nos 

termos do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho e do artigo 24.º, do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais.__________________________________________________________ 

 

 

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:   
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Bancada do Partido Socialista (PS): João Paulo Féteira Pedrosa, Carlos Alexandre de Carvalho 

Caetano, Aníbal Manuel Curto Ribeiro e Lígia Maria Moreira Pedrosa. _______________ 

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

André Cardoso Andrade, Maria Etelvina Lopes Rosa Ribeiro, José Luís Marques de Sousa, 

Júlio Paiva Deniz Mouco e Ana Maria Lopes Fragata. _______________________________ 

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

Miranda, Ângela Domingues de Sousa e Carlos Wilson da Silva Batista. _________________ 

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

Margarida Balseiro de Sousa Lopes.____________________________________________ 

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

Filipe. _________________________________________________________________ 

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

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, o Vereador Aurélio Pedro 

Monteiro Ferreira, 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, Hélder Jorge de Sousa 

Rodrigues (CDU) pela deputada Ana Maria Lopes Fragata, Susana Marina Cadete dos Santos 

Costa (CDU) pelo deputado Júlio Paiva Deniz Mouco, bem como a substituição de Ana 

Cristina Dinis da Silva pelo deputado Carlos Wilson da Silva Batista e Jorge Manuel Lucas dos 

Santos Pinto (MPM) pela deputada Ângela Domingues de Sousa. Os documentos constituem o 
anexo número III da presente ata. _____________________________________________ 

Após a verificação da existência de quórum nos termos do disposto no artigo 11º do 

Regimento da Assembleia Municipal da Marinha Grande, pelas vinte horas e quarenta e cinco 

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

O Presidente da Mesa comunicou que a Deputada Elvira Ferreira (+C) por motivos de ordem 

profissional deixou de ser representante da assembleia na Comissão alargada da CPCJ da 

Marinha Grande, passando a ser substituída pela Sra. D. Maria João Gomes. A assembleia não 

colocou qualquer objeção à presente substituição. ________________________________ 

O Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº4/2015 da sessão ordinária de 21.09.2015 e 

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

por maioria com dezanove votos a favor e cinco abstenções. ________________________ 
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O Presidente da Mesa pôs em apreciação a ata nº5/2015 da sessão extraordinária de 

26.10.2015 e como não houve correções a fazer, submeteu a mesma à votação tendo esta sido 

aprovada por maioria com vinte votos a favor e quatro abstenções. ___________________ 

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 houve 

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

ORDEM DO DIA __________________________________________________________ 

Com a anuência de todos os deputados, cerca das 20.55h, o Presidente da Mesa apresentou 

os primeiros dez pontos 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. _________ 

Usou da palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que disse que a convocação desta sessão 

extraordinária por parte da Câmara traduz o reconhecimento da importância do tecido 

empresarial para o nosso Concelho, dando oportunidade a este lote de empresas de 

legalizarem a sua situação até ao final deste ano, tal como está previsto na Lei. __________  

PONTO 1 - PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – FAZCAR 

II – COMÉRCIO DE EMBALAGENS, 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 89/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 26 de 
novembro de 2015: 

Presente requerimento com registo de entrada n.º 1387/15, datado de 29-09-2015, apresentado por 
FAZCAR II – COMÉRCIO DE EMBALAGENS, LDA, com o NIPC 510 828 183, com sede na Rua das 
Andorinhas, n.º 23 A, Lameira 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; 

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, Fazcar II – Comércio de embalagens, Lda, com 
sede na Rua das Andorinhas, n.º 23-A, Lameira de Picassinos, 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 
morada da sua sede, por parte da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal. 

Considerando que: 

 - Fazcar II – Comércio de Embalagens, Lda, com sede na rua das Andorinhas, n.º 23 A, Lameira de 
Picassinos, Freguesia e concelho da Marinha Grande, possui um estabelecimento industrial que se 
dedica ao fabrico, comércio, importação e exportação de embalagens de cartão, no mesmo local da 
sua sede, cuja área de construção é de 699,80 m2, pretendendo a interessada proceder não só à sua 
regularização como, também, à sua ampliação em mais 346,00 m2; 
 
- O índice de construção bruto da unidade industrial, depois de ampliada será de 0,74 quando, para o 
local (“Restante área urbana”), o n.º 8 do artigo 5.º do Regulamento Plano Diretor Municipal da 
Marinha Grande prevê um índice de construção bruto de 0,6; 
 
- A dita ampliação destina-se a criar condições espaciais para incrementar a produtividade da 
empresa, que tem ao seu serviço 7 trabalhadores; 
 
- A faturação dos dois últimos anos foi de 368.700,00 euros, no ano de 2013 e de 412.500,00 euros, no 
ano de 2014; 
 
- Segundo a interessada a deslocalização da empresa teria custos elevados, quer por implicar a sua 
paragem, durante cerca de um mês, e consequente perda de clientes, mas também por ser necessário 
adquirir um novo terreno, licenciar as novas instalações, desmantelar e reinstalar a maquinaria o que, 
tudo somado, rondaria os 800.000,00 euros; 
 
- A futura ampliação da empresa assume relevante interesse público municipal, não só porque tal 
circunstância é demonstrativa que a mesma se encontra em crescimento e por isso mantém os seus 
postos de trabalho, mas também porque, dessa forma, contribui para o desenvolvimento económico 
local e para o bem-estar da população 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 ampliação do 
estabelecimento industrial sito na rua das Andorinhas, n.º 23-A, Lameira de Picassinos, Freguesia e 
concelho da Marinha Grande, propriedade de FAZCAR II – COMÉRCIO DE EMBALAGENS, LDA, com o 
NIPC 510 828 183 e sede na mesma morada. 

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

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

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, a 

proposta de reconhecimento do interesse público municipal da FAZCAR II – COMÉRCIO DE 
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EMBALAGENS, LDA, NA AMPLIAÇÃO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL, sito na rua das 

Andorinhas, nº 23 –A, Lameira de Picassinos, freguesia e concelho da Marinha Grande. ____ 

PONTO 2 - PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – 

NORMAX (POLO 2) - FÁBRICA DE VIDROS CIENTÍFICOS, 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 90/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 26 de 
novembro de 2015: 

Presente requerimento com registo de entrada n.º 1464/15, datado de 09-10-2015, apresentado por 
NORMAX-FÁBRICA DE VIDROS CIENTÍFICOS LDA, com o NIPC 500 203 130, com sede na Rua Santa 
Isabel, n.º 17, 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 
(“polo 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, 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 Normax-Fábrica de Vidros 
Científicos, Lda, com sede na Rua Santa Isabel, n.º 17, 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 (“polo 2”), sito naquela 
morada, por parte da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal. 

Considerando que: 

 - A sociedade Normax – Fábrica de Vidros Científicos Lda, com sede na Rua Santa Isabel, n.º 17, da 
freguesia e concelho da Marinha Grande, possui um estabelecimento industrial, que se dedica à 
fabricação e transformação de vidros técnicos para as áreas da saúde, educação, investigação, 
controlo e indústria, cuja unidade industrial denominada “polo 2”- local onde se processa a 
transformação do vidro produzido no “polo 1”- pretende ampliar; 
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- A ampliação destina-se a criar 2 gabinetes de apoio à expedição (num total de 80 m2); aumentar a 
área de armazenagem, num piso elevado, em mais 110,00 m2; criar dois telheiros, um com 216,00 m2 
para cargas e um outro para parqueamento com 134,00 m2; 
 
- Depois de ampliada a unidade industrial em questão - por se localizar de acordo com o Plano 
Diretor Municipal da Marinha Grande na envolvente da área central do aglomerado urbano da Marinha 
Grande – o índice de construção bruto será de 0,83, quando o regulamento daquele plano, no n.º 8 
do seu artigo 5.º, prevê para o local, apenas, 0,8; 
 
- A sociedade iniciou a sua atividade em 1975, tendo começado, nos anos 80, em resultado da 
evolução dos processos de fabrico que foi introduzindo, a exportar para a Alemanha e Espanha; 
 
- Atualmente exporta para mais de 50 países; 
 
- A aposta na exportação permitiu que crescesse e se desenvolvesse, de modo que, no ano de 2013, o 
seu volume de faturação ascendeu a 7.088,334 euros e em 2014 a 7.235921 euros, sendo que nesses 
dois anos 27% dessa faturação resultou da exportação direta dos seus produtos; 
 
- Em resultado desse desenvolvimento a empresa tem, atualmente, 95 trabalhadores ao seu serviço; 
 
- A deslocalização do estabelecimento traria custos incomportáveis que, de acordo com a interessada, 
para além de ascenderem aos 3.161.813 euros, obrigariam à suspensão da sua atividade durante algum 
tempo, deixando, assim, a mesma de dar resposta rápida aos seus clientes, que acabaria, em 
consequência disso, por perder; 
 
- A ampliação em causa - nomeadamente a criação de gabinetes para apoiar a expedição, o aumento 
da área de armazenagem, a criação de um telheiro sobre as zonas do cais de carga do armazém e da 
área de transformação, exigência do INFARMED - destina-se a proporcionar melhores condições de 
produção, importantes para o crescimento da empresa e para garantir a qualidade dos produtos; 
 
- O crescimento de uma empresa é, também, garantia da manutenção dos postos de trabalho, 
circunstância relevante numa época em que o desemprego continua a assumir valores muito elevados; 
- Todos esses fatores contribuem para que a ampliação, já descrita, do estabelecimento assuma um 
interesse público municipal que importa reconhecer; 
 
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 - correspondente ao “polo 2” - sito na 
rua Santa Isabel, n.º 17, freguesia e concelho da Marinha Grande, propriedade de NORMAX – FÁBRICA 
DE VIDROS CIENTÍFICOS, LDA, com o NIPC 500203130 e sede na mesma morada. 

