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I. EDUCAÇÃO 
 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
Tratamento e inserção de dados em plataforma referentes à Candidatura ao Programa de Generalização de 
Refeições Escolares para os alunos do 1.º ciclo do ensino básico - Ano Letivo 2016/2017. 
Coordenação do funcionamento das cantinas escolares, nomeadamente ao nível da avaliação e correção das 
respetivas ementas escolares e acompanhamento e controlo dos serviços prestados por entidades externas. 
 
APOIO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS - CONTRATOS DE EMPREGO E INSERÇÃO  
Coordenação dos Programas de Contratos de Emprego e Inserção a desenvolver funções nos 
estabelecimentos de ensino do concelho. No ano letivo de 2016/2017, estão colocados, nos 
estabelecimentos escolares, 28 indivíduos com contratos de emprego e inserção, distribuídos da seguinte 
forma: 
- Agrupamento Marinha Grande Nascente – 10 contratos de emprego e inserção; 
- Agrupamento Marinha Grande Poente – 12 contratos de emprego e inserção; 
- Agrupamento Vieira de Leiria – 6 contratos de emprego e inserção. 
 
SERVIÇOS DE APOIO À FAMILIA 
Tratamento e inserção de dados em plataforma referentes ao Protocolo de Cooperação Pré-Escolar - Ano 
Letivo 2016/2017. 
Coordenação do funcionamento do serviço de AAAF nos jardins de Infância do concelho e de CAF nas escolas 
1º CEB, nomeadamente ao nível do acompanhamento e controlo dos serviços prestados por entidades 
externas. 
 
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ENSINO PREÉ-ESCOLAR E PRIMEIRO CICLO DO 
ENSINO BÁSICO 
Apresentação de proposta de Programa de Desenvolvimento Desportivo e respetivo protocolo – para 
enquadramento das atividades da Natação e Psicomotricidade à Direção Geral de Educação (DGE); 
Realização de reunião com os Agrupamentos de Escolas com vista ao ajustamento do programa face às 
orientações da DGE; 
O programa encontra-se em fase de reestruturação que está a ser efetuada em colaboração com os 
agrupamentos de escolas e especificamente com o Agrupamento Poente; 
 
ANO LETIVO 2017/2018 
- Reunião com os três Agrupamentos de Escola do Concelho, para definição de linhas orientadoras para a 
preparação do próximo ano letivo 
- Preparação dos procedimentos necessários à abertura do próximo ano letivo 2017/2018, nomeadamente 
no que diz respeito à aquisição dos seguintes serviços: 
- Confeção e Fornecimento de Alimentação Escolar 
- Componente de Apoio à Família, Bibliotecas Escolares e Atividades de Animação e Apoio à Família 
- Aquisição de manuais escolares 
- Transportes escolares 
 
DIVERSOS  
- Apoio através da cedência de instalações e demais apoio logístico no âmbito do Desporto Escolar, aos 
Campeonatos Regionais Desportos Coletivos, que decorreram no concelho nos dias 5 e 6 de maio. 
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II. INTERVENÇÃO SOCIAL 
 
HABITAÇÃO SOCIAL  
- Gestão e acompanhamento dos processos de habitação social, emissão mensal de rendas e acordos de 
regularização de dívida, revisões de renda, levantamento de rendas em atraso e respetiva notificação aos 
arrendatários, atendimento semanal a inquilinos/acompanhamento das famílias residentes nos bairros 
sociais; 
- Realização de visitas domiciliárias conjuntas com a DISU, com vista à resolução de pedidos de reparação em 
habitações sociais, da responsabilidade exclusiva do Município; 
- Início da avaliação das candidaturas apresentadas (num total de 98 candidaturas) no âmbito do 
procedimento concursal para a atribuição de 19 habitações sociais,  
 
AÇÃO SOCIAL  
- Análise, avaliação social e acompanhamento, em parceria com alguns serviços da comunidade (IPSS´s, UCC 
da Marinha Grande, Saúde Pública, PSP e Segurança Social) de diversos casos de munícipes, de entre os 
quais, idosos em situação de vulnerabilidade social; 
- Dinamização de atividades no âmbito da Semana da Deficiência e Inclusão, de 20 a 24 de maio de 2017; 
 
RSI  
- Elaboração de planos de inserção dos beneficiários de RSI e respetiva assinatura entre as partes envolvidas; 
- Aprovação, em sede de parceiros do Núcleo Local de Inserção, de processos a suspender e/ou cessar, por 
motivo de incumprimento, por parte dos beneficiários da medida. 
 
APOIOS FINANCEIROS ÁREA SOCIAL  
- Elaboração de diversas propostas de atribuição de apoio financeiro a entidades da área social, para 
posterior aprovação em reunião de câmara, nos termos dos montantes previamente definidos, 
designadamente: 
- Associação Novo Olhar II, para o funcionamento do Centro Sócio-sanitário Porta Azul e Loja Social, no valor 
de 17.016,00€; 
- CRPI, para o funcionamento do ginásio do cérebro sénior, no valor de 4.500,00€; 
- CRPI, para a realização do almoço de natal, no valor de 1.050,00€ 
- Celebração dos respetivos contratos-programa 
- Análise dos relatórios e contas de 2016, das diversas entidades na área social 
 
INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À FAMÍLIA 
Preparação de processos para a atribuição do Incentivo à Natalidade aos requerentes do 4º trimestre de 
2016 e 1º trimestre de 2017 num total de 43 processos. Receção e tramitação das despesas referentes ao 
pagamento da 1ª tranche destas candidaturas, aprovadas em reunião de Câmara no dia 23 de Maio de 2017. 
 
JUVENTUDE 
- Início da preparação dos processos relativos à prestação de serviços/aquisição de bens para os Campos de 
Férias 2017; 
- Receção das inscrições para os Campos de Férias; 
- Preparação logística com vista à realização dos Campos de Férias; 
 
 

III. DESPORTO 
 
ATIVIDADES REALIZADAS 
Passeio Pedestres Escolares – No sentido de dar continuidade ao projeto desenvolvido desde o ano de 2002, 
a DCD, realizou uma vez mais os «Passeios Pedestres Escolares» com todos os alunos do 1º. Ciclo do Ensino 
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Básico das escolas do nosso concelho. 
Esta ação visou fomentar nas camadas jovens da nossa população hábitos de vida saudáveis e ao mesmo 
tempo dar a conhecer os recantos e belezas da nossa mata e praias. A iniciativa foi realizada nos dias 27, 28 
de abril, 10, 11, 15, 16 e 17 de maio. 
O evento contou com a colaboração dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande e Agrupamentos 
Escolares do Concelho.   
Passeio Pedestres População Geral – Com o objetivo de estimular toda a comunidade para a prática 
desportiva / lazer, tentando desta forma contribuir para a diminuição do sedentarismo instalado no 
concelho e ainda, com o propósito de dar a conhecer a beleza do interior das nossa Mata Nacional, a DCD, 
está a desenvolver um conjunto de doze (14) Passeios Pedestres, no período compreendido entre os meses 
de abril (dia 23) e outubro (dia 22), tendo-se realizado até à presente data 4 Passeios, nos dias 23 de abril, 7, 
21 de maio e 4 de junho. 
Realce-se a importância desta iniciativa na motivação das pessoas para iniciarem uma atividade física regular 
(caminhada), adotando hábitos de vida sadia, colhendo assim grandes benefícios na saúde, aumento da auto 
estima e bem-estar.  
Torneio de Futebol Interescolas do 1.º CEB – Evento realizado no dia 03 de Junho (sábado), tendo contando 
com a participação de 15 equipas em representação de diversas Escolas de 1º Ciclo do Ensino Básico do 
Concelho. 
 Os jogos decorreram consecutivamente ao longo do dia, das 9.00 horas às 18.30 horas, proporcionando o 
convívio entre todas as crianças e respetivos familiares numa jornada desportiva e social de grande relevo 
educacional. 
O evento foi integrado nas Festas da Cidade que decorreram nos dias 2, 3 e 4 de junho de 2017.  
A atividade contou com a colaboração do, Atlético Clube Marinhense (cedência de Instalações), Bombeiros 
Voluntários da Marinha Grande, Núcleo de árbitros da Marinha Grande e Agrupamentos Escolares do 
Concelho. 
 
APOIOS FINANCEIROS ÁREA DESPORTO E OUTROS 
- Elaboração de diversas propostas de atribuição de apoio financeiro a entidades das áreas de Desporto e 
Outros, para posterior aprovação em reunião de câmara, nos termos dos montantes previamente definidos, 
designadamente: 
 
- Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio, para o XIII Torneio de Andebol de Praia, no valor de 
1.550,00€; 
- Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio, para o Festand 2017, no valor de 300,00€; 
- Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego, para a 2ª edição do Campeonato Nacional de 
Patinagem de Velocidade, no valor de 250,00€; 
- Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego, para a 8ª Prova de BTT, no valor de 250,00€; 
- Sociedade Desportiva e Recreativa Pilado e Escoura, para o IV Torneio de Futebol Juvenil, no valor de 
280,00€; 
- Clube Automóvel da Marinha Grande, para o Rallye Vidreiro Centro de Portugal, no valor de 46.000,00€; 
- OPEN Associação Especifica de Negócios, para a realização da Semana do Empreendedorismo 2017, no 
valor de 5000,00€; 
- IPL Instituto Politécnico de Leiria (CDRSP Centro de Desenvolvimento Rápido e Sustentado de Produto), 
para a realização de atividades no âmbito da Semana do Empreendedorismo 2017, no valor de 4300,00€; 
 
- Elaboração dos respetivos contratos-programa 
- Análise dos relatórios e contas de 2016, das diversas entidades na área de desporto. 
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IV. CULTURA 
 
CASA DA CULTURA TEATRO STEPHENS 
Promoção de reuniões de trabalho com diversos agentes, associações locais e interessados na programação 
de eventos na Casa da Cultura, designadamente para avaliação de condições e necessidades em termos de 
recursos humanos, técnicos e logísticos e de operacionalização dos espetáculos/eventos (Festival de Teatro 
ACASO, Cistermúsica, Salto Inteligente, APPACDM, Psicólogas do GAP da Junta de Freguesia e agentes de 
artistas). 
 
Após aprovação da proposta de programação para o último quadrimestre de 2017, foram desencadeados 
diversos procedimentos com vista à contratação dos respetivos espetáculos de setembro a dezembro de 
2017. Mantém-se o nosso objetivo de programar com antecedência de forma a acautelar toda a 
complexidade inerente aos procedimentos de contratualização e respetiva divulgação.  
 