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

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

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 
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artigo 17.º do mesmo diploma, aprovar por unanimidade, a proposta de reconhecimento do 

interesse público municipal da NORMAX – FÁBRICA DE VIDROS CIENTÍFICOS, LDA, NA 

AMPLIAÇÃO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL, POLO 2, sito na sito na rua Santa Isabel, 

n.º 17, freguesia e concelho da Marinha Grande. __________________________________ 

PONTO 3 - PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – 

NORMAX (POLO 1) - FÁBRICA DE VIDROS CIENTÍFICOS, 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 91/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 26 de 
novembro de 2015: 
 
Presente requerimento com registo de entrada n.º 1465/15, datado de 09-10-2015, apresentado por 
NORMAX-FÁBRICA DE VIDROS CIENTÍFICOS, LDA, com o NIPC 500 203 130, com sede na Rua Santa 
Isabel, n.º 17, 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 
(“polo 1”), sito no n.º 12 da mesma 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. 
 
Com vista a beneficiar deste regime de regularização a sociedade Normax-Fábrica de Vidros 
Científicos, Lda, com sede na Rua Santa Isabel, n.º 17, 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 (“polo 1”), sito no n.º 12 da 
mesma morada, por parte da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal. 
 
Considerando que: 
 
- A sociedade Normax – Fábrica de Vidros Científicos Lda, com sede na Rua Santa Isabel, n.º 17, da 
freguesia e concelho da Marinha Grande, possui um estabelecimento industrial, que se dedica à 
fabricação e transformação de vidros técnicos para as áreas da saúde, educação, investigação, 
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controlo e indústria, cuja unidade industrial denominada “polo 1”- local onde se fabrica o vidro 
utilizado quer neste polo, quer no polo 2- pretende ampliar, construindo uma instalação de vestiário 
para operários, com 32 m2; 
 
- A interessada pretende, ainda, legalizar uma cobertura do logradouro frontal com 119 m2, com vista 
à proteção da área utilizada para manuseamento das diversas matérias-primas utilizadas na fabricação 
do vidro; 
 
- Depois de ampliada a unidade industrial em questão – por se localizar, de acordo com o Plano 
Diretor Municipal da Marinha Grande, na envolvente da área central do aglomerado urbano da 
Marinha Grande – o índice de construção bruto será de 1,1, quando o regulamento daquele plano 
prevê, no n.º 8 do seu artigo 5.º, para o local, apenas, 0,8; 
 
- A sociedade iniciou a sua atividade em 1975, tendo começado, nos anos 80, em resultado da 
evolução dos processos de fabrico que foi introduzindo, a exportar para a Alemanha e Espanha; 
 
- Atualmente exporta para mais de 50 países; 
 
- A aposta na exportação permitiu que crescesse e se desenvolvesse, de modo que, no ano de 2013, o 
seu volume de faturação ascendeu a 7.088,334 euros e em 2014 a 7.235921 euros, sendo que nesses 
dois anos 27% dessa faturação resultou da exportação direta dos seus produtos; 
 
- Em resultado desse desenvolvimento a empresa tem, atualmente, 95 trabalhadores ao seu serviço; 
 
- A deslocalização do estabelecimento traria custos incomportáveis que, de acordo com a interessada, 
para além de ascenderem aos 3.161.813 euros, obrigaria à suspensão da sua atividade durante algum 
tempo, deixando, assim, a mesma de dar resposta rápida aos seus clientes, que acabaria, em 
consequência disso, por perder; 
 
- A ampliação e a legalização destinam-se a criar melhores condições na empresa, nomeadamente 
para os seus trabalhadores, através da criação de vestiário e para a proteção das matérias primas, no 
caso da cobertura do logradouro; 
 
- O seu crescimento e desenvolvimento, traduzidos nas obras que executou e pretende efetuar, são 
garantia da manutenção dos postos de trabalho, circunstância relevante numa época em que o 
desemprego continua a assumir valores muito elevados; 
 
- Todos esses fatores contribuem para que a ampliação e legalização, já descritas, do estabelecimento 
(“polo 1”) assumam um interesse público municipal que importa reconhecer; 
 
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 - correspondente ao “polo 1” - sito na 
Rua Santa Isabel, n.º 12, freguesia e concelho da Marinha Grande, propriedade de NORMAX – 
FÁBRICA DE VIDROS CIENTÍFICOS, LDA, com o NIPC 500 203 130 e sede no número 17 da mesma 
morada. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. O Sr. Vereador Aurélio Ferreira proferiu uma declaração 
de voto.” 

 

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

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, a proposta de reconhecimento do 

interesse público municipal da NORMAX – FÁBRICA DE VIDROS CIENTÍFICOS, LDA, NA 

AMPLIAÇÃO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL, POLO 1, sito na rua Santa Isabel, n.º 12, 

freguesia e concelho da Marinha Grande. _______________________________________ 

PONTO 4 - PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – 

NEORELVA - PLÁSTICOS, SA., 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 92/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 26 de 
novembro de 2015: 
 
Presente requerimento com registo de entrada n.º 1459/15, datado de 09-10-2015, apresentado por 
NEORELVA - PLÁSTICOS, SA, com o NIPC 501702377, com sede Rua da Áustria, n.º 77 da 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 (pavilhão situado no lote 14 daquela zona industrial), 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 Neorelva – Plásticos, S.A., com 
sede na Rua da Áustria, n.º 77, da 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 na ampliação do seu estabelecimento industrial 
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(pavilhão situado no lote 14 daquela zona industrial), sito naquela morada, freguesia e concelho da 
Marinha Grande, por parte da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal. 
 
Considerando que: 
 
 - Neorelva – Plásticos, S.A., com sede na Rua da Áustria, n.º 77, na Zona Industrial da Marinha 
Grande, freguesia e concelho da Marinha Grande, possui um estabelecimento industrial que se dedica 
à transformação e comercialização de matérias plásticas; 
 
- A interessada ampliou o seu pavilhão industrial, situado no lote n.º 14 da Zona Industrial da Marinha 
Grande em 325 m2, passando a área de construção, na sua totalidade, a perfazer 3.313,00 m2 e 
aumentou a área impermeabilizada em 2.427,00 m2, para um total de 4.876,00 m2, o que equivale a 
75,3% da área do lote; 
- A ampliação executada, sem a respetiva licença, apresenta em conjunto com a construção licenciada, 
um índice de ocupação de 0,51, o que viola a alínea a) do artigo 2.º do Plano de Pormenor da Zona 
Industrial da Marinha Grande, que prevê que o máximo seja de 0,5; 
 
- A área impermeabilizada dentro do lote, incluindo a das áreas licenciadas, é de 75,3%, superior à 
área máxima de 65% admitida pela alínea g) do referido artigo 2.º; 
 
 - As ampliações consistiram na construção de telheiros para armazenamento de matérias-primas e 
produtos acabados para expedição, uma sala de refrigeração, uma sala de composição de matérias-
primas e uma área de silos; 
 
- Essas construções correspondem à época de expansão da produção e foram executadas para dar 
resposta às necessidades que foram sendo sentidas ao longo dos anos, nomeadamente instalação de 
equipamentos de frio de circuito fechado com maior potência e maiores dimensões, colocação de 3 
silos, que permitiram aligeirar o trabalho físico dos trabalhadores, na medida em que as máquinas 
passaram a receber a matéria-prima de forma automatizada; 
 
- A impermeabilização de uma maior área deveu-se à necessidade de armazenar paletes de matérias-
primas, paletes de madeira e, ainda, artigos plásticos para reaproveitamento interno, e para criar 
melhores condições de manobra por parte dos camiões que circulam dentro do lote; 
 
- O valor da faturação atingiu os 8.700.000,00 euros, em 2013 e os 7.700. 00,00 euros no ano de 2014; 
 
- Possui, atualmente, ao seu serviço 72 trabalhadores; 
 
- A deslocalização da empresa acarretaria graves prejuízos sociais e económicos, nomeadamente por a 
suspensão da sua laboração, durante o tempo necessário para a sua reinstalação, conduzir à perda de 
clientes e, consequentemente, ao despedimento de trabalhadores; 
 
- A falta de espaço para se expandir é um problema com o qual a empresa se tem vindo a debater e 
que a levou a adquirir o lote n.º 44 daquela zona industrial; 
 
- As obras de ampliação levadas a cabo pela empresa, em violação do Plano de Pormenor em vigor 
para o local, são necessárias para o seu bom funcionamento e para garantir a qualidade da sua 
produção; 
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- O empenho manifestado pela interessada em investir e fazer crescer a sua empresa, nomeadamente 
modernizando e aperfeiçoando os seus métodos de trabalho, permite criar riqueza no concelho e 
gerar emprego, condições necessárias para o bem-estar social e para o crescimento da economia 
local; 
 
- Todas essas circunstâncias devem, por isso, 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 Áustria, n.º 77, da Zona 
Industrial da Marinha Grande, freguesia e concelho da Marinha Grande, propriedade de NEORELVA 
PLÁSTICOS, S.A., com o NIPC 501702377 e sede na mesma morada. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. O Sr. Vereador Aurélio Ferreira proferiu uma declaração 
de voto.” 
 

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

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, a proposta de reconhecimento do 

interesse público municipal da NEORELVA PLÁSTICOS, S.A., NA AMPLIAÇÃO DO 

ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL, sito na rua da Áustria, n.º 77, da Zona Industrial da Marinha 

Grande, freguesia e concelho da Marinha Grande. _________________________________ 

PONTO 5 - PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – 

NOMINALPLÁS, 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 93/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 26 de 
novembro de 2015: 
 
Presente requerimento com registo de entrada n.º 1468/15, datado de 12-10-2015, apresentado por 
NOMINALPLÁS, LDA, com o NIPC 510161715, com sede na Rua do Fagundo, n.º 36, Albergaria, freguesia 
e concelho da Marinha Grande, em que é solicitada a emissão de deliberação fundamentada de 
reconhecimento do interesse público municipal na regularização e numa futura ampliação do seu 
estabelecimento, 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. 
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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 Nominalplás, Lda, com sede na rua 
do Fagundo, n.º 36, Albergaria, freguesia e concelho da Marinha Grande, apresentou um requerimento 
a fim de obter uma deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal na 
regularização e numa futura ampliação do seu estabelecimento industrial, sito naquela morada, 
freguesia e concelho da Marinha Grande, por parte da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 
Municipal. 
 
Considerando que: 
 
- A sociedade Nominalplás, Lda, com sede na Rua do Fagundo, n.º 36, Albergaria, freguesia e 
concelho da Marinha Grande, possui um estabelecimento industrial, na mesma morada, que se dedica 
à produção de moldes metálicos para a injeção de termoplásticos e fundição injetada; 
 
- A sociedade em causa desenvolve a sua atividade num edifício, licenciado para armazém, com uma 
área de 260,00 m2, que pretende regularizar e ampliar em mais 840 m2; 
 
- O edifício, depois de ampliado, apresentará afastamentos laterais de 4,5 m e 9,5 m, respetivamente à 
estrema sul e à estrema norte e de 6,5 e de 5,0 às estremas posterior e frontal, respetivamente, não 
respeitando a distância de 15 m aos limites da parcela, exigida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 11.º do 
Regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande; 
 
- A empresa iniciou a sua atividade no ano de 2012 apenas com dois trabalhadores e uma faturação de 
222.054,00, euros sendo que as exportações representavam, na altura, 60% da mesma; 
 
- Atualmente tem ao seu serviço 6 trabalhadores e uma faturação que, no ano de 2013, ascendeu aos 
920.436,20 euros e, em 2014, atingiu 1.996.663,23 euros; 
 
- O crescimento e sobrevivência da empresa estão, de acordo com a interessada, comprometidos por 
falta de espaço, pelo que a ampliação do mesmo possibilitaria a instalação de 4 centros de 
maquinação, necessários para aumentar a faturação, gerar emprego e evitar a perda de clientes; 
 
- De acordo, ainda, com a interessada as obras em causa permitiriam criar 18 postos de trabalho 
sendo que, uma grande percentagem dos mesmos, destinar-se-ia a trabalhadores com formação 
superior; 
 
- Atualmente exporta 95% da produção, maioritariamente para os mercados europeu e norte-
americano; 
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- A deslocalização da empresa, segundo a interessada, teria custos económicos, sociais e estratégicos 
incomportáveis, que implicariam a aquisição de um terreno, licenciamento das novas instalações, 
reinstalação da maquinaria, tudo isto num valor estimado de 1.200.000,00 euros, reorganização do 
quadro de pessoal e paragem e reestruturação, em baixa, dos programas de desenvolvimento e 
crescimento empresarial, face ao dispêndio de capital na realização da operação; 
 
- É uma empresa exportadora que vê o seu desenvolvimento travado pelos limites físicos do seu 
edifício industrial; 
 
- A ampliação permitiria o investimento em novas máquinas, que não só incrementariam a sua 
produção, como gerariam emprego; 
 
- A exportação, principal destino da sua produção, é considerada como um dos motores da economia 
nacional, capaz de a relançar; 
 
-Todas essas circunstâncias, investimento, crescimento económico e criação de emprego, que a 
regularização e a ampliação da unidade industrial poderão potenciar, devem ser consideradas de 
interesse público municipal, na medida em que desenvolvem o concelho e contribuem para o bem-
estar da sua população; 
 
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 futura ampliação do 
estabelecimento industrial sito na Rua do Fagundo, n.º 36, Albergaria, freguesia e concelho da 
Marinha Grande, propriedade de NOMINALPLÁS, LDA., com o NIPC 510161715 e sede na mesma 
morada. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. O Sr. Vereador Aurélio Ferreira proferiu uma declaração 
de voto.” 
 

Não havendo lugar a intervenções, 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, a 

proposta de reconhecimento do interesse público municipal da NOMINALPLÁS, LDA., NA 

REGULARIZAÇÃO E FUTURA AMPLIAÇÃO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL, sito na Rua do 

Fagundo, n.º 36, Albergaria, freguesia e concelho da Marinha Grande. _________________ 

PONTO 6 - PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – 

FRUTEMBAL-PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EMBALAGENS, 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 96/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 4 de 
dezembro de 2015: 
 
Presente requerimento com registo de entrada n.º 1512/15, datado de 19-10-2015, apresentado por 
FRUTEMBAL-PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EMBALAGENS, LDA, com o NIPC 501396632 e sede na 
Rua da Fábrica, n.º 10, Pilado, freguesia e concelho da Marinha Grande, em que é solicitada a emissão 
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de deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal na regularização e 
futura 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 sobre o assunto datada de 28-11-2015; 
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 Frutembal-Produção e Exportação 
de Embalagens, Lda, com sede na Rua da Fábrica, n.º 10, Pilado, freguesia e concelho da Marinha 
Grande, apresentou um requerimento a fim de obter uma deliberação fundamentada de 
reconhecimento do interesse público municipal na regularização e 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 Frutembal-Produção e Exportação de Embalagens, Lda, com sede na Rua da Fábrica, n.º 
10, Pilado, freguesia e concelho da Marinha Grande, possui um estabelecimento na mesma morada que 
se dedica à produção e exportação de embalagens de madeira de choupo, para acondicionamento de 
frutos e legumes;- 
 
- Pretende legalizar as ampliações que efetuou no referido estabelecimento, que constituem as atuais 
instalações, e assegurar a possibilidade de as ampliar futuramente; 
 
- O estabelecimento encontra-se implantado num prédio que se encontra, de acordo com o Plano 
Diretor Municipal da Marinha Grande, numa parte, abrangido pelo aglomerado urbano de 
Pilado/Escoura e, na outra, por espaço agro-florestal; 
 
- A parte licenciada das atuais instalações, onde se localizam os serviços administrativos da empresa, 
apresenta uma dimensão de 140,39 m2; 
 
- Verifica-se a necessidade de legalizar o conjunto restante das instalações, com uma área de 1.754,14 
m2, local onde se processa, atualmente, a produção e o armazenamento de matérias-primas e de 
produto acabado; 
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- A interessada pretende, no futuro, proceder à ampliação da área de armazenagem em mais 760,55 
m2, para garantir a otimização das áreas de produção e a proteção das embalagens produzidas; 
 
- A área do terreno em que se situam as referidas instalações industriais, abrangida pelo aglomerado 
urbano de Pilado/Escoura é de cerca de 3.000,00 m2, sendo que os restantes 4.774,00 m2 da 
totalidade dos 7.774,00 m2 do terreno, se localizam em espaço “agro-florestal”; 
 
- Cerca de 1.524,50 m2 do estabelecimento encontram-se dentro da área abrangida pelos limites 
definidos para o aglomerado urbano de Pilado/Escoura pelo que, nesta parte, o edifício viola o n.º 10 
do artigo 5.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande, PDM, por o índice de 
construção bruto ser de 0,51, quando deveria ser de 0,25; 
 
- A ampliação, que a interessada pretende executar, viola a alínea a) do n.º 2 do artigo 11.º do 
referido Regulamento, por ficar encostada à estrema norte do prédio; 
 
- A empresa iniciou a sua atividade em 1984, no local onde se encontra até à presente data, com 
apenas 8 trabalhadores;  
 
- Atualmente tem ao seu serviço 74 trabalhadores, sendo que 50% dos mesmos residem no concelho; 
 
- A construção de duas zonas para armazenagem de produto acabado possibilitará a libertação de 
espaço no pavilhão fabril, permitindo, de acordo com a interessada, a criação de mais 30 postos de 
trabalho; 
 
- Fruto da evolução da empresa a faturação ascendeu, em 2013, a 1.460.509,89 euros (sendo que 
1.449.730,85 euros corresponde a exportações) e em 2014 a 1.418.586,83 euros (neste último ano as 
exportações atingiram o valor de 1.406.181,82 euros); 
 
- A deslocalização traria, segundo a interessada, custos sociais e económicos avultados, resultantes da 
paragem da atividade, respetivo recomeço e consequente perda de postos de trabalho; 
 
- O estabelecimento possui infraestruturas fixas, tais como a caldeira que proporciona a secagem da 
madeira em estufas, que não poderiam ser reaproveitadas para serem instaladas noutro local; 
 
- A empresa em apreço exporta cerca de 90% da sua produção; 
 
- A aposta na exportação é um dos caminhos para relançar a economia nacional; 
 
- É geradora de postos de emprego; 
 
- A ampliação que se propõe fazer criará mais 30 postos de trabalho; 
 
- Todos os fatores enunciados contribuem para o desenvolvimento da economia local e, 
consequentemente, para o bem-estar da população do concelho; 
 
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 
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reconhecimento do interesse público municipal, na regularização e na futura ampliação do 
estabelecimento industrial, destinado à produção de embalagens, sito na Rua da Fábrica, n.º 10, Pilado, 
freguesia e concelho da Marinha Grande, propriedade de FRUTEMBAL-PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 
EMBALAGENS, LDA, com o NIPC 501396632 e sede na mesma morada. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. O Sr. Vereador Aurélio Ferreira proferiu uma declaração 
de voto.” 