Acompanhamento de todos os espetáculos realizados, com respetivo apoio às equipas técnicas e aos 
artistas, desde a sua chegada, até ao fecho da sala após conclusão das desmontagens. 
 
Acompanhamento das Oficinas de Jazz integradas na 3ª Edição do Festival Jazz da Marinha Grande com 
realização de cinco sessões em abril, maio e junho. As Oficinas contam com cerca de duas dezenas de 
participantes, têm periodicidade bimestral e são orientadas por músicos da região que são igualmente 
professores de jazz no Hot Clube de Portugal. 
 
No período em análise foram programados e produzidos os seguintes espetáculos, preços de ingressos e 
lotações de sala, na Casa da Cultura Teatro Stephens: 
 
Dia 22 abril | Espetáculo de música LUÍSA SOBRAL, destinado a assinalar o Dia da Liberdade 25 de Abril – 
Preço 12,5€; 224 bilhetes. 
Dia 23 abril | Espetáculo infantil O MEU NOME É LIBERDADE, destinado a assinalar o Dia da Liberdade 25 de 
Abril – Preço 2€; 78 bilhetes. 
Dia 6 maio | Espetáculo de música NOISERV – 8€; 149 bilhetes. 
Dia 24 maio | Espetáculo de teatro OLÍVIA & EUGÉNIO Uma Lição de Amor – 12,50€; 112 bilhetes. 
 
COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL/CRIATIV(A)RTE 
Produção do evento comemorativo do 25 de abril, que contou com a participação de um grande número de 
Associações e Clubes do Concelho. 
O programa decorreu nos dias 24 e 25 de abril e dele constaram provas desportivas, animação cultural, feira 
de artes e a tradicional cerimónia solene na noite de 24 para 25 de abril. 
O evento atraiu centenas de pessoas à Praça Stephens e contou com: 
 
24 ABR Praça Guilherme Stephens 
20h00 às 22h45 – 29ª Milha de Cristal  
22h45 - Concerto “Mulheres de Abril” - 1.ª Parte Um espetáculo de canções de intervenção, cantadas por 
mulheres marinhenses, onde se pretende homenagear as mulheres que sofreram junto dos seus pares na 
clandestinidade e que foram um importante pilar às suas famílias, contribuindo na luta ao fascismo e na 
construção do 25 de abril. Com a participação de: Vozes: Ana Santo, Bea Barbara, Carmen Dolores, Deolinda 
Bernardo, Helena Rocha, Inês Martins, Luísa Oliveira, Silvina Pereira e Sónia Santos. Bateria/Percussão – José 
Carlos Duarte Baixo Acústico/Elétrico – Gil Ribeiro Guitarra Portuguesa – Ricardo Silva Guitarra 
Acústica/Elétrica – Nuno Gonçalves Piano/Acordeão – João Pereira Participação especial do ator Leandro 
Costa. Org: Câmara Municipal da Marinha Grande  
23h45 - Grupo de percussão Tocándar 
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25 ABR  
00h00 - Discurso na Varanda dos Paços do Concelho 
00h10 - Espetáculo Pirotécnico 00h15 - Concerto “Mulheres de Abril” - 2.ª Parte 

 

 
 
PARQUE DA CERCA 
IX EDIÇÃO DA CRIATIV(A)RTE 
 Das 14h00 às 19h00 
 14h00 - Abertura da Criativ(a)rte com CRASSH street 
 14h10 - Demonstração Cinotécnica por uma equipa cinotécnica da BA5 -  Org: Liga dos Combatentes – 
Núcleo da Marinha Grande Apoio: Base Aérea n.º 5  
14h30 - Hip-Hop Dance - Org: Ginásio Fisicoloucura 
15h00 - Lançamento / concurso de papagaios de papel 
15h30 - Hip-Hop Infantil - Org: ACR Comeira  
16h00 - CRASSH street  
16h00 - Demonstração de Tai Chi e Kung Fu - Org: Escola de Artes Marciais Chinesas Shuí  
16h30 - Aula de HIIT  - Org: Ginásio Fisicoloucura 
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16h45 - Largada dos Barcos da Liberdade - Org: Associação Casa d’ Árvore – ABCNatur 
17h00 - Zumba Kids com Filipa Carvalho 17h30 - Entrega dos prémios do concurso de papagaios de papel 
18h00 - Zumba com Filipa Carvalho e Anabela Cantanhede 
 
ATIVIDADES PARALELAS: 
- Comboio Lagarta Pinturas faciais e modelagem de balões 
- Mickey e Minnie: O Mickey e a Minnie vão estar no Parque a oferecer balões a todas as crianças 
- Boneca Saltitona: Com a sua máquina Polaroid, tira fotos com as mascotes e oferece às crianças 
- Lagartos Acrobatas: Com as suas piruetas e acrobacias a animação é garantida!  
- 2.º Torneio da Liberdade - Torneio Regional Patinagem de Velocidade - (Av.ª Infante D. Henrique)  
Org: Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente 
- FESTAND 2017 - Org: S.I.R. 1.º Maio 
- Rancho Folclórico de Picassinos 
 - 4.º Torneio de Voleibol Família - Org: Sport Operário Marinhense 
 - Xadrez  - Org: Sport Operário Marinhense 
 - Exposição com viatura blindada APC Condor e com armamento (Morteiro e Obus) - Org: Liga dos 
Combatentes – Núcleo da Marinha Grande 
 Apoios: Base Aérea n.º 5 e Regimento de Artilharia 4 
 

 
 
FESTAS DA CIDADE  
Preparação e produção da 4.ª edição das Festas da Cidade, que decorreram de 2 a 4 de junho no Parque da 
Cerca, tendo sido realizadas reuniões com diversas entidades para preparação de todo o evento.  
As Festas trouxeram ao Parque da Cerca milhares de visitantes e contou com a seguinte programação: 
 
DIA 2 SEXTA FEIRA – PARQUE DA CERCA 
Música Ambiente, Tasquinhas 
19H00 – Abertura da Zona da Gastronomia com os Gaiteiros dos Tocándar 
20h00 – CRASSH Street 
22h00 – HMB  
23h30 – Zumba at Night  com Anabela Cantanhede e Filipa Carvalho  
 
DIA 3 SÁBADO – PARQUE DA CERCA 
Atividades desportivas, culturais, música ambiente, tasquinhas, artesanato, animação infantil 
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10h00 às 19h00 – Espaço Infantil 
Torneio Interescolas 2017 – Futebol 5 – Campo da Portela – AC Marinhense 
Comemorações do Dia Mundial da Criança (Insufláveis, jogos, Pinturas faciais e modelagem de balões)  
10h00 - Abertura da Zona da Gastronomia e Zona de artesanato 
15h00 - EZ Aviador  
19h00 – Rancho Folclórico de Picassinos  
20h00 - Animação de Rua com Glow Band  
22h00 – Ana Moura 
23h30 – Festa Amnésia 94FM  
 
DIA 4 DOMINGO – PARQUE DA CERCA 
Atividades desportivas, culturais, música ambiente, tasquinhas, artesanato, animação infantil 
09h00 – Passeio Pedestre – Local de concentração – Jardim Stephens 
10h00 às 19h00 – Espaço Infantil 
Comemorações do Dia Mundial da Criança (Insufláveis, jogos, Pinturas faciais e modelagem de balões) 
09h00-12h30 – Atividades de catequese para crianças e adolescentes - Org: Igreja Paroquial da Marinha 
Grande  
10h00 - Abertura da Zona da Gastronomia e zona de artesanato 
11h00 – Eucaristia  
19h00 – “Acordeão em Espectáculo" com Teresa & Rodrigo Maurício  
20h30 – Caruma  
21h30 – Dengaz 
 
ATIVIDADES PARALELAS: 
Dia 3 e 4 - sábado e domingo 
Das 09h30 às 18h00 - Torneio do Vidreiro Street Basket 3x3 - Av.ª Jonh Beare 
Org: Sporting Clube Marinhense 
Apoio: CMMG 
 
Transporte especial da TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, para as festas da cidade: 2 locais 
de partida: Estádio Municipal e Parque Municipal de Exposições, com uma frequência de passagem de 30 em 
30 minutos em todas as paragens. 
 
Organização: Câmara Municipal da Marinha Grande 
Parceiros: Associações do Concelho e RCM96FM/Jornal da Marinha Grande 
Patrocínios: Caetano Auto, Intermarché Marinha Grande, LPM – Comércio Automóvel, S.A, Sociedade 
Central de Cervejas – Sagres  
Apoios: Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, Cruz Vermelha Portuguesa, Delta Cafés, PSP – Policia de 
Segurança Pública, TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, Valorlis 
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ANIMAÇÃO DE VERÃO - ÉPOCA BALNEAR DE 2017 
- Preparação do programa de animação da Época Balnear na Praia da Vieira e respetiva produção, que 
decorrerá em julho, agosto e setembro. A Abertura da Época Balnear de Vieira de Leiria, realizar-se-á nos 
dias 8 e 9 de julho de 2017, com o seguinte programa: 
 
Dia 8 de julho 
11h00 – Abertura Oficial da Época Balnear 
12h00 – Abertura das tasquinhas: Sardinha assada e petiscos 
14h30 - Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de vieira de Leiria 
16h00 - Zumba – IDV 
17h00 – Orquestra da Marinha Grande 
18h00 – Fire Dance – Bombeiros Voluntários 
18h30 – Hip Hop – Jardim dos Pequeninos 
21h30 – Concerto com Banda GREATESTITS 
 
Dia 9 de julho 
10h00 – Simulacro Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria 
11h00 – Escola de Concertinas de Carlos Barbosa 
12h00 – Abertura das tasquinhas: Sardinhas assadas e petiscos 
14h00 às 16h30 – Arruada com os Cottas Club Jazz Band 
16h30 – Dança da Escola Diogo Carvalho 
17h30 – Rancho Peixeiras da Vieira 
18h30 – Orquestra da Amieirinha 
21h00 – Concerto com «Ús Sai de Gatas» 
 
Org: Associações da Vieira de Leiria e Praia da Vieira 
Apoios: Câmara Municipal da Marinha Grande e Junta de Freguesia de Vieira de Leiria 
 
 
O programa de atividades a desenvolver durante da Época Balnear na Paria da Vieira é o seguinte: 
 
Festival do Carapau – Dias 15 e 16 de julho 
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Dia 15 de julho 
18h00 -20h00- CRASSH Street 
22h00 – Concerto com Grupo Pinhal del Rei 
 
Dia 16 de julho 
11h00 – 13h00 e das 16h00 às 19h00 - Insufláveis 
22h00 – Nelson Marto – música de baile  
 