 

Não havendo lugar a intervenções, 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, aprovar por unanimidade, a 

proposta de reconhecimento do interesse público municipal da FRUTEMBAL-PRODUÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE EMBALAGENS, LDA., NA REGULARIZAÇÃO E FUTURA AMPLIAÇÃO DO 

ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL, sito na Rua da Fábrica, n.º 10, Pilado, freguesia e concelho 

da Marinha Grande. _______________________________________________________ 

PONTO 7 - PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – 

PLASDAN – AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, 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 97/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 10 de 
dezembro de 2015: 
 
Presente requerimento com registo de entrada n.º 1673/15, de 12-11-2015, apresentado por Plasdan – 
Automação e Sistemas, Lda, com o NIPC 508299284 e sede na rua de Moçambique, n.º 29, frações A e 
B, lugar de Ordem, freguesia e concelho da Marinha Grande, em que é solicitada a emissão de 
deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal na regularização do seu 
estabelecimento industrial sito nas frações A e B da referida 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 sobre o assunto datada de 28/11/2015. 
 
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 Plasdan – Automação e Sistemas, 
Lda, com sede na rua de Moçambique, n.º 29, lugar de Ordem, 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, sito 
na morada da sua sede, por parte da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal. 
 
Considerando que: 
 
- A sociedade Plasdan – Automação e Sistemas, Lda, com sede na rua de Moçambique, n.º 29, lugar 
de Ordem, freguesia e concelho da Marinha Grande, possui um estabelecimento na mesma morada, 
que se dedica ao fabrico de bens de equipamento para injeção de termoplásticos; 
 
- Pretende regularizar as ampliações das suas instalações que se localizam, de acordo com o 
Regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande, PDMMG, num prédio abrangido pelo 
aglomerado urbano da Marinha Grande, numa área designada como “restante área urbana”; 
 
- A parte licenciada das atuais instalações apresenta uma dimensão de 1.553,00 m2, e as ampliações, 
efetuadas sem qualquer licenciamento, com 685,00 m2 visaram aumentar as áreas de produção, de 
acabamentos e de armazenagem; 
 
- A área do terreno em que se situam as instalações industriais é de 2.606,00 m2 encontrando-se, a 
mesma, devidamente infraestruturada; 
 
- O estabelecimento, com um total de 2.238,00 m2, situa-se dentro da área abrangida pelos limites 
definidos para a restante área urbana do aglomerado urbano da Marinha Grande; 
 
- As instalações que a interessada pretende regularizar violam o n.º 8 do artigo 5.º do Regulamento 
do PDMMG, por possuírem um índice de construção bruta de 0,86 quando, para o local, deveria ser 
apenas de 0,6; 
 
- A sociedade, fundada em 2007, integra o grupo Plasdam, que fornece a indústria de plásticos com 
sistemas de manufatura flexíveis e que exporta cerca de 90% da sua produção; 
 
- Segundo a interessada, e graças a ela, o grupo tem forte presença e reconhecimento no mercado 
mundial da injeção de multicomponentes, liderando tecnologicamente o setor; 
 
- Em 2014 exportou para mais de 20 países situados nos continentes europeu, asiático e americano; 
 
- A sua estratégia de desenvolvimento passa por uma forte aposta na formação dos seus quadros e na 
cooperação com instituições de investigação e de ensino, nacionais e internacionais; 
 
- No ano de 2011 tinha ao seu serviço 4 trabalhadores, número que se elevou para 26 em 2014, sendo 
que 50% dos mesmos possuem elevadas qualificações; 
 
- Este grupo de colaboradores, constituído por engenheiros, é responsável, em estreita parceria com a 
área comercial, pelo desenvolvimento do produto, elaboração de patentes, produção de protótipos e 
sua validação; 
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 - A 31 de dezembro de 2013, a faturação da empresa era de 2.642.621,91 euros e na mesma data, em 
2014, ascendia aos 4.275.218,53 euros; 
 
- A deslocalização da empresa implicaria, de acordo com a interessada, custos económicos elevados, 
na ordem dos 3.200.000,00 euros (valor que inclui a aquisição de terreno, licenciamento e construção 
das novas instalações), incomportáveis face ao valor anual da sua faturação; 
 
- A acrescer a aqueles teriam, ainda, de ser contabilizados os custos sociais (resultantes da 
reestruturação do quadro de pessoal) e estratégicos (perda de trabalho, paragem na produção, 
necessidade de reestruturação em baixa dos programas de desenvolvimento e crescimento 
empresarial), face ao dispêndio de capital necessário para a realização da dita operação; 
 
- Todos os factos enunciados nomeadamente, ser uma empresa que aposta em tecnologias de ponta, 
na formação dos seus trabalhadores, em relações com as instituições de ensino e de investigação, 
garantem a sua afirmação no setor, quer a nível nacional, quer internacional, bem como a do grupo a 
que pertence; 
 
- Esta realidade, que permite assegurar postos de trabalho de quadros altamente qualificados, que alia 
investigação e conhecimento ao desenvolvimento industrial e da qual resulta um volume de 
exportação significativo, não só contribui para o desenvolvimento económico do concelho, como 
difunde o nome da Marinha Grande, associando-a a produtos de qualidade, o que se traduz, 
indubitavelmente, em circunstâncias de relevante interesse público municipal; 
 
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, submeter à Assembleia 
Municipal a presente proposta de reconhecimento do interesse público municipal, na regularização do 
estabelecimento industrial, destinado ao fabrico de bens de equipamento para injeção de 
termoplásticos, sito na rua de Moçambique, n.º 29, frações A e B, lugar de Ordem, freguesia e 
concelho da Marinha Grande, propriedade de Plasdan- Automação e Sistemas, Lda, com o NIPC 
508299284 e sede na mesma morada. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. O Sr. Vereador Aurélio Ferreira proferiu uma declaração 
de voto.” 

 

Não havendo lugar a intervenções, 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, aprovar por unanimidade, a 

proposta de reconhecimento do interesse público municipal da PLASDAN- AUTOMAÇÃO E 

SISTEMAS, LDA, NA REGULARIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL, sito na rua de 

Moçambique, n.º 29, frações A e B, lugar de Ordem, freguesia e concelho da Marinha Grande.  

PONTO 8 - PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – 

ECOFORTUNATO, 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 98/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 10 de 
dezembro de 2015: 
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Presente requerimento com registo de entrada n.º 1635/2015, datado de 09-11-2015, apresentado por 
Ecofortunato, Lda, com o NIPC 508032229 e sede na Estrada de Leiria, Albergaria, freguesia e 
concelho da Marinha Grande, em que é solicitada a emissão de deliberação fundamentada de 
reconhecimento do interesse público municipal na regularização das suas instalações, destinadas à 
receção, triagem e valorização de resíduos de construção e demolição, sitas na referida 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 sobre o assunto datada de 30-11-2015. 
 
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 Ecofortunato, Lda, com sede na 
Estrada de Leiria, Albergaria, freguesia e concelho da Marinha Grande, apresentou um requerimento a 
fim de obter uma deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal na 
regularização das suas instalações destinadas à receção, triagem e valorização de resíduos de 
construção e demolição, sitas na morada da sua sede, por parte da Assembleia Municipal, sob 
proposta da Câmara Municipal. 
 
Considerando que: 
 
- A sociedade Ecofortunato, Lda, com sede na Estrada de Leiria, Albergaria, freguesia e concelho da 
Marinha Grande, possui instalações na mesma morada, destinadas à receção, triagem e valorização de 
resíduos de construção e demolição (RCD), que pretende regularizar; 
 
 - Essas instalações localizam-se, de acordo com a Carta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 
da Marinha Grande – PDMMG - num espaço designado por “área não urbanizável” e encontram-se 
abrangidas, na sua quase totalidade, por uma área designada como “espaço florestal de proteção”; 
 
 - As instalações em causa violam a alínea b) do n.º 3 do artigo 4.º do Regulamento do PDMMG, por 
se situarem a menos de 220,0 m do aglomerado urbano de Albergaria, quando deveriam respeitar a 
distância mínima de 500 m, prevista naquela norma; 
 
 - O conjunto edificado, e não licenciado, que possui uma área de implantação de 500,00 m2, 
destinado a serviços administrativos, armazenamento de equipamento e deposição e triagem de 
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resíduos de construção e demolição, situa-se a menos de 15,00 m dos limites da parcela, pelo que 
viola a alínea a) do n.º 2 do artigo 11.º, ambos do Regulamento do PDMMG, que obriga a que seja 
respeitado um afastamento mínimo de 15 m; 
 
 - Viola, igualmente, o n.º 1 do referido artigo 11.º, por ter sido erigido em “área não urbanizável”, que 
permite apenas a construção de edificações que se destinem a habitação, vinculadas à atividade 
agrícola ou florestal ou de apoio às infraestruturas, nas condições previstas nas diversas alíneas 
daquele artigo, o que não é o caso; 
 
 - Atualmente a empresa possui apenas um trabalhador afeto à área de transporte e gestão de 
resíduos, contudo, segundo a interessada, a sua regularização permitir-lhe-á criar mais dois postos de 
trabalho, para a triagem e britagem de RCD e um terceiro para a área administrativa; 
 
 - A sua regularização permitirá que passe a existir no concelho uma unidade de triagem e 
valorização de resíduos daquele tipo; 
 
 - A interessada pretende permanecer no mesmo local, dado que a transferência das suas instalações, 
para uma outra localidade, implicaria custos elevados que, segundo a mesma, face ao volume da sua 
faturação – 72.720,03 em 2013 e 67.829,66 euros no ano de 2014 – seriam incomportáveis por 
ascenderem, em resultado da aquisição do terreno e realização de obras para criação do estaleiro da 
frota da empresa e equipamento, os 100.000,00 euros; 
 