Org.: Comissões de Festas em honra de Nª. Srª. Dos Milagres (Vieira de Leiria) e em honra de Nª. Sra. dos 
Navegantes e São Pedro (Praia da Vieira) 
Apoio: CMMG, JFVL 
 
Dias 19, 20 e 21 de julho 
10h00-13h00 – – Ateliês para o público infantojuvenil 
Local: Biblioteca de Instrução Popular 
 
Dia 22 de julho 
22h00 – Nuno Brito & Companhia 
Local: Largo dos Pescadores 
 
Dias 26, 27 e 28 de julho 
10h00-13h00 – – Ateliês para o público infantojuvenil 
Local: Biblioteca de Instrução Popular 
 
De 1 a 7 de agosto 
Das 09h00 – 19h00 – Vaivém Oceanário 
Local: Largo dos Pescadores 
Org: Oceanário de Lisboa 
Apoio: Câmara Municipal da Marinha Grande 
 
Dia 5 de agosto 
22h00 – Arruada com os Desbundixie 
 
Dia 24 e 25 de agosto 
10h00-13h00 – – Ateliês para o público infantojuvenil 
Local: Biblioteca de Instrução Popular 
 
Dia 26 de agosto 
22h00 – Arruada com a Banda às Riscas 
 
 
- Preparação do programa de animação da Época Balnear em São Pedro de Moel e respetiva produção, que 
decorrerá em julho e agosto A Abertura da Época Balnear em São pedro de Moel, realizou-se nos dias 17 e 
18 de junho de 2017, com o seguinte programa: 

 
Dias 17 de Junho e 18 de junho  – Abertura Época Balnear – Praça Afonso Lopes Vieira 
15h00 às 19h00 - Insufláveis, pinturas faciais, teatro de fantoches e jogos tradicionais 
22h00 - Concerto com João Leiria & Friends; 

 
O programa de atividades a desenvolver pelo Município da Marinha Grande durante da Época Balnear em 
São Pedro de Moel é o seguinte: 
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Dias 8 e 9 e 19 a 21 de julho – Ateliês para o público infantojuvenil 

 
 
12 de Agosto – Criativarte no espaço Bambi 
17h00-00h00 - Jardim do Bambi – Abertura da Criativ(a)rte  
- Mimo Dixie 
- Projeto EZ AVIADOR 
- MINI DISCOTECA INFANTIL 
- Insuflável Escorrega do Panda 
- Os Primos - A rua é a casa destes 3 primos artistas que em áreas diferentes vão animar os transeuntes com 
seu humor e arte. A Fotógrafa que é extremamente exigente nos enquadramentos e focagens, vai ajudando 
os clientes a ficarem bem nas fotografias. 
A Pintora faz retratos com uma mestria de fazer corar os pintores mais famosos do mundo. O Mimo 
consegue imitar quem passa e até convencer que existem objectos invisíveis perto dele. Tudo isto a troco de 
uns trocos. Pois apesar das suas qualidades artísticas estarem a ser apresentadas na rua, são artistas de 
renome internacional. Esta família por certo não lhe irá passar despercebida pela sua arte e humor 
contagiantes. 
- O PATO DONALD E MINION vão estar no Parque a oferecer balões a todas as crianças 
- BONECA SALTITONA Com a sua máquina Polaroid, tira fotos com as mascotes e oferece às crianças. 
21H30 – Tosta Mista - Malabarista 
 
Dias 13, 16 a 18 e 21 a 23 de agosto – Atividades Espaço Bambi 
– Ateliês para o público infantojuvenil 
 
 
OUTRAS ATIVIDADES 
Apresentação de proposta de programação com vista à elaboração da candidatura Produtos Turísticos e 
Rede Cultural, no âmbito da CIMRL. 
Contactos e articulação da produção com vista à promoção do concelho da Marinha Grande, no Leiria 
Shopping de 9 a 23 de maio, através de um Stand Institucional do Município da Marinha Grande. 
 
GALERIA MUNICIPAL 
Exposição Guilherme Correia - Retrospetiva 
Desde fevereiro a abril tem vindo a ser preparada a exposição retrospetiva da obra do Pintor Marinhense 
Guilherme Correia, que foi inaugurada no dia 15 de abril na Galeria Municipal. 
A exposição esteve patente de 15 de abril a 10 de Junho de 2017 e pretendeu assinalar e dar a conhecer a 
importantíssima carreira e obra do artista marinhense. 
No dia 15 de abril foi efetuado um Jantar de Homenagem ao artista que perfez 80 anos de carreira, algo 
único no panorama artístico da Marinha Grande que mereceu ser assinalado com a maior dignidade. 
 
Foram ainda programadas para a Galeria as seguintes exposições, estando a ser realizada a respetivo 
acompanhamento e apoio à produção: 
MDM - 17 de junho a 16 de julho  
MDM – Exposição sobre «As Mulheres contribuem para o desenvolvimento do país» 
AMARTE - 28 de outubro a 30 de novembro 
Uma exposição coletiva de pintura dos alunos da AMARTE  
Luís Gonçalves – 6 de janeiro a 28 de fevereiro de 2018 
Exposição coletiva de pintura e cerâmica do artista plástico Luís Gonçalves e do atelier "Espaço 23, 
handmade ceramic" - atelier de cerâmica contemporânea.  
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APOIOS FINANCEIROS ÁREA CULTURAL 
- Elaboração de diversas propostas de atribuição de apoio financeiro a entidades da área cultural, para 
posterior aprovação em reunião de câmara, nos termos dos montantes previamente definidos, 
designadamente: 
 
- Sociedade Desportiva e Recreativa de Pilado e Escoura, para a realização do Festival do Carvoeiro, no valor 
de 1.750€; 
- Sport Operário Marinhense, para o Plano de atividades de música, dança e teatro, no valor de 7.000€; 
- Sport Operário Marinhense, para concerto Zeca Afonso em Abril, no valor de 400€; 
- Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio, para a realização de Encontros de Folclore, no valor de 
5.000€; 
- Clube Recreativo Amieirinhense para a Orquestra e Escola de Música, no valor de 6.000€; 
- Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego para a FAG – Feira de Artesanato e Gastronomia de 
2917, no valor de 15.000€ 
- SPM – Associação para a Promoção do Turismo em S. Pedro de Muel para o Verão Cultural em S. Pedro de 
Muel, no valor de 21.000€ 
- SPM – Associação para a Promoção do Turismo em S. Pedro de Muel para Festa Promocional do Turismo da 
Praia de S. Pedro de Muel e 100 Anos do Concelho da Marinha Grande, no valor de 4.000€ 
 
- Análise dos relatórios e contas de 2016, das diversas entidades na área social 
 
 
MUSEU DO VIDRO 
O Museu do Vidro recebeu no período de 10 de abril a 13 de junho de 2017, um total de 6180 visitantes, dos 
quais 5412 em grupo, sendo 236 com visita guiada, distribuídos por: 
- Abril de 2017: 2750, dos quais 2440 em grupo (a partir de 10 de abril); 
- Maio de 2017: 2771, dos quais 2459 em grupo, sendo 236 com visita guiada; 
- Junho de 2017: 659, dos quais 513 em grupo (até ao dia 13 de junho). 
 
Exposições 
Neste período o Museu do Vidro promoveu as seguintes exposições: 
- Desde 08 de abril de 2017 e até 01 de outubro de 2017: exposição temporária do Núcleo de Artes 
Decorativas do Museu do Vidro, intitulada “Arte Vetraria Muranese – A.Ve.M.”. 
- Desde 12 de novembro de 2016 e até 23 de abril de 2017: exposição temporária do Núcleo de Arte 
Contemporânea do Museu do Vidro, intitulada “Bordalo Pinheiro, 170 anos depois por alunos de Belas 
Artes”, da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. 
- Desde 08 de abril de 2017 e até 07 de maio de 2017: exposição temporária do Núcleo de Arte 
Contemporânea do Museu do Vidro, intitulada “Vidro e luz: transparência, translucidez e opacidade”, no 
âmbito da pesquisa pós-doutoral de Regina Lara. 
- Desde 20 de maio de 2017 e até 12 de novembro de 2017: exposição temporária do Núcleo de Arte 
Contemporânea do Museu do Vidro, intitulada “DNA Signature” do artista alemão Klaus Hilsbecher. 
 
Atividades educativas e outras 
Comemorações do Dia Internacional dos Museus – Visitas guiadas à exposição “DNA Signature” 
N.º total de participantes na atividade: 206 crianças e 30 adultos; 
N.º escolas participantes: 9 (Jardim de Infância dos Outeiros, Jardim de Infância de Fonte Santa (Vieira de 
Leiria), Jardim de Infância da Fonte Santa, EB1 Amieira, Arco-Íris, EB1 António Vitorino, Jardim de Infância da 
Praia da Vieira, CLIC, EB1 Francisco Veríssimo); 
N.º de crianças do pré-escolar: 103 
N.º de crianças do 1º ciclo: 103 
Objetivos específicos | Permitir que as crianças estabeleçam uma relação com as obras observadas, 
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interagindo com as mesmas e distinguindo materiais utilizados; desenvolver a expressão e comunicação das 
crianças através da educação estética, despertando a sua sensibilidade para a arte. 
Descrição da atividade | A atividade consistirá na realizarão de uma visita exploratória à exposição 
temporária “DNA Signature” do artista alemão Klaus Hilsbecher, patente no Núcleo de Arte Contemporânea 
do Museu do Vidro (NAC), para observação e interpretação das obras expostas. 
Público-alvo | Crianças a frequentar o ensino pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico do concelho, com 
idades compreendidas entre os 3 e os 10 anos de idade. 
Calendarização | De segunda-feira a sexta-feira, de 22 a 26 de maio de 2017. 
 
CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA 
A Casa-Museu Afonso Lopes Vieira encontra-se encerrada.  
Foi porém realizada a recolocação do acervo no espaço (retirado para que pudessem ser realizadas as obras 
de requalificação dos edifícios) e montagem das exposições – preparação para a época balnear. 
Foi ainda realizada uma visita de grupo do Instituto Politécnico de Leiria, no dia 12 de junho, num total de 35 
pessoas. 
 
MUSEU JOAQUIM CORREIA 
O Museu Joaquim Correia recebeu no período de 10 de abril a 13 de junho de 2017, um total de 442 
visitantes, dos quais 425 em grupo, distribuídos por:  
- Abril de 2017: 9 (a partir de 08 de abril); 
- Maio de 2017: 396, dos quais 393 em grupo; 
- Junho de 2017: 37, dos quais 32 em grupo (até ao dia 13 de junho). 
 
Exposições 
Neste período o Museu Joaquim Correia promoveu: 
- Exposição temporária no âmbito das Comemorações do Movimento Operário de 18 de janeiro de 1934 e 
das Comemorações dos 100 anos da Restauração do Concelho da Marinha Grande. 
 
GALERIA MUNICIPAL 
A Galeria Municipal recebeu no período de 10 de abril a 13 de junho de 2017, um total de 218 visitantes, dos 
quais 91 em grupo, distribuídos por:  
- Abril de 2017: 134, dos quais 91 em grupo (a partir de 08 de abril); 
- Maio de 2017: 53; 
- Junho de 2017: 31 (até ao dia 13 de junho). 
 
COLEÇÃO VISITÁVEL DO FUTURO MUSEU DA INDÚSTRIA DE MOLDES 
A Coleção Visitável do Futuro Museu da Indústria de Moldes recebeu no período de 10 de abril a 13 de junho 
de 2017, um total de 1766 visitantes, dos quais 1582 em grupo, distribuídos por:  
- Abril de 2017: 661, dos quais 595 em grupo (a partir de 10 de abril); 
- Maio de 2017: 929, dos quais 837 em grupo; 
- Junho de 2017: 176, dos quais 150 em grupo (até ao dia 13 de junho). 
 
ARQUIVO MUNICIPAL  
- Total das solicitações ao Arquivo Municipal (incluindo requisições) – 189 - de entre estas incluem-se 
atendimento a 63 munícipes. 
- Requisições de documentos – 296 - dos quais 273 foram processos de licenciamento de obras particulares. 
- Reorganização da documentação de âmbito jurídico, de modo a tornar mais eficaz, quer o 
acondicionamento, quer a recuperação da mesma. 
- Continuação da análise de um conjunto de documentos provenientes da DOT que foram transferidos do 
sótão do edifício dos paços do concelho, e comparação com o existente em depósito. 
- Continuação da intervenção no fundo documental denominado Arquivo Histórico Florestal, com uma breve 
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higienização e exclusão de materiais nocivos aos documentos, breve análise documental, registo informático 
e acondicionamento. Este tratamento enquadra-se num plano de intervenção previamente aprovado pelo 
Arquivo Distrital de Leiria. 
- Acompanhamento e apoio ao serviço produtor na análise da documentação da parte administrativa de 
águas, a ser alvo de classificação documental, com vista à elaboração de um plano de classificação 
documental a ser adotado pelo serviço. 
 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
Dados estatísticos 
No período abrangido por este relatório a Biblioteca Municipal procedeu ao empréstimo de 1.216 livros para 
leitura domiciliária e inscreveu 30 novos leitores, sendo 6 crianças até aos 12 anos, 2 jovens com idade 
compreendida entre os 13 e os 17 anos e 22 inscritos com idades superiores a 18 anos. Destes 30 novos 
leitores inscritos, 19 são do sexo feminino e 11 do sexo masculino.  
Neste momento, o catálogo bibliográfico da Biblioteca Municipal conta com 47.387 registos documentais, 
correspondente ao seu acervo bibliográfico. O catálogo bibliográfico está disponível para consulta e 
pesquisa, presencial e on-line. 
 
Contamos … Contigo (hora do conto) 
No período a que se refere o presente relatório foram realizadas 12 sessões de leitura, inseridas na atividade 
“A Hora do Conto”, envolvendo 299 crianças e 34 adultos, provenientes dos estabelecimentos de ensino pré-
escolar e 1º CEB do concelho. 
Como é habitual, as sessões incluíram uma visita guiada por todos os espaços funcionais da Biblioteca 
Municipal, acompanhada por uma breve explicação do seu funcionamento e organização. Por vezes, devido 
a razões logísticas relacionadas com os horários dos transportes, esta visita guiada é substituída por uma 
breve conversa informal com as crianças, no sentido de as motivar para a importância da leitura e da 
frequência das bibliotecas. A iniciativa termina sempre com a leitura dramatizada de um livro, realizada 
pelas funcionárias da Biblioteca, e com o contacto direto com os livros existentes na sala infanto-juvenil.  
 
Escolhas para Si 
Trata-se de pequenas mostras bibliográficas temáticas de divulgação dos fundos documentais existentes na 
Biblioteca Municipal, com especial ligação à comemoração de datas, acontecimentos, personalidades ou 
divulgação de temas da atualidade. As mostras realizam-se no átrio da entrada da Biblioteca Municipal. 
Estas mostras pretendem funcionar como apoio aos leitores e facilitar as escolhas dos mais indecisos ou dos 
que vêm com falta de tempo para fazerem as suas escolhas autonomamente. 
No período abrangido por este relatório as nossas escolhas foram as seguintes: 
- abril – de 01 a 29 – “Escolhas em Liberdade” (ligação ao 25 de abril de 1974) 
- maio - de 02 a 15 – “Religiões” (ligação à vista do Papa e comemorações religiosas em Fátima) 
- maio – de 16 a 31 – “Literatura Estrangeira” (escolhas variadas de autores estrangeiros)  
- junho –de 01 a 14 – “História de Portugal e do Mundo” (ligação às comemorações do Dia de Portugal) 
 
Vem Conhecer ... 
Pequenas exposições temáticas associadas a mostras bibliográficas sobre autores, datas ou acontecimentos 
da atualidade. Estas exposições realizam-se num pequeno espaço da sala infanto-juvenil e dirigem-se ao 
público mais jovem. 
Estiveram em destaque os seguintes temas: 
- abril – de 01 a 29 – “És livre de escolher” 
- maio – de 02 a 31 – “História da Arte” 
- junho – de 01 a 30 – “Novidades Literárias” 
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BiblioARTE / Junta-te a NÓS 
Em janeiro de 2017 iniciámos estas duas atividades com carácter educativo e lúdico, relacionadas com 
assuntos, datas e acontecimentos da atualidade, sempre em articulação com os livros, a leitura e a escrita. 
Pretendemos, desta forma, divulgar livros, autores e assuntos; facilitar, alargar e diversificar as escolhas 
bibliográficas dos utilizadores mais jovens; estimular a pesquisa, a leitura, a escrita e a motricidade fina; 
contribuir para o reconhecimento da Biblioteca enquanto transmissor ativo de conhecimento; transmitir a 
vertente lúdica, mas também pedagógica da Biblioteca; incentivar o uso continuado das Bibliotecas. 
 
No período abrangido pelo presente relatório, os temas escolhidos foram os seguintes: 
BiblioARTE 
- abril – dia 12, 14:30 – Vamos fazer um cravo vermelho (alusivo ao 25 de abril) 
- maio – dia 05, 14:30 – Vamos fazer uma pintura, um poema ou escrever uma história dedicados às mães 
(ligação ao Dia da Mãe) 
- junho – dia 21, 14:30 – Vamos redescobrir algumas tradições, jogos e costumes, que fazem parte do nosso 
imaginário cultural (ligação ao Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas)  
Junta-te a NÓS 
- abril – dia 24, 14:30 – Vamos escrever … um poema sobre a Liberdade (ligação ao 25 de abril) 
- maio – dia 26, 14:30 – Vamos brincar … com jogos de mesa tradicionais (ligação ao Dia Mundial do Brincar, 
que se comemora a 28 maio) 
- junho – dia 09, 14:30 – Vamos  ler e ouvir a poesia de Camões (ligação ao Dia de Portugal, de Camões e das 
Comunidades Portuguesas)  
 
Filmes & C.ª  
Em janeiro de 2017 reformulámos esta atividade, tentando ir de encontro aos hábitos dos nossos 
utilizadores. Assim, em dois sábados de cada mês temos na Sala de Áudio/Vídeo um filme destinado aos 
mais pequenos e outro para os pais, juntos a partilharem o mesmo espaço. Os filmes são, previamente, 
escolhidos e divulgados pela Biblioteca. Pretende-se com esta iniciativa ocupar as crianças fora do horário 
escolar; divulgar vários tipos de filmes, conteúdos e temáticas; despertar nas crianças o sentido da audição e 
da concentração; transmitir a importância do filme como instrumento de aprendizagem e lazer; incentivar o 
uso continuado das Bibliotecas por pais e filhos; contribuir para o conceito de Biblioteca como espaço para 
famílias; estimular o espírito crítico e de análise da realidade envolvente; fomentar a socialização, o convívio 
e o respeito pelas regras de relacionamento em grupo. 
 
Os filmes escolhidos foram: 
- abril – dia 22, 15:00 – Filme para os + jovens -  “Polegarzinha”, + 6 anos, dur. 83 min. 
- abril – dia 22, 15:00 – Filme para os pais -  “A gaiola dourada”, + 12 anos, dur. 87 min. 
- maio – dia 06, 15:00 – Filme para os + jovens -  “Pai para mim … Mãe para ti”, + 6 anos, dur. 123 min. 
- maio – dia 06, 15:00 – Filme para os pais -  “Tudo sobre a minha mãe”, + 16 anos, dur. 97 min. 
- maio – dia 20, 15:00 – Filme para os + jovens -  “Os Flinstones”, + 6 anos, dur. 86 min. 
- maio – dia 20, 15:00 – Filme para os pais -  “Os novos dez mandamentos”, + 12 anos, dur. 92 min. 
- junho – dia 03, 15:00 – Filme para os + jovens -  “Os Marretas no espaço”, + 4 anos, dur. 85 min. 
- junho – dia 03, 15:00 – Filme para os pais -  “Viram-se gregos para casar”, + 12 anos, dur. 109 min. 
 
Projeto “Livros em Movimento” 
Este ano letivo foi retomado, mais uma vez, o projeto “Livros em Movimento”, colocando em circulação 
várias caixas com livros, que permaneceram nas diferentes escolas do 1º CEB, sendo objeto de frequentes 
rotações de caixas inter-escolas, rotação essa a cargo das funcionárias da Biblioteca Municipal. A presença 
destes livros constitui um importante recurso pedagógico, para professores e alunos, facilitando o acesso ao 
livro, promovendo a leitura e aproximando as crianças da Biblioteca Municipal, fazendo-lhes reconhecer a 
sua importância na comunidade e na formação ao longo da vida. No dia 13 de junho fez-se a recolha de 
todos os livros, ficando na Biblioteca Municipal a aguardar o regresso de mais um ano letivo. 
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Difusão de informação 
Ao nível da difusão de informação e da aproximação aos leitores, promovendo o livro, a leitura, os autores e 
os serviços prestados pela Biblioteca Municipal, a Biblioteca Municipal continua a publicar conteúdos com 
regularidade e com recurso às redes sociais:  
- Newsletter mensal para divulgação das iniciativas da BM;  
- Conteúdos nos dois Blogues, sendo um dedicado ao público em geral e o outro com conteúdos 
direcionados aos mais jovens.  
 