 - A deposição clandestina de RCD em locais inadequados constitui, pelas suas consequências 
ambientais nefastas, um fator de preocupação por partes dos agentes públicos; 
 
 - A criação de empresas de triagem e britagem deste tipo de resíduos, permite minimizar os efeitos 
ambientais resultantes de um setor altamente agressivo para o ambiente, como é o da construção, 
como também permite a diminuição da extração de matérias-primas; 
 
 - A regularização da empresa em apreço permitirá alcançar esses desideratos e, ainda, criar, postos 
de trabalho; 
 
- Todas estas circunstâncias assumem um inegável interesse público para o concelho na medida em 
que fomentam a economia local, preservam o meio ambiente e geram emprego, contribuindo, assim, 
para o bem-estar da população; 
 
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, submeter à Assembleia 
Municipal a presente proposta de reconhecimento do interesse público municipal, na regularização das 
instalações destinadas à receção, triagem e valorização de resíduos de construção e demolição, sitas 
na Estrada de Leiria, Albergaria, freguesia e concelho da Marinha Grande, propriedade de 
Ecofortunato, Lda, com o NIPC 508032229 e sede na mesma morada. 
  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. O Sr. Vereador Aurélio Ferreira proferiu uma declaração 
de voto.” 
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Não havendo lugar a intervenções, 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, a 

proposta de reconhecimento do interesse público municipal da ECOFORTUNATO, LDA., NA 

REGULARIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, sitas na Estrada de Leiria, Albergaria, freguesia e 

concelho da Marinha Grande. ________________________________________________ 

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

PACK PORTUGAL, 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. 

“ Presente certidão de teor nº 99/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 10 de 
dezembro de 2015: 
 
Presente requerimento com registo de entrada n.º 1531/15, datado de 21-10-2015, apresentado por Saica 
Pack Portugal, S.A., com o NIPC 500293546 e sede na rua do Almirante Gago Coutinho, n.º 86, 
freguesia de Santo António de Cavaleiros e Frielas, concelho de Loures, em que é solicitada a emissão 
de deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal na ampliação do seu 
estabelecimento industrial, sito no lugar de Cova das Raposas, Pêro Neto, 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. 
 
Presente informação técnica sobre o assunto datada de 02-12-2015. 
 
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 Saica Pack Portugal, S.A., com sede 
na rua do Almirante Gago Coutinho, n.º 86, freguesia de Santo António dos Cavaleiros e Frielas, 
concelho de Loures, apresentou um requerimento a fim de obter uma deliberação fundamentada de 
reconhecimento do interesse público municipal na ampliação do seu estabelecimento industrial, sito no 
lugar da Cova das Raposas, Pêro Neto, freguesia e concelho da Marinha Grande, por parte da 
Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal. 
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Considerando que: 
 
- A sociedade Saica Pack Portugal, S.A., com sede na rua do Almirante Gago Coutinho, n.º 86, 
freguesia de Santo António dos Cavaleiros e Frielas, concelho de Loures, possui um estabelecimento 
industrial com 13.916,00 m2, destinado à fabricação de embalagens de cartão canelado, situado no 
lugar da Cova das Raposas, Pêro Neto, freguesia e concelho da Marinha Grande, o qual pretende 
ampliar em mais 16.806,00 m2; 
 
 - O referido estabelecimento localiza-se, de acordo com o Plano Diretor Municipal da Marinha 
Grande, num prédio parcialmente abrangido pelo aglomerado urbano da Marinha Grande, numa área 
designada por Zona Industrial da Marinha Pequena e por espaço agro-florestal; 
 
 - A área do terreno abrangida pela Zona Industrial da Marinha Pequena é de cerca de 50.000,00 m2, 
sendo que os restantes 9.435 m2, dos 59.435,00 m2 da totalidade do mesmo, se localizam em “espaço 
agro-florestal”; 
 
- A ampliação pretendida viola a alínea a) do n.º 2 do artigo 11.º do Regulamento do Plano Diretor 
Municipal da Marinha Grande, por se encontrar a menos de 15 m dos limites da parcela, distância 
mínima prevista naquela norma; 
 
- A intervenção pretendida destina-se à ampliação da unidade industrial, nomeadamente através da 
construção de um armazém de papel, de um outro destinado à armazenagem de cartão canelado e de 
uma nova área destinada à fabricação deste último; 
 
- Com a criação de instalações para o novo setor de fabrico de cartão canelado a empresa garante a 
criação de postos de trabalho, sendo previsível o aumento de 6 a 10 postos de trabalho para esta área 
de produção; - O valor da faturação no ano de 2013 ascendeu aos 10.691.075,00 euros e no ano de 
2014 aos 12.462.712,00 euros; 
 
 - A interessada não pretende deslocalizar a empresa, pois este tipo de operação teria custos 
incomportáveis, no valor estimado de 10.094.150 euros, e obrigaria à suspensão da sua atividade, o 
que implicaria atrasos na entrega das encomendas e, até mesmo, perda de clientes; 
 
- A futura ampliação da empresa é demonstrativa de que a mesma se encontra em crescimento, o que 
não só concorre para fomentar a economia local, como também contribui para garantir os postos de 
trabalho atualmente existentes e até criar novos, numa época em que a taxa de desemprego continua 
elevada; 
 
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, submeter à Assembleia 
Municipal a presente proposta de reconhecimento do interesse público municipal na ampliação do 
estabelecimento industrial sito no lugar da Cova das Raposas, Pêro Neto, freguesia e concelho da 
Marinha Grande, propriedade de Saica Pack Portugal, S.A., com o NIPC 500293546 e sede na rua do 
Almirante Gago Coutinho, n.º 86, freguesia de Santo António dos Cavaleiros e Frielas, concelho de 
Loures. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. O Sr. Vereador Aurélio Ferreira proferiu uma declaração 
de voto.” 
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Não havendo lugar a intervenções, 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, a 

proposta de reconhecimento do interesse público municipal da SAICA PACK PORTUGAL, S.A., 

NA AMPLIAÇÃO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL, sito no lugar da Cova das Raposas, 

Pêro Neto, freguesia e concelho da Marinha Grande. _______________________________ 

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

ADVANCED TOLL TECHNOLOGY, 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 101/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 10 de 
dezembro de 2015: 

“Presente requerimento com registo de entrada n.º 1825/15, apresentado por Moliporex, Moldes 
Portugueses Importação e Exportação, S.A., com sede na Estrada de Leiria, n.º 212, Embra, freguesia e 
concelho da Marinha Grande, com o NIPC 501654984, a solicitar que a ampliação efetuada nas 
instalações industriais que prometeu dar de arrendamento, e acerca da qual a Assembleia Municipal já 
se pronunciou na sua sessão de 26-10-2015, para efeitos 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, seja reconhecida de interesse público municipal, de modo a que a sociedade ATT- Advanced 
Tool Technology, Lda, (promitente arrendatária), com o NIPC 513477403 e sede na Estrada de Leiria n.º 
210, Embra, freguesia e concelho da Marinha Grande, possa beneficiar do regime de regularização 
previsto naquele diploma. 
 
Considerando que: 
 
 - 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, celebrou, no dia 01-12-2015, 
um contrato promessa de arrendamento comercial com ATT- Advanced Tool Technology, Lda, com o 
NIPC 513477403 e sede na Estrada de Leiria n.º 210, Embra, freguesia e concelho da Marinha Grande, 
passando esta última a ocupar as instalações cuja ampliação foi tida como de interesse público 
municipal, pela Assembleia Municipal a 26-10-2015, para efeitos 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;  
 
- Ambas as sociedades fazem parte do grupo Vangest; 
 
- A ATT- Advanced Tool Technology, Lda irá desenvolver e pôr em prática, naquelas instalações, o 
resultado de diversos projetos de investigação levados a cabo no seio do grupo Vangest; 
 
- Esta sociedade, constituída no presente ano, vai dedicar-se à produção de moldes de alta precisão 
para moldação por injeção não convencional, de elevadíssima incorporação tecnológica, de forma a 
responder a oportunidades de mercado internacional mais exigentes; 
 
- Pretende chegar aos mercados dos micro moldes para eletrónica e saúde, para aplicações óticas e 
para o setor aeronáutico; 
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- Esta nova empresa prevê a criação de 25 postos de trabalho; 
 
- As instalações que esta nova empresa vai ocupar situam-se na zona industrial da Marinha Pequena, 
possuem 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; 
 
- 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 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 Assembleia Municipal considerou esta ampliação como de relevante interesse público municipal, na 
medida em que fazia parte de um conjunto de instalações que albergavam uma empresa (Moliporex, 
Moldes Portugueses Importação e Exportação, S.A) com relevância para a economia do concelho; 
 
- A ampliação em causa (anexo técnico), enquanto construção integrante do referido edifício 
industrial, contribui para criar melhores condições para esta nova empresa, recentemente constituída, 
que aposta num setor de média-alta tecnologia, que pretende conquistar novos mercados, mais 
exigentes, e que vai gerar postos de trabalho altamente qualificados. 
 
- Todas essas circunstâncias são indiscutivelmente de relevante interesse público municipal que 
importa reconhecer; 
 
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 edifício industrial destinado à 
comercialização, projeto, otimização e produção de moldes e ferramentas de precisão, sito na Estrada 
de Leiria, n.º 212, freguesia e concelho da Marinha Grande, que a ATT- Advanced Tool Technology, 
Lda, com o NIPC 513477403 e sede no n.º 210 da mesma morada vai ocupar, na qualidade de 
arrendatária. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. O Sr. Vereador Aurélio Ferreira proferiu uma declaração 
de voto.” 