Tertúlia dos Anos de Oiro 
O auditório da Biblioteca Municipal continua a acolher as atividades desenvolvidas pela Tertúlia dos Anos de 
Oiro, projeto da responsabilidade da AdeSer II, IPSS da Marinha Grande, dedicado à população sénior, cujas 
iniciativas decorrem às 2ªs e 5ªs feiras, das 14:30 às 16:30. No dia 12 de junho terminaram as atividades, 
devendo ser retomadas no próximo mês de outubro. 
 
Apoio à edição de livros 
No período abrangido pelo presente relatório foram adquiridos 15 exemplares do livro “No Limite da Dor: A 
tortura nas prisões da Pide”, Ana Aranha e Carlos Ademar, Parsifal (2014). 
Estas aquisições passam a integrar o fundo bibliográfico da Câmara Municipal destinado a ofertas e inserem-
se na política de apoio à edição de livros de autores locais, materializada através da aquisição de exemplares 
das obras. 
 

V. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÃO 
 
FESTAS DA CIDADE 2017 
Desenvolvimento de contactos com diversas empresas para efeitos de obtenção de patrocínio às Festas da 
Cidade 2017 e realização dos procedimentos internos, necessários à sua concretização e acompanhamento 
destas entidades durante o evento.  
 
SEMANA DA INDÚSTRIA/LEIRIA IN 2017 
Participação nos preparativos iniciais da 4ª edição da “Semana da Indústria/Leiria IN”, organizada pela 
Revista Fórum Estudante e Instituto Politécnico de Leiria, com as parcerias das Câmaras Municipais da 
Marinha Grande e de Leiria, para além das associações empresariais Cefamol – Associação Nacional da 
Indústria de Moldes e NERLEI – Associação Empresarial da Região de Leiria. 
Durante os dias 10 e 14 de julho próximo, 50 estudantes de todo o País estarão na região para tomar 
contacto com os setores industriais mais relevantes e, deste modo, poderem ter acesso a opções 
alternativas de futuro, em termos profissionais numa fase das suas vidas em que se aproximam este tipo de 
decisões e escolhas. 
 
PROJETO “À DESCOBERTA DAS 4 CIDADES” 
No âmbito deste Projeto e das atividades programadas pelas Câmaras Municipais de Marinha Grande, Vila 
Real de Santo António, Montemor-O-Novo e Fundão, e nos meses de abril a junho foram efetuadas as 
seguintes atividades: 

 Acompanhamento da Ação DE BOCA A ORELHA. Contos, lendas, provérbios, adivinhas, lengalengas… À 
descoberta do património oral das 4 cidades”, uma ação no domínio do Património Cultural Imaterial, 
mobilizando Estados e comunidades na sua inventariação, valorização e salvaguarda, junto da Escola do 
Engenho e da Escola da Várzea; 

 Reunião com as escolas participantes do Projeto: Escola da Várzea e Escola do engenho, sobre as atividades 
efetuadas, ponto da situação e preparação logística das atividades; 

 Visita à assembleia da Republica no dia 18 de Maio; 
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REUNIÃO DE TRABALHO NO ÂMBITO DA GEMINAÇÃO COM FONTENAY-SOUS-BOIS 
Reunião de trabalho no dia 12 e 13 de junho com Vereadores de Fontenay-sous-Bois e o Presidente do 
“Comité de Jumelage” sobre a Geminação com o município francês e sobre o Projeto «Un livre pour la Paix, 
paroles et expressions d’enfants et de jeunes des villes jumelles et amies» a desenvolver durante o ano 2017 
e a culminar numa exposição a realizar em Trucy em 2018. 
 
PROTOCOLO, EVENTOS E OUTROS 
Preparação protocolar e divulgação de eventos por email; Colaboração na organização de eventos, 
nomeadamente na visita de membros do Governo à Marinha Grande e Festas da Cidade; Atualização da 
base de dados da CMMG para efeito de envio de convites; 

VI. Serviço Médico-Veterinário  

 Inspeções / vistorias sanitárias 

 Inspeções sanitárias de controlo da higiene, saúde e do bem-estar animal (motivadas por 

reclamações/denúncias) –  4 inspeções; 

 Vistoria no âmbito do licenciamento do evento “Garraiada Académica” que decorreu na 

localidade de Parceiros/Leiria no dia 25 de abril (colaboração com o município de Leiria). 

 

 Centro de Recolha Oficial (CRO) 

- Foram entregues nas instalações do CRO 12 canídeos e 3 felídeos; 

- Foram adotados 7 canídeos; 

- Foi restituído ao seu detentor 1 canídeo; 

- Foram entregues, para incineração, pelos seus detentores, 6 cadáveres de canídeos e 5 

cadáveres de felídeos; 

- Foram recolhidos das vias/locais públicos 3 cadáveres de felídeos e 3 cadáveres de canídeos. 

 

 Profilaxia da Raiva e outras Zoonoses – Vacinação antirrábica e identificação eletrónica de 

animais de companhia 

- Foram vacinados 38  canídeos; 

- Foram efetuadas 27 identificações eletrónicas de canídeos e respetivos registos na base de dados 

oficial do SICAFE (Sistema de Identificação de Caninos e Felinos). 
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VII. Gabinete de Atendimento ao Munícipe  

 Atendimentos 

Número de Atendimentos: 7317 

- tempo médio de espera 21 minutos e 35 segundos. 

 Licenças 

Licenças emitidas: 

- 24 licenças especiais de ruído. 

- 9 licenças para instalação e funcionamento de recinto improvisado e itinerante; 

 Autorizações 

Autorizações emitidas: 

-13 autorizações para realização de eventos em locais públicos e utilização das vias para 

realização de provas desportivas ou outras; 

-24 autorizações para isenção do pagamento de taxas ao abrigo do artigo 14.º do 

Regulamento e Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande; 

 Águas e Saneamento  

Serviços executados 

- Limpeza de fossas – 403 fossas, num total de 3.963m3 

- Substituição de contadores efetuada por empresa externa – 528 

- Instalação de contadores – 67 

- Cortes de abastecimento de água por falta de pagamento- 52 
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 Contratos de fornecimento 

-Celebrados 276 novos contratos de fornecimento  

 Leituras 

-Nos meses de abril e maio de 2017 foram efetuadas 22.549 leituras de consumo. 

Medidas relevantes: 

Foram encetadas e concretizadas as medidas com vista à atualização dos titulares dos contratos de 

 abastecimento  de água, nomeadamente, por falta de número de identificação fiscal. 

Metrologia 

 31 verificações de instrumentos de medição intervenientes em transações comerciais até 500Kg. 

 

VIII - Recursos Humanos 

 

 Processamento de vencimentos 

Foi efetuado o processamento de vencimentos dos meses de maio e junho, dando-se cumprimento 

às normas legais vigentes.  

 Comunicação de rendimentos e retenções 

Foi preenchida e remetida através do portal das finanças, a Declaração Mensal de Remunerações – 

AT, em obediência ao disposto no artigo 119.º, n.º 1 alínea c), subalínea i) do Código do IRS, relativa 

aos meses de abril e maio de 2017. 

 Inquéritos 

Foram apurados os custos com pessoal para: 

- Inquérito ao Financiamento das Atividades Culturais, Criativas e Desportivas pelas Câmaras 

Municipais (IFAC); 

- Acompanhamento da atividade do poder local nos domínios social e financeiro. 
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Foi preenchido o inquérito APNPS – Administração Pública Local – Número de pessoas ao serviço em 

2016. 

Foi ainda preenchido o inquérito no âmbito da Recolha de Informação sobre Vencimentos e 

Avaliação (RIVA), em cumprimento do disposto no n.º 4 do Despacho n.º 3476/2017, de 4 de maio.  

 Segurança, higiene e saúde 

Foram efetuadas recolhas de sangue e exames periódicos e ocasionais e respetivas consultas no 

âmbito da medicina preventiva. 

N.º Exames Periódicos/Iniciais, realizados em 26 de abril 

DFTI – 3 

DAM – 5 

DCD – 3 

DISU – 5 

Nº Exames Ocasionais, realizados em 26 de abril  

DAM – 1  

DCD – 1  

DISU – 1  

N.º Análises Clínicas, realizadas no dia 30 de maio 

OA – 1     

DFTI – 1 

DAM – 2 

DJC – 2  

DOT – 2 

DCD – 5 

DISU – 2 
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 Acidentes de trabalho 

No período de referência há a registar 2 acidentes de trabalho com trabalhadores da Divisão de 

Infraestruturas e Serviços Urbanos (DISU).  

O n.º total de dias de incapacidade temporária absoluta para o trabalho até à data foi de 21 dias. 

 Acidentes pessoais 

No período de referência não há registo de acidentes. 

 Doenças profissionais 

Existem sete processos de trabalhadores da autarquia (Maria Amélia Filipe – DCD, Emília Fernandes 

Rigueira – DCD, Maria Lucília Botas - DISU, Maria Lurdes Pereira - DCD, António Argel Marques – 

DAM, Manuel José Pereira – DISU e Maria de Fátima Boiça dos Santos Pinto), pendentes de 

certificação de doença profissional, pelo Departamento de Proteção contra os Riscos Profissionais, 

sendo que o da trabalhadora Maria de Fátima Boiça dos Santos Pinto foi instruído em 05/06/2017. 

Relativamente ao processo da trabalhadora, Maria Celeste Crespo Tocha Clemente, a Junta Médica 

da Caixa Geral de Aposentações atribui-lhe uma incapacidade permanente parcial de 5,94%. 

Mantém-se a informação referente ao processo da trabalhadora, Hermínia Fernandes Dinis Soares, 

que aguardava confirmação e graduação da incapacidade pela CGA, conforme referido em relatórios 

anteriores. 

 Colocação de beneficiários de Contrato emprego-inserção (CEI’s) 

Foram encetados todos os procedimentos administrativos inerentes à colocação e substituição de 

beneficiários que por diversos motivos rescindiram o contrato. 

Foram instruídas as seguintes candidaturas: 

 - 2 beneficiários CEI para os serviços de limpeza de edifícios e espaços municipais; 

 - 1 beneficiário CEI para o Centro de Recolha Oficial. 

 Formação profissional 

Seminário “Pensar a cidade: a dimensão urbana do desenvolvimento sustentável" – 9 de maio – Org. 

DGT Direção Geral Território – 1 Técnico Superior da DOT – inscrição gratuita; 

 Seminário PNPOT "A região Centro e o país, 10 anos depois do PNPOT" – 15 de maio - Org. CCDRC 

Comissão de Coordenação e desenvolvimento regional do centro  e DGT - 1 Chefe Divisão DOT - 

inscrição gratuita; 
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Sessão informativa "Apoios à promoção da eficiência energética" – 18 de maio - Org. CCDRC e 

ITeCons - Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Energia, 

Ambiente e Sustentabilidade - 2 Técnicos Superiores DFTI e 2 Técnicos Superiores DOT - inscrições 

gratuitas; 

Seminário SNC - AP : Novo Desafio contabilístico a ultrapassar pelas autarquias locais – 23 e 24 de 

maio – Org. Quadro e Metas – 2 Técnicos Superiores da DFTI – 836,40€; 

Ação "Telegestão Microcom" – 24 maio - Org.ª Zeben sistemas eletrónicos – 1 Técnico Superior DISU 

- inscrição gratuita; 

 Ação "Cartografia de ocupação do solo e dinâmicas territoriais: COS, CLC e Copernicus – 30 de maio 

de 2017 - Org.ª DGT - 2 Técnicos Superiores DOT - inscrição gratuita; 

Conferência “Envelhecimento, espaços culturais e arte contemporânea ” – 6 de junho – 

Org. Fundação Caixa Geral de Depósitos - Culturgest – 1 Assistente Técnica da DCD – 10€; 

Ação "Trenchless Technology Reabilitação de Infraestruturas (Águas e Esgotos) - 7 de junho - Org.ª 

IPL - Escola Superior de Tecnologia e Gestão - 2 Técnicos Superiores DISU - inscrição gratuita. 

 Aposentação 

No período de referência há a registar: 

- Instrução de processos de aposentação: 0 

- Processos decididos: 2 

- Processos pendentes de decisão pela CGA: 1 

 Procedimentos concursais 

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 2 (dois) postos de trabalho por 

tempo indeterminado na categoria de assistente técnico - área de controlo de processos, 

atendimento e apoio administrativo (Divisão de Ordenamento do Território): apreciação liminar das 

candidaturas para efeitos de audiência prévia; 

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 4 (quatro) postos de trabalho 

por tempo indeterminado na categoria de assistente operacional - área da educação (Divisão de 

Cidadania e Desenvolvimento): receção das candidaturas cujo prazo terminou no dia 19 de maio de 



23 
 

2017, aguardando-se a análise do júri. 

 Estágios profissionais 

Estágio do Curso Vocacional Secundário de Informação e Animação Turística – início a 18 de abril e 

termo a 26 de julho de 2017, na Divisão de Cidadania e Desenvolvimento, Museu do Vidro 

Entidade: Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente – Escola Secundária Pinhal do Rei 

2 alunos 

Estágio do Curso Profissional Técnico de Programação e Gestão de Sistemas Informáticos – início a 2 

de maio e termo a 3 de julho de 2017, na Divisão Financeira e de Tecnologias de Informação 

Entidade: Agrupamento de escolas Marinha Grande Nascente – Escola Secundária Pinhal do Rei 

1 aluno 

Estágio do Curso Profissional Técnico de Turismo Ambiental e Rural – início a 6 de junho e termo a 15 

de julho de 2017, na Divisão de Cidadania e Desenvolvimento, Museu do Vidro 

Entidade: Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria – Escola Secundária José Loureiro Botas 

2 alunos. 

 Documentos de gestão 

Foi elaborada a proposta e aprovada a primeira alteração ao mapa de pessoal para 2017. 

 

IX - ÁREA DE ORDENAMENTO, PLANEAMENTO 

I – Plano Diretor Municipal - Revisão 

 

Sugestões e/ou Contributos 

- Introdução da informação alfanumérica e geográfica das sugestões/contributos à Revisão do PDMMG 

entregues na Câmara Municipal, na respetiva base de dados geográfica para análise futura.  

1.ª FASE / 2.ª FASE 

- Análise da nova delimitação do Regime Florestal existente no concelho que foi encaminhada através de 

ofício para a entidade novo  esclarecimento. 
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II – SIG – Sistemas de Informação Geográfica Municipal 

 

- Instrução do processo relativo à proposta de alteração simplificada à delimitação da Reserva Ecológica 

Nacional (REN) do município da Marinha Grande, no âmbito do processo de regularização extraordinária da 

alteração e ampliação de um estabelecimento industrial ao abrigo do RERAE, apresentado pela empresa 

PLAFAM- Planeamento e Fabricação de Moldes, Lda., e no seguimento da Deliberação Favorável 

Condicionada, em sede de Conferencia Decisória (Decreto-Lei n.º 165/2014 (RERAE), de 5 de Novembro, 

enquadrada no artigo 16º-A do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, com a redação que lhe foi 

conferida pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de Novembro (RJREN)). 

 

Atualização do SIG 

- Atualização da rede de abastecimento de águas e da rede de saneamento nas bases de dados geográficas 

do SIG Municipal, com base em telas finais remetidas pela DISU, com posterior disponibilização das bases de 

dados na Partilha_SIG para consulta dos restantes serviços camarários. 

- Por solicitação da ANACOM, demos início ao processo de credenciação no SIC – Sistema de Informação 

Centralizado. O SIC é uma plataforma de acesso a informação atualizada sobre infraestruturas aptas ao 

alojamento de redes de comunicações eletrónicas, que contempla nomeadamente, ao nível do planeamento 

e ordenamento do território, os seguintes elementos: 

 Cadastro com informação completa e georreferenciada das infraestruturas aptas ao alojamento de 

redes de comunicações eletrónicas; 

 Procedimentos e condições aplicáveis ao acesso e utilização das infraestruturas aptas ao alojamento 

de redes de comunicações eletrónicas; 

 Anúncios de construção de novas condutas e outras infraestruturas aptas ao alojamento de redes de 

comunicações eletrónicas; 

 Informação sobre os procedimentos e condições de que depende a atribuição de direitos de 

passagem para a construção de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações 

eletrónicas. 

 

- Recolha de dados no terreno, para efeitos de atualização do cadastro, para posterior fornecimento dos 

mesmos ao Sistema de Informação Geográfica (SIG) do Município da Marinha Grande, com preenchimento 

da respetiva ficha de cada arruamento, nomeadamente na Praia de Vieira, tendo-se procedido ao 
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levantamento e atualização de:  

Rede Viária, números de polícia, placas toponímicas, sentidos de trânsito, sinalização vertical e 

horizontal e semaforização. Procedeu-se ainda ao levantamento de mobiliário urbano e 

infraestruturas de rede de águas e saneamento. 

- Registo na base de dados geográfica do Cadastro das Pretensões de Licenciamento dos: 

a. Processos que dão entrada na Câmara Municipal e elaboração da informação de cadastro 

(ficha verde) com a apreciação da pretensão face ao PDM, no que refere à classificação de 

solo e respetivos condicionalismos; 

b. Processos de obras concluídos com os alvarás de autorização de utilização existentes na 

ACPAAA, de forma a proceder ao seu arquivo; 

c. No âmbito dos processos de participação levantados pelo serviço de fiscalização foram 

elaborados os seguintes elementos de suporte ao processo: planta de localização da 

participação, documento com informação do seu enquadramento face ao PDM e 

identificação, caso existam, das pretensões de licenciamento registadas na Câmara 

Municipal para a parcela alvo. 

Fornecimento de Informação 

- Informação e emissão de Certidões de morada, toponímicas, Certidões de números de policia, entre outras. 

- Informação para aferir a apreciação da legitimidade dos pedidos de ligação de ramais (água ou 

saneamento) que dão entrada no GAM, através: 

(1) Identificação dos processos associados à parcela – alvo do pedido; 

(2) Verificação no processo da existência de Licença de Construção ou Licença de Utilização; 

(3) Envio de informação interna à DISU caso se encontre o Processo de Obras ou remeter ao 

GAM para pedir mais dados ao requerente, caso não seja possível encontrar o Processo de 

Obras.  

- Elaboração de informações internas relativas aos traçados/trajetos de provas, corridas, ocupações da via, 

caminhadas, trails, etc., no âmbito dos processos de instrução para a realização das mesmas por parte das 

entidades organizadoras. 

- Elaboração de informações técnicas e emissão de certidões, nomeadamente: certidões de morada, 

toponímicas, certidões de números de policia, entre outras. 

- De forma a dar resposta aos pedidos de isenção do pagamento da tarifa de ligação do ramal de 

saneamento (nos termos do nº 3 do artigo 10º do Regulamento de Tarifas Sanitárias de Drenagem de Águas 

Residuais e Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Concelho da Marinha Grande) e outras 

questões colocadas pelos munícipes acerca de cobranças indevidas de tarifa de saneamento, que dão 
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entrada no GAM, foram efetuadas confirmações com base na informação das bases de dados geográficas da 

Rede de Saneamento Doméstico do SIG Municipal e através de deslocações de um técnico da DOT ao local. 

- Elaboração de informação interna para abertura de Procedimento para “Levantamento do Património 

Arqueológico do concelho da Marinha Grande” e respetivas especificações técnicas, com elaboração do 

relatório final de análise da proposta apresentada – Processo de Aquisição n.º 59/2017 – AP/DOT. 

- De forma a avaliar a dinâmica ocorrida na área de Área de Reabilitação Urbana (ARU) do Centro da Marinha 

Grande, foram realizadas plantas respeitantes às Operações de Licenciamento e Obras Isentas de Controlo 

Prévio e às Certidões e Vistorias registadas na ARU após a sua publicação em Diário da República (Aviso n.º 

14277/2014 - Diário da República n.º 245/2014, Série II de 2014-12-19). 

- Atualização nas bases de dados geográficas de Telas Finais da Rede de Abastecimento de Águas e de 

Saneamento Doméstico; 

III – Litoral 

PROGRAMA DA ORLA COSTEIRA Ovar – Marinha Grande – POC OMG 

Esclarecimento junto da tutele a não existência de incompatibilidades entre os pedidos de regularização das 

atividades económicas do concelho, efetuadas ao abrigo do DL 165/2014, de 5 de novembro contempladas 

numa alteração ao Plano Diretor Municipal da Marinha Grande, aprovada pela Assembleia Municipal, em 

sessão ordinária de 29 de dezembro de 2016, publicada no Diário da República, 2.ª série – B, N.º 24, de 2 de 

fevereiro de 2017, mediante o Aviso n.º 1313/2017 e a área de abrangência do Programa da Orla Costeira 

Ovar - Marinha Grande, uma vez que estas não se localizam nessa área. 