 

Não havendo lugar a intervenções, 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, de 5 de novembro, aplicável por força do n.º 1 do 

artigo 17.º do mesmo diploma, aprovar por unanimidade, a proposta de reconhecimento do 

interesse público municipal da ATT- ADVANCED TOOL TECHNOLOGY, LDA, NA AMPLIAÇÃO 

DO EDIFÍCIO INDUSTRIAL, sito na Estrada de Leiria, n.º 212, freguesia e concelho da Marinha 

Grande. ________________________________________________________________ 
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PONTO 11 - RETIFICAÇÃO DA MINUTA DA DELIBERAÇÃO DO PONTO 12 DA SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA DE 26.10.2015 REFERENTE À PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO 

INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DA 3 DJR, UNIPESSOAL, LDA. 

 

“ Presente certidão de teor nº 100/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 10 de 

dezembro de 2015: 

Em 01-10-2015 esta Câmara Municipal deliberou, de acordo com a competência conferida pela alínea 
ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ao abrigo da alínea a) do 
n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 05 de novembro, aplicável por força do n.º 
1 do artigo 17.º do mesmo diploma, submeter à Assembleia Municipal uma proposta de 
reconhecimento do interesse público municipal na ampliação do estabelecimento industrial, 
propriedade da sociedade 3 DJR, Unipessoal, Lda. 
 
A deliberação em causa, que constitui o ponto n.º 19 da respetiva ata, identificava a morada 
do referido estabelecimento com sendo a rua Central, no lugar de Moinho de Cima, da 
freguesia e concelho da Marinha Grande, quando a unidade industrial em apreço se situa na 
Rua Nova do Moinho de Cima, do mesmo lugar, freguesia e concelho e não na rua da sua 
sede. 
 

A Assembleia Municipal tomou, em 26-10-2015, uma deliberação suportada na proposta da 
Câmara Municipal, reproduzindo o erro na identificação da rua onde se localiza o dito 
estabelecimento. 
 
O mencionado erro material, por confronto com a documentação que instruiu o pedido, é 
manifesto, pelo que pode ser retificado ao abrigo do n.º 1 do artigo 174.º do Código do 
Procedimento Administrativo - CPA. 
 
Detetado o lapso, a Câmara Municipal delibera submeter à Assembleia Municipal, órgão 
competente, de acordo com o referido n.º 1 do artigo 174.º e artigo 169.º, ambos do CPA, a 
presente proposta de retificação da deliberação com o título “proposta de reconhecimento do 
interesse público municipal – 3DJR, Unipessoal, Lda”, tomada por esta última, na sua sessão 
de 26-10-2015. 
 
Assim, onde se lê: “... na AMPLIAÇÃO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL DA 3DJR, 
UNIPESSOAL, LDA, sito na rua Central, n.º 44, Moinho de Cima.”, deverá ler-se “…na 
AMPLIAÇÃO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL DA 3DJR, UNIPESSOAL, LDA, sito na rua 
Nova do Moinho de Cima, n.º 44, Moinho de Cima”. 
 
A deliberação que vier a ser tomada pela Assembleia Municipal produzirá, nos termos do n.º 
2 do já citado artigo 174.º do CPA, efeitos retroativos a 26-10-2015, data do ato a retificar. 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade.” 
 

Não havendo lugar a intervenções, a Assembleia toma conhecimento e delibera, por 

unanimidade, retificar nos termos do referido no n.º 1 do artigo 174.º e artigo 169.º, ambos 
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do Código do Procedimento Administrativo, a minuta da sua deliberação referente ao ponto 

12 da ordem do dia da sessão extraordinária de 26 de outubro passado. 

 

Devendo ler-se: 

“…na AMPLIAÇÃO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL DA 3DJR, UNIPESSOAL, LDA, sito na 

rua Nova do Moinho de Cima, n.º 44, Moinho de Cima”. 

 

em lugar de : “... na AMPLIAÇÃO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL DA 3DJR, UNIPESSOAL, 

LDA, sito na rua Central, n.º 44, Moinho de Cima.” 

 

PONTO 12 - APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE DOCUMENTOS PREVISIONAIS 

PARA O ANO DE 2016: GRANDE OPÇÕES DO PLANO, MAPA DE PESSOAL E ORÇAMENTO, nos 

termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 25.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro.  
 

“ Presente certidão de teor nº 94/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 4 de 
dezembro de 2015: 
 

“ PROPOSTA DE DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2016: GRANDE OPÇÕES DO PLANO, 
MAPA DE PESSOAL E ORÇAMENTO 
 
Nos termos do ponto 2.3 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação atual, apresenta-se a proposta de 
Documentos Previsionais do Município da Marinha Grande para o ano de 2016, constituída pelas 
Grandes Opções do Plano, Mapa de Pessoal e Orçamento. 
 
De acordo com o artigo 28.º, n.º 3 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o mapa de pessoal deve acompanhar a proposta de orçamento.  
 
GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O PERÍODO DE 2016-2019 
 
Presente proposta das Grandes Opções do Plano, constituída pelo Plano Plurianual de Investimentos e 
pelo Plano de Atividades Municipais. 
 
Presente proposta do Plano Plurianual de Investimentos do Município da Marinha Grande no total de 
39.197.744,87 € (trinta e nove milhões, cento e noventa e sete mil, setecentos e quarenta e quatro 
euros e oitenta e sete cêntimos) e com um total de financiamento definido para o ano de 2016 de 
4.471.845,96 € (quatro milhões, quatrocentos e setenta e um mil, oitocentos e quarenta e cinco euros 
e noventa e seis cêntimos) e de não definido de 20.097.634,00 € (vinte milhões, noventa e sete mil, 
seiscentos e trinta e quatro euros); 
 
Presente proposta do Plano de Atividades Municipais do Município da Marinha Grande no total de 
52.175.376,15€ (cinquenta e dois milhões, cento e setenta e cinco mil, trezentos e setenta e seis euros 
e quinze cêntimos) com um total de financiamento definido para o ano de 2016 de 10.713.118,33 € (dez 
milhões, setecentos e treze mil, cento e dezoito euros e trinta e três cêntimos) e de não definido de 
265.120,00 € (duzentos e sessenta e cinco mil, cento e vinte euros) procedendo-se à análise e 
discussão dos mesmos. 
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Colocado o documento a votação, que aqui se dá por integralmente reproduzido e que se anexa à 
presente acta, foi o mesmo aprovado, e nos termos do disposto na alínea c) do nº 1, do art. 33º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, foi deliberado submetê-lo à aprovação da 
Assembleia Municipal, conforme previsto na alínea a) do n.º 1 do art. 25.º, do mesmo diploma. 
 
MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2016 
 
Presente proposta de mapa de pessoal da Câmara Municipal da Marinha Grande, elaborada nos 
termos do artigo 29.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho. 
Colocado o documento à votação, que aqui se dá por integralmente reproduzido e que se anexa à 
presente ata, foi deliberado submetê-lo a aprovação da Assembleia Municipal, em cumprimento do 
disposto no artigo 29.º, n.º 4 da LTFP, conjugado com o artigo 3.º, n.º 2, alínea a) do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, na sua redação atual, e artigo 33.º, n.º 1 alínea ccc) do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. 
 
ORÇAMENTO PARA 2016 
 
Presente proposta do Orçamento do Município da Marinha Grande para o ano de 2016, num total de 
21.963.341,87 € (vinte e um milhões, novecentos e sessenta e três mil, trezentos e quarenta e um 
euros e oitenta e sete cêntimos) procedendo-se à sua análise e discussão. 
Colocados os documentos à votação foram os mesmos aprovados, e nos termos do disposto na alínea 
c) do nº 1, do art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, foi deliberado 
submetê-los à aprovação da Assembleia Municipal, conforme previsto na alínea a) do n.º 1 do art. 
25.º, do mesmo diploma. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 3 votos contra dos Srs. Vereadores da 
CDU e do MPM. 
Todos os membros do executivo camarário proferiram declarações de voto.” 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 12 e colocou-o à discussão, pelas 21.01h. ______ 

Informou o Presidente da Câmara, que como tiveram oportunidade de ler, os documentos, 

foram substancialmente enriquecidos com os contributos, críticas e sugestões, de todo o 

executivo e resultaram nesta segunda proposta que aqui trazemos, sem pôr em causa o 

equilíbrio e a estabilidade financeira da autarquia. Disse que a receita está calculada de 

acordo com as regras não existindo o risco de assumir encargos sem a existência dos meios 

financeiros que permitam a sua cobertura. Realçou o facto de os impostos municipais 

continuarem a ser dos mais baixos previstos na Lei. _______________________________ 

 

Destacou alguns investimentos e ações que estão previstas: a desmaterialização dos 

documentos, conclusão da carta educativa, promoção da eficiência energética na iluminação 

pública e nos edifícios públicos, maior controle na despesa com combustíveis, investimentos 

nas zonas industriais do Concelho, na rede de ciclovias, no parque escolar, em saneamento e 

na rede de águas em alta e em baixa, na rede viária, em equipamentos de comunicação, 

sinalética e mobiliário urbano, a promoção da saúde com a candidatura para a reabilitação do 

centro de saúde, apoio à habitação social, apoio à orquestra, revisão do regulamento de taxas 
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e licenças e outros regulamentos municipais, a construção do mercado do mercado municipal, 

etc. 