 

  

https://dre.pt/application/file/65953941
https://dre.pt/application/file/65953941
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X - ÁREA DE PROJETOS 

 

I – Projetos 

 

II.1 – Acompanhamento de obras e prestações de serviços 

 

  Respostas a pedidos de esclarecimentos de obra, aprovação de materiais, pelos diversos gestores de 

projeto. 

 PROJETOS DE EXECUÇÃO DA CICLOVIA ENTRE A RUA DOS CARREIRINHOS E O ESTÁDIO MUNICIPAL E 

AMPLIAÇÃO DA RUA DOS CORTIÇOS – P.A. n.º 10/2017 - DOT - Gestão do processo de aquisição e 

análise dos elementos apresentados pelo projetista. 

 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DA CICLOVIA ENTRE A ZONA INDUSTRIAL E A E.R. 242-2  E  

PROJETO DE EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA PORTELA – P.A. n.º 11/2017 - DOT - Gestão 

do processo de aquisição e análise dos elementos apresentados pelo projetista. 

 PROJETOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INTERFACE DE TRANSPORTES URBANOS E 

TERMINAL RODOVIÁRIO DA MARINHA GRANDE  – P.A. n.º ___/2017 - DOT – Alteração das peças de 

procedimento. 

 PROCESSO DE AQUISIÇÃO DO PROJETO EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA VITÓRIA – 

P.A. N.º 62/2016 – DOT – Início do processo de contatos das cedências daquele arruamento. 

 PROJETO DE EXECUÇÃO REDE DE SANEAMENTO DA AMIEIRA E CHARNECA DA AMIEIRA – LOTE 1 E 

PROJETO DE EXECUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA – 

LOTE 2 – PA 13/2015 – AP/DOT – tratamento das cedências em colaboração com o Rui Damásio; 

 

II.2 – Projetos concluídos e entregues 

 REQUALIFICAÇÃO DAS VARANDAS DOS BLOCOS 1, 3 e 5 DA RUA JÚLIO BRAGA BARROS  – Ajuste 

Direto n.º _____/2017 –  informação para abertura de procedimento datada de 09/06/2017. Estima-se 

que o valor total da obra em 772.222,80 € (Setecentos e setenta e dois mil duzentos e vinte e dois 

euros e oitenta e quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, sendo o prazo previsto em 

projeto para sua execução de 180 dias. 
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 CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA E ESCADARIA NO PILADO – Ajuste Direto n.º ___/2017  – 

Informação para abertura de procedimento datada de 03/05/2017. Estima-se que o valor total da obra 

em 8.135,50 € (Oito mil cento e trinta e cinco euros e cinquenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor, sendo o prazo previsto em projeto para sua execução de 15 dias. 

 PROCESSO DE AQUISIÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DO PONTO DE ÁGUA EM 

ALBERGARIA  –  P.A. N.º _____/2017  - DOT - Processo de aquisição para execução de um projeto de 

execução de Requalificação do Ponto de Água em Albergaria, localizada em Albergaria, Freguesia e 

Concelho da Marinha Grande. Estima-se o valor total do projeto em 3.500,00 € (Três mil e quinhentos 

euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor, sendo o prazo previsto para sua execução de 60 dias. 

 

 REABILITAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO NA GARCIA – carregamento das peças para novo procedimento 

na plataforma Vortal, Abertura e análise das propostas, Relatório preliminar elaborado; 

 

 REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DO PILADO - Orçamento participativo 2016- Conclusão do 

projeto de Execução, informação de abertura de procedimento. Estima-se que o valor total da obra 

em 91.146,50 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, sendo o prazo previsto em projeto para sua 

execução de 75 dias; 

 

 “CORREÇÃO ACÚSTICA DO GABINETE DA CHEFIA DE DIVISÃO DA DOT” – informação para abertura 

da Empreitada - AD03/2017 - O valor total da obra em 2.080 €, acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor, sendo o prazo previsto em projeto para sua execução de 15 dias; 

 

 PROJETO DE EXECUÇÃO DA ESCOLINHA DE CONDUÇÃO - Ajuste Direto n.º ___/2017  – Informação 

para abertura de procedimento datada de 09/06/2017. Estima-se que o valor total da obra em 

114.443,87 € acrescido de IVA à taxa legal em vigor, sendo o prazo previsto em projeto para sua 

execução de 60 dias. 

 TAPAMENTO DE COVAS E BURACOS E REABILITAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS NO CONCELHO DA 

MARINHA GRANDE -Ajuste Direto n.º ___/2017  – Informação para abertura de procedimento datada 

de 08/05/2017. Estima-se que o valor total da obra em 149.388,50 € acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor, sendo o prazo previsto em projeto para sua execução de 30 dias. 

 REQUALIFICAÇÃO DA RUA ESQUERDA E RUA DA ALMOINHA VELHA – Concurso Público n.º ___/2017  

– Informação para abertura de procedimento datada de 06/06/2017. Estima-se que o valor total da 
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obra em 376.257,26 € acrescido de IVA à taxa legal em vigor, sendo o prazo previsto em projeto para 

sua execução de 120 dias. 

 EXECUÇÃO DO COLETOR DOMÉSTICO EM CAMINHO PEDONAL ENTRE A RUA CIRCULAR E RUA DO 

JARDIM - Ajuste Direto n.º ___/2017  – Informação para abertura de procedimento datada de 

06/06/2017. Estima-se que o valor total da obra em 26.000 € acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 

sendo o prazo previsto em projeto para sua execução de 30 dias. 

 REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO DE JOGO E RECREIO DA ESCOLA DA FONTE SANTA – MARINHA GRANDE 

- Ajuste Direto n.º ___/2017  – Informação para abertura de procedimento datada de 05/06/2017. 

Estima-se que o valor total da obra em 34.840,75 € acrescido de IVA à taxa legal em vigor, sendo o 

prazo previsto em projeto para sua execução de 45 dias. 

 REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO DE JOGO E RECREIO DA ESCOLA DA FONTE SANTA – VIEIRA DE LEIRIA - 

Ajuste Direto n.º ___/2017  – Informação para abertura de procedimento datada de 05/06/2017. 

Estima-se que o valor total da obra em 22.071,50 € acrescido de IVA à taxa legal em vigor, sendo o 

prazo previsto em projeto para sua execução de 45 dias. 

 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO ATRAVÉS DE REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO 

CENTRO ESCOLAR DA VÁRZEA - Ajuste Direto n.º ___/2017  – Informação para abertura de 

procedimento de prestação de serviços datada de 05/06/2017. Valor da prestação de serviços – 41.500 

€ com prazo de execução previsto de 4 meses.  

 CORREÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DOS LEITOS E MARGENS DAS LINHAS DE ÁGUA URBANAS DO 

CONCELHO DA MARINHA GRANDE” – Concurso Público n.º ___/2017 - Informação para abertura de 

procedimento datada de 02/06/2017. Estima-se que o valor total da obra em 15.040,40 € acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor, sendo o prazo previsto em projeto para sua execução de 30 dias. 

 REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA GUILHERME STEPHENS - Concurso Público n.º ___/2017 - Informação 

para abertura de procedimento datada de 31/05/2017. Estima-se que o valor total da obra em 

412.500,00 € acrescido de IVA à taxa legal em vigor, sendo o prazo previsto em projeto para sua 

execução de 150 dias. 

 REABILITAÇÃO DO PAVILHÃO NERY CAPUCHO - Concurso Público n.º ___/2017 - Informação para 

abertura de procedimento datada de 31/05/2017. Estima-se que o valor total da obra em 289.152,61 € 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, sendo o prazo previsto em projeto para sua execução de 60 dias. 
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 REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DA IVIMA - Concurso Público n.º 

___/2017 - Informação para abertura de procedimento datada de 31/05/2017. Estima-se que o valor 

total da obra em 426.593,38 € acrescido de IVA à taxa legal em vigor, sendo o prazo previsto em 

projeto para sua execução de 270 dias. 

 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS E PONTOS DE ÁGUA DO CONCELHO - Concurso 

Público n.º ___/2017 - Informação para abertura de procedimento datada de 31/05/2017. Estima-se 

que o valor total da obra em 4.790,00 € acrescido de IVA à taxa legal em vigor, sendo o prazo previsto 

em projeto para sua execução de 30 dias. 

 REDE DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA AMIEIRA E CHARNECA DA AMIEIRA – 

FASE 4 – Concurso Público n.º ___/2017 - Informação para abertura de procedimento datada de 

31/05/2017. Estima-se que o valor total da obra em 265.995,000 € acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor, sendo o prazo previsto em projeto para sua execução de 90 dias. 

 REDE DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA AMIEIRA E CHARNECA DA AMIEIRA – 

FASE 3 – Concurso Público n.º ___/2017 - Informação para abertura de procedimento datada de 

31/05/2017. Estima-se que o valor total da obra em 112.120,00 € acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor, sendo o prazo previsto em projeto para sua execução de 60 dias. 

 BENEFICIAÇÃO DA COLEÇÃO VISITÁVEL DO MIM - ELÉTRICO – Projeto De execução. Ajuste Direto n.º 

___/2017  – Informação para abertura de procedimento datada de 05/06/2017. Estima-se que o valor 

total da obra em 8.175,00 € acrescido de IVA à taxa legal em vigor, sendo o prazo previsto em projeto 

para sua execução de 30 dias. 