Apelou ao voto favorável, pois todos temos como objetivo comum, o desenvolvimento do 

nosso concelho e o bem-estar das populações das 3 freguesias. ______________________ 

 

Tomou a palavra a deputada Elvira Ferreira (+C), que disse que este não é o orçamento do 

+Concelho, é um orçamento suficientemente sólido para que, no frágil equilíbrio da política 

concelhia, se nos exija, acima de tudo, uma postura de responsabilidade e respeito pelos 

interesses do concelho e dos munícipes. O +Concelho não faz oposição pela negativa. Disse 

ainda que a convergência de ideias diferentes, muito poderia contribuir para tornar o 

concelho da Marinha Grande um concelho com futuro. Referiu que recomendaram ao PS que 

incluísse as propostas de todos vereadores da oposição, e tal veio a acontecer, com exceção 

do centro escolar que não teve apoio da CDU e as propostas do MPM, por não se 

conhecerem. ____________________________________________________________ 

Disse que votarão favoravelmente o orçamento por diversas razões: o valor das verbas não 

definidas no plano plurianual de investimento passou de 42 milhões de euros para 20 

milhões, foram contempladas verbas para a modernização administrativa, plano de eficiência 

municipal, sinalética e comunicação outdoor, incremento das vantagens competitivas, e verbas 

para projetos para parques industriais e parques TIR, pagamento da habitação social do 

Camarnal, recuperação das escolas, apoio à orquestra juvenil, saneamento, rede viária 

municipal e recuperação da zona traseira da biblioteca. Frisou que também existem pontos 

negativos como o mercado municipal, o centro escolar, a subsidiação à TUMG, a construção 

da oficina da música no parque Mártires do Colonialismo, a não construção da piscina e o 

não agravamento do IMI dos imóveis devolutos e abandonados. ______________________ 

Disse que não é possível estarem de acordo com tudo, e que há questões fraturantes que 

devem procurar ser resolvidas em 2016. Todos são precisos para fazer da Marinha Grande 

um concelho de excelência, cimeira no desenvolvimento económico e social e um exemplo de 

que os consensos são possíveis e desejáveis para o bem de todos. ____________________ 

Tomou a palavra o deputado José Luís (CDU), que disse que os documentos deveriam ter 

contemplado mais propostas da oposição, dado até a situação política que se vive 

presentemente na Câmara. O PS deveria ter tido uma outra atitude, não foi sensível aos 

apelos das outras forças políticas, não obstante ter visto o primeiro orçamento chumbado, 

persistiu na mesma linha de atuação, mas conseguiu agora o voto favorável do +C. _______ 

Disse ainda estarem perante uma coligação do PSD, PS e +C e que é lamentável que haja 20 

milhões de euros sem verbas definidas, pois mais valia assumir o que efetivamente se vai 

fazer para que se chegasse ao fim com bom grau de execução, uma vez que a Câmara até 

goza de uma boa saúde financeira. ____________________________________________ 

Refutou que tanto é legítimo votar a favor, como contra, e que qualquer um dos votos pode 

significar a defesa dos interesses do Concelho. Não se entende como se pretende investir 

quase 4 milhões num mega centro escolar, porque não se investe esse dinheiro na 

requalificação das escolas de proximidade?! Em relação ao saneamento, frisou que é urgente 
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deixar de andar a reboque da Simlis, a fazer obras aos bocadinhos e sem efetuar as 

respectivas ligações e resolver de uma vez por todas, o problema do depósito do alto dos 

picotes. Apelou a que se faça, mais planeamento e mais ordenamento industrial, pois 

precisamos de qualificar o nosso parque industrial para atrair mais investidores e mais 

emprego. _______________________________________________________________ 

Usou da palavra a deputada Ana Margarida Lopes (PSD), que estranhou as críticas da CDU ao 

modelo de gestão da Câmara, quando há pouquíssimo tempo atrás a CDU fazia parte dele. Na 

sua opinião, o orçamento deve ser aprovado senão põe em causa os interesses dos 

munícipes. Referiu que a modernização administrativa é importante e perguntou se a 

atribuição de manuais escolares vai manter a mesma filosofia e que mecanismos vão ser 

acionados para incentivar a vinda de profissionais de saúde para o concelho? ____________ 

Quanto à construção do mercado municipal, fala-se que deve ser um processo altamente 

participado e com discussão alargada, mas depois estranhamente, apresenta-se uma 

candidatura para a atual localização dos estaleiros, o que não se compreende. Disse que as 

candidaturas aos fundos comunitários devem ser encaradas com responsabilidade. Mostrou-

se agradada com a inclusão do Orçamento Participativo Jovem e questionou se se vai seguir 

os mesmos moldes do que é feito em Santa Maria da Feira. Terminou dizendo que falta uma 

visão de futuro aos documentos e, destacou por um lado, a coerência do Vereador Aurélio 

Ferreira e, por outro lado, a capacidade do Vereador Carlos Logrado em incluir acções 

relevantes para o Concelho. _________________________________________________ 

Usou da palavra a deputada Manuela Miranda (MPM), que questionou sobre a situação da 

creche da Ivima, a adutora do Alto dos Picotes e a localização, dimensão e tipologia do centro 

escolar e quais as escolas que vão deslocalizar para esse centro. _____________________ 

Tomou a palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que disse que se trata de um 

orçamento de 22 milhões de euros, com despesas correntes de 16 milhões e com poupança 

corrente de cerca de 5 milhões. Nunca tivemos um valor tão alto para fazer investimentos. 

Disse que governar a Câmara com minoria não é negativo, antes pelo contrário. Porque quem 

governa é obrigado a dialogar e a negociar com quem tem opiniões diferentes. E assim foi, 

reuniram-se um conjunto de propostas de várias forças políticas que contribuíram 

significativamente para melhorar este orçamento em relação ao primeiro que foi chumbado. 

Realçou o facto de se terem reduzido a inclusão de verbas sem valor definido. ___________ 

Referiu que todos fomos eleitos e temos responsabilidades e que, as posições políticas 

expressam-se nas declarações de voto e a votação não deve inviabilizar a atividade normal da 

Câmara e afetar a vida dos munícipes, quando temos uma Câmara com minoria. __________ 

Elogiou o Vereador Carlos Logrado (+C) que contribuiu com várias medidas positivas para 

melhorar do documento. Deu ainda os exemplos da deputada Ana Margarida Lopes, recém-

eleita para a Assembleia da República pelo PSD que, tem contactado as entidades do 

Concelho para se disponibilizar para as ajudar, e a Presidente de Junta, Isabel Freitas (CDU) 

que tudo tem feito junto da Câmara para lutar e defender o seu programa para o Concelho, 

do deputado Carlos Wilson (MPM) que, enquanto dirigente associativo, só pedia ajuda à 

Câmara em última instância, e quando sabia que os outros iriam também poder usufruir de 
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ajuda semelhante. São exemplos destes que fazem crescer o Concelho. Mostrou-se convicto 

que, nos próximos mandatos autárquicos dificilmente se registarão maiorias absolutas. Os 

anos futuros serão de negociação, de consenso, de estabelecer pontes e de procurar 

objetivos comuns em prol do Concelho. ________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Carlos Wilson (MPM), que lembrou que somos um Concelho 

industrial, mas temos que criar mais e melhores condições nas nossas zonas industriais. A 

ligação a Sul na zona industrial da Marinha Grande é urgente. Lamentou ainda o facto de 

existirem tantas rubricas em orçamento com valores não definidos revela falta de 

planeamento. ____________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Filipe Andrade (CDU), que disse que o PS quer responsabilizar 

os outros por aquilo que não sabe fazer. A CDU foi clara nas condições que colocou vir 

aprovar o orçamento: desistir da construção do centro escolar de grandes dimensões, investir 

nas escolas de proximidade, fazer maiores investimentos na água, no saneamento, na 

habitação social e a construção do novo mercado. O PS governa como se fosse uma maioria, 

o que não é. É uma minoria e pouco expressiva. __________________________________ 

Esclareceu que a CDU, enquanto governou com o PS, nunca deixou de fazer críticas, sempre 

no sentido de zelar pelo bem-estar da Marinha Grande e dos munícipes. O compromisso 

assumido foi “ofendido”, porque o PS não cumpriu, destituiu um chefe de divisão e avançou 

com a candidatura para o centro escolar, à revelia da CDU, por isso não poderíamos 

continuar numa gestão conduzida desta maneira. Alertou o +C que o acordo feito com o PS 

para este orçamento, é apenas uma manobra para o PS se manter no poder. _____________ 

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que lembrou que a CDU aprovou em 2014, 

uma verba para o centro escolar e agora vem argumentar que é contra e acusa os outros de 

falta de lealdade, para justificar o facto de ter quebrado o compromisso. _______________ 

Tomou a palavra o deputado José Luís (CDU), que disse que o PS não tem o direito de 

condicionar os deputados na votação deste orçamento, cada um vota como entender, desde 

que vote de acordo com a sua consciência. Se o PS quisesse o nosso voto favorável, teria 

contemplado as nossas propostas com obras de vulto e estruturantes. _________________ 

Usou da palavra o deputado Pedro Silva (PSD), que disse que o PS falhou com o PSD, ao 

longo destes últimos seis anos, porque ainda estão por fazer os compromissos que foram 

assumidos com os nossos eleitores. Perante esta realidade, a nossa confiança na capacidade 

de gestão do executivo PS, tem que ser muito baixa. Os anos passam, os orçamentos foram 

sendo aprovados, mas nada andou para à frente. Dada a fragilidade política da Câmara, este 

orçamento não tem estratégia, está cheio de medidas avulsas, para agradar a todos, a fim de 

recolher o apoio de alguns. _________________________________________________ 

Frisou que o PSD tem sido o partido local que, em nome da estabilidade, da governabilidade, 

do humanismo e dos superiores interesses do povo, tem assegurado a sobrevivência política 

dos executivos do PSD, do PS e da CDU. No atual contexto político local, o PSD deverá 

posicionar-se de uma forma diferente, assumindo um papel de uma oposição construtiva, mas 

longe do poder executivo eleito, uma vez que existe na Marinha Grande um potencial de 
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governação composta por gente capaz, disponível e com ideias novas que poderão dar ao 

Concelho a modernidade e a pujança a que tem direito. Disse que somos um Concelho que 

tem tudo para ser um exemplo a seguir, mas que infelizmente não o é. Realçou que esta nova 

solução política que defendem, exige trabalho, consensos e vontades, e não é compatível com 

o cenário de eleições antecipadas que, o chumbo deste orçamento poderia ocasionar, e é 

apenas em nome do projeto em que acreditam, que o PSD não irá chumbar o orçamento para 

2016. __________________________________________________________________ 

Usou da palavra, a deputada Ângela Sousa (MPM), que referiu que se fala muito da melhoria 

da qualidade de vida dos cidadãos, mas o orçamento não traduz essa preocupação. Chamou a 

atenção em particular para a construção da piscina, que se fala há mais de uma década, a 

obra do mercado municipal, as variantes ao centro da cidade e o trânsito na rua 10 de junho 

em Picassinos. ___________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que disse que as decisões são 

tomadas por maioria. Defendeu a construção de um centro escolar para a Vieira de Leiria, 

junto à escola secundária, se ninguém o quiser para a Marinha Grande. ________________ 

Informou o Presidente da Câmara que as Leis para se elaborar o orçamento, são para serem 

cumpridas. Estamos a ouvir todo executivo para criar o maior consenso possível em torno 

das grandes propostas para o Concelho. Lembrou que a única proposta que não foi retirada 

do orçamento, foi o centro escolar, porque a carta educativa quando estiver pronta, vai 

prever essa obra. Voltou a referir que não se trata de nenhum mega centro, mas sim de um 

centro escolar para o pré-escolar e 1º ciclo, com melhores condições e maior qualidade. ____ 

Disse que precisamos de fazer refletir no orçamento, as obras que pretendemos candidatar 

aos fundos comunitários e as diversas obras de saneamento também lá estão escalonadas. __ 

Quanto ao planeamento, estamos em processo de revisão do PDM e vamos continuar a 

apostar na modernização administrativa. O apoio escolar vai continuar e estamos a estudar o 

alargamento do apoio a outros níveis de ensino. As obras do centro de saúde e da escola 

Guilherme Stephens também vão merecer o nosso apoio. A zona industrial da Marinha Grande 

não está esquecida e faseadamente, as obras do alargamento vão ser feitas e estamos 

também atentos aos novos pólos industriais. Disse que está em curso, um estudo sobre a 

mobilidade na Marinha Grande. ______________________________________________ 

Terminou dizendo que vão continuar a ouvir todos os vereadores, pois todos têm o objetivo 

comum, de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. ____________________________ 

Interveio o Presidente da Mesa, que disse que o debate político entre as diversas forças e 

movimentos aqui representados, é de salutar e é a base da nossa democracia e por isso 

qualquer voto aqui expresso deve ser respeitado. Expressou o seu voto favorável, com base 

numa visão estratégica e alargada, que assenta num plano que existe para o desenvolvimento 

do Concelho e que é mais importante, do que um orçamento e um plano para um só ano. ___ 

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

doze, APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O 



(Mandato 2013/2017)
   ATA NÚMERO SETE 15.12.2015 

 
32 

ANO DE 2016: GRANDE OPÇÕES DO PLANO, MAPA DE PESSOAL E ORÇAMENTO, tendo a 

Assembleia deliberado aprovar o mesmo, com o voto de qualidade do Sr. Presidente, dado 

que se registou um empate, com onze votos a favor (+C,PS), com onze votos contra 

(MPM,CDU) e duas abstenções (PSD). _________________________________________ 

 

A deputada Manuela Miranda (MPM), proferiu a seguinte declaração de voto: “ Apesar da 

melhoria registada na estrutura e enquadramento deste orçamento em relação ao orçamento de 2015, 
consideramos que o seu conteúdo não demonstra alterações substanciais. Existem mais de 20 milhões 
de euros de previsão de despesa de investimento, para a qual não temos definida verba.  
 
Algumas rubricas, apesar de mencionadas no orçamento como não definidas, não há qualquer 
indicação que serão para executar e muito menos qual a prioridade com que serão feitas. 
O orçamento e as grandes opções do plano devem revelar e apontar a estratégia do Município para os 
próximos quatro anos. Ao longo destes três anos tivemos várias definições, o que demonstra a 
incapacidade de definir corretamente o que é necessário para o Concelho. 
 
Não se vislumbram quaisquer políticas de desenvolvimento económico e social, não estão 
consideradas as infraestruturas estruturantes, não há verbas para aposta na criação de novos 
equipamentos sociais, não está considerado o mercado. Está uma verba prevista pra a nova piscina 
municipal com 170 mil euros em não definidos, mas nos anos seguintes prevê-se pouco mais de 12 mil 
euros, resta saber para que serve esse dinheiro e que piscina se vai construir com esta verba. E 
resumo, o orçamento pouco ou nada mudou, apenas se limitam a retirar verbas na coluna dos não 
definidos e adicionaram duas rubricas para a modernização administrativa.  
 
Por não corresponder a uma ambição de desenvolvimento para o nosso Município que garanta uma 
efetiva melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, votamos contra a proposta de orçamento para 
2016. “ 
 

PONTO 13 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE 

COMPROMISSOS PLURIANUAIS, nos termos do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 

127/2012, de 21 de junho e do artigo 24.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais. 
 

Presente certidão de teor nº 95/2015/DAM referente à seguinte deliberação camarária de 4 de 
dezembro de 2015: 
 
“ Considerando que: 
 
a) A assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo 
novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, está sujeita a autorização prévia da 
assembleia municipal (artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro; 
 
b) Os compromissos plurianuais são compromissos que constituem a obrigação de efetuar 
pagamentos em mais de um ano económico ou em anos económicos distintos do ano em que o 
compromisso é assumido (artigo 3.º, alínea b), da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro); 
 
c) A autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais pode ser dada aquando da 
aprovação das Grandes Opções do Plano (artigo 12.º, do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho; 
 



(Mandato 2013/2017)
   ATA NÚMERO SETE 15.12.2015 

 
33 

d) O artigo 22.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, admite a assunção de encargos em mais de 
um ano económico; 
 
Atendendo a que: 
 
a) A autorização para a assunção de compromissos plurianuais relativa à reprogramação da execução 
de contratos administrativos já celebrados, não se traduz em novos encargos, mas na dilação de 
encargos já assumidos e em relação aos quais existe um vínculo jurídico cujo rompimento é suscetível 
de gerar o pagamento de indemnizações; 
 
b) Nos casos de reprogramação física e financeira de contratos administrativos em execução, é 
relevante a conformação do plano de trabalhos com a realidade física e que só após esta alteração se 
deve ter como genericamente autorizado o compromisso plurianual; 
 
c) Os encargos decorrentes da adjudicação e ou da execução de contratos administrativos, cujo valor 
se situe abaixo do limite que sujeita os contratos a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, 
correspondem à realização de despesas correntes e/ou de investimento diretamente destinadas à 
prossecução das atribuições municipais; 
 
d) Em qualquer dos casos, a autorização genérica agora concedida depende de estar previamente 
assegurada a inclusão das verbas devidas nas Grandes Opções do Plano, nos anos em referência; 
 
Assim, a Câmara Municipal, com os fundamentos expostos, delibera, de acordo com o artigo 32.º, do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para os 
efeitos do artigo 12.º, do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, e do artigo 24.º, do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, propor à Assembleia Municipal: 
 
A) A emissão de autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos: 
 

1) À reprogramação da execução física e financeira de contratos administrativos já celebrados, 
desde que a alteração do plano de trabalhos tenha sido aprovado pelo órgão competente, 
independentemente do valor; 
 
2) Aos encargos decorrentes da adjudicação de contratos administrativos de empreitada de 
obras públicas, 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; 
 
3) À aprovação de revisão de preços ou atualização de contratos já celebrados, desde que 
resultante de disposições legais e/ou de previsões previamente incluídas no próprio contrato; 
 
4) À atribuição de benefícios públicos, desde que decorram da aplicação do Regulamento de 
incentivo à natalidade e apoio à família no concelho da Marinha Grande; 
 

B) Em qualquer dos casos previstos na alínea A), deve estar previamente assegurada a inclusão das 
verbas respetivas nas Grandes Opções do Plano nos anos em referência. 
 
C) Em qualquer dos casos previstos na alínea A), deve estar assegurado o cumprimento de todas as 
disposições legais em matéria de realização de despesas públicas, designadamente em matéria de 
conformidade com as exigências decorrentes da existência de fundos disponíveis para o efeito. 
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D) Todas as situações abrangidas pela presente autorização genérica devem ser remetidas para 
conhecimento da Assembleia Municipal. 
 
E) O disposto nas alíneas anteriores vigora no ano económico de 2016. 
 
A presente deliberação foi aprovada por unanimidade.” 

 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto 13 pelas 22.58h, e como não houve lugar a 

qualquer intervenção, submeteu o mesmo à votação PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO GENÉRICA 

PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS, tendo a Assembleia 

deliberado autorizar o mesmo por unanimidade. __________________________________ 

Tomou a palavra o Presidente da Mesa para desejar a todos os presentes um Feliz Natal e um 

Bom Ano 2016. ___________________________________________________________ 

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. ________________________________________________ 

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

reunião, pelas vinte e três horas e 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. 