 

 

II.3 – Projetos em elaboração 

 PISCINA MUNICIPAL DE VIEIRA DE LEIRIA – DIVERSAS REPARAÇÕES – Em fase de elaboração do 

Projeto de execução; 

 PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DE CANTINA DA EMBRA - levantamento e projeto de arquitetura; 

 PROJETOS EM ELABORAÇÃO – REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO:  

o JI E EB  de Casal do Malta, Marinha Grande; 

o Espaço de jogo e recreio frontal – JI; 

o JI Outeirinhos, Vieira de Leiria; 
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 INSTALAÇÃO DE PASSAGEM DE PEÕES NA RUA DA PORTELA E RUA JOAQUIM MARQUES NOBRE – 

PROPOSTA DE TRAVESSIAS PEDONAIS E REBAIXAMENTO DE PASSEIOS AO NÍVEL DA PLATAFORMA 

VIÁRIA; 

 PROJETO DE BENEFICIAÇÃO DE ESPAÇO RECREIO DA EB FRANCISCO VERÍSSIMO – projeto em 

elaboração – para cobertura do espaço desportivo existente; 

 
II.4 – Estudos em elaboração 

 VEDAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA ANTIGA ETAR DA ESCOURA – Esboço e Estimativa 

Orçamental; 

 ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE - Estudo da sinalização horizontal (passadeiras de peões) 

junto ao Centro Empresarial e Open 

 PROLONGAMENTO DA RUA DA VÁRZEA 

III – Apoio Projetos – Orçamento e/ou Cedências 

 

 Elaboração de orçamentos e mapas de quantidades executados: 

 Instalação de creche para 84 crianças – edifício IVIMA 

 Reabilitação do pavilhão gimnodesportivo Nery Capucho - Marinha Grande 

 Beneficiação da coleção visitável do futuro MIM 

 Requalificação EB Guilherme Stephens 

 Correção acústica do gabinete da chefia de divisão da DOT 

 Arranjos exteriores da Capela do Pilado - escadaria 

 Tapamento de Covas e Buracos Com Betão Betuminoso 

 Requalificação do Pavilhão Gimnodesportivo de Vieira de Leiria 

 

IV – Apoio Projetos – Sala de Desenho  

 

 Elaboração das peças desenhadas de suporte a: 

 Escola Básica do 1º ciclo da Moita – Projeto de alterações 

 Prolongamento da Rua da Várzea (versão 1 e 2) 

 -Projeto de requalificação da Rua Esquerda e rua Almoinha Velha 
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XI - ÁREA DE LICENCIAMENTO – OBRAS PARTICULARES 

I  – Apreciação de Processos 

 

No período objeto do presente relatório de atividades, desenvolveram-se, nos termos do Regulamento dos 

Serviços da Câmara Municipal da Marinha Grande, todas as tarefas de receção de requerimentos e outros 

documentos, de análise, apreciação e informação, de emissão de pareceres técnicos, de elaboração de 

propostas de deliberação e notificações diversas, no âmbito dos pedidos referentes às mais diversas 

operações urbanísticas. Foram igualmente realizadas as habituais vistorias, quer para emissão das 

competentes licenças de utilização, quer para verificação das condições de higiene, segurança e salubridade 

de edificações, sendo também efetuados os normais atendimentos de técnicos e requerentes, com vista ao 

esclarecimento de dúvidas na resolução de deficiências dos projetos. 

Em termos quantitativos, informa-se que na Área de Controlo de Processos, Atendimento e Apoio 

Administrativo deram entrada 396 requerimentos referentes às mais variadas tipologias de pretensões, 

incluindo, para além de solicitações inerentes aos processos de licenciamento/comunicação prévia a 

decorrer, pedidos de emissão de certidão, pedidos de fornecimentos de fotocópias, pedidos de vistorias a 

infraestruturas, pedido de emissão de licença de construção, pedidos de concessão de autorização de 

utilização, pedidos de desistência, pedidos de informação simples ou pedidos de prorrogação.  

Os funcionários da Área de Apreciação de Projetos e da Área de Apoio Administrativo, no seu conjunto, 

analisaram 266 processos/pedidos. 

O trabalho diário de todos os elementos da Divisão de Urbanismo e Licenciamento, no período a 

compreendido de 18 de abril de 2017 a 16 de junho de 2017, período a que respeita o presente relatório, 

apresenta-se, a seguir, resumido: 

 

Tabela  1 – Processos/pedidos entrados 

TIPO 

PERIODO 

TOTAL 
De 

18/04/2017 
a 

20/04/2017 

De 
21/04/2017 

a 
04/05/2017 

De 
05/05/2017 

a 
22/05/2017 

De 
23/05/2017 

a 
06/06/2017 

De 
07/06/2017 

a 
16/06/2017 

Processos de Construção entrados 1 2 3 6 1 13 

Processos de Demolição entrados 0 0 0 0 0 0 
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Processos de Alterações/Ampliação 
entrados 

0 4 2 2 0 8 

Processos de Legalização entrados 1 2 4 1 3 11 

Pedidos de alteração ao uso  0 1 0 0 0 1 

Processos de Loteamento entrados 0 0 0 0 0 0 

Processos de Obras de Urbanização 0 1 0 0 0 1 

Processos de Alteração a 
Loteamento entrados 

0 0 2 0 0 2 

Pedidos de Informação Prévia 
entrados 

0 0 1 0 0 1 

Comunicação de Obras Isentas de 
Controlo Prévio 5 10 13 11 6 45 

Pedidos de Ocupação de Via Pública 
- apoio execução de obras 0 2 2 1 3 8 

Pedidos de Ocupação de Via Pública 
- redes de telecomunicações, 
electricidade e gás 

0 0 1 3 1 5 

Aditamentos a processos 4 14 17 14 5 54 

Outros Pedidos Diversos* 21 42 69 77 38 247 

TOTAL GERAL 32 78 114 115 57 396 

 

Tabela  2 – Processos/pedidos informados 

PERÍODO 
PROCESSOS/PEDIDOS 

ENTRADOS 

PROCESSSOS/ 

PEDIDOS 

INFORMADOS** 

De 10/02/2017 a 

20/02/2017 
32 27 

De 21/02/2017 a 

09/03/2017 
78 63 

De 10/03/2017 a 

23/03/2017 
114 61 

De 24/03/2017 a 

06/04/2017 
115 86 

De 07/04/2017 a 

17/04/2017 
57 29 

 

Tabela 3 – Documentos emitidos 
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TIPO 

PERÍODO 

TOTAL 

De 

18/04/2017 

a 

20/04/2017 

De 

21/04/2017 

a 

04/05/2017 

De 

05/05/2017 

a 

22/05/2017 

De 

23/05/2017 

a 

06/06/2017 

De 

07/06/2017 

a 

16/06/2017 

Alvarás de 
construção/legalização 

emitidos 
2 2 5 5 4 18 

Alvarás de demolição 
emitidos 

0 0 0 0 0 0 

Alvarás de loteamento 
emitidos 

0 0 0 0 0 0 

Alterações a licenças de 
loteamento emitidas 

0 0 0 0 0 0 

Alterações à licença emitidas 0 0 0 0 0 0 

Admissões de Comunicações 
Prévias*** 

0 0 0 0 1 1 

Prorrogações dos alvarás de 
construção 

0 1 2 0 0 3 

Alvarás de autorização de 
utilização emitidos 

1 1 0 8 2 12 

Alvarás de alteração de 
utilização emitidos 

0 0 0 0 2 2 

Alvarás de ocupação da via 
pública emitidos 

1 2 3 1 0 7 

Alvarás de obras de 
urbanização emitidos 

0 0 1 0 0 1 

Certidões emitidas 4 4 4 17 6 35 

 

 

Tabela 4 – Relação entre Processos de licenciamento/comunicação prévia presentes em reunião de 

Câmara, entrados e despachados: 

A
N

O
 2

01
7

 

PERÍODO 

NÚMERO DE 

PROCESSOS E 

ADITAMENTOS 

ENTRADOS 

DATA DA 

REUNIÃO 

CÂMARA 

NÚMERO DE 

PROCESSOS 

PRESENTES 

R.C. 

NÚMERO 

PROCESSOS/ 

PEDIDOS 

DESPACHADOS 

De 18/04/2017 a 
20/04/2017 

6 20-04-2017 15 6 

De 21/04/2017 a 
04/05/2017 

16 04-05-2017 17 36 

De 05/05/2017 a 
22/05/2017 

17 22-05-2017 28 21 
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De 23/05/2017 a 
06/06/2017 

16 06-06-2017 29 21 

De 07/06/2017 a 
16/06/2017 

8 ---   13 

TOTAL 63 --- 89 97 

 

Notas: 

Outros Pedidos Diversos* (Tabela I) - correspondem aos requerimentos correspondentes a pedidos de 
certidão, pedidos de cópias,  entrega das meras comunicações prévias de estabelecimentos no âmbito do 
licenciamento zero, pedidos de vistorias a infraestruturas, pedidos de licença de construção, pedidos de 
autorização de utilização, entrega de especialidades, pedidos de desistência, pedidos de informação 
simples, pedidos de prorrogação, pedido de certidão de destaque, entrega de ficha técnica de habitação, 
pedidos de averbamento, convocatórias para conferência decisória, pedidos de redução/isenção e taxas, 
pedidos de averbamento. 

Processos / pedidos informados ** (Tabela 2) – Contempla todas as emissões de pareceres/informações 
promovidas em cada período. Existem pedidos que não são objeto de apreciação, designadamente, os 
pedidos de cópias (fornecidas independentemente de despacho, sendo apenas verificada a legitimidade no 
momento da entrega do pedido) e as comunicações de início dos trabalhos (remetidas à fiscalização para 
acompanhamento da execução da obra) 

Admissões de Comunicações Prévias*** (Tabela 3) – Com base na data de pagamento das taxas 
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XII - ÁREA DA PROTEÇÃO CIVIL 

I - Planeamento de emergência e prevenção e avaliação de riscos 

 Festas da Cidade - Elaboração do plano de coordenação de proteção civil e participação em diversas 

reuniões de preparação do mesmo e do evento, em geral. 

 Rallye Vidreiro 2017 - Elaboração do plano de coordenação de proteção civil e participação em 

reuniões de preparação do mesmo. 

 Campeonatos regionais de desporto escolar de basquetebol, andebol, futsal, voleibol, atletismo e 

patinagem (velocidade, perícia e hóquei em patins) - Elaboração do plano de coordenação de 

proteção civil e participação em reuniões de preparação do mesmo. 

 Deram entrada no SMPC, no presente período, 42 participações de perigos diversos -  31  sobre 

gestão de combustível, 10 sobre construções em risco, 1 sobre segurança de árvores. Elaboram-se os 

procedimentos com vista à resolução das situações participadas: deslocações aos locais para 

avaliação dos riscos em causa, registos fotográficos, informações internas e comunicações escritas, 

nomeadamente diversas notificações. 

 Participação em reunião no âmbito do protocolo de «Promoção da segurança rodoviária junto dos 

municípios da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria», assinado entre a CIMRL e a 

Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR). 

 Elaboração de informação técnica de apoio à decisão no âmbito do protocolo de «Promoção da 

segurança rodoviária junto dos municípios da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria». 

 Elaboração de informação técnica sobre diversos assuntos urgentes relacionados com perigosidades 

pontuais do concelho (incluindo deslocação aos locais e registos fotográficos). 

II - Defesa da Floresta Contra Incêndios 

 Execução das ações de manutenção e limpeza dos pontos de água do Tremelgo e do Samouco, em 

colaboração com os Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, bem como das respetivas ações 

preparatórias. 

 Deslocação aos pontos de água do Tremelgo e Samouco, no âmbito do procedimento para 

adjudicação da pintura dos pontos de água.  

 Participação em reunião da Comissão Distrital de Defesa da Floresta Contra Incêndios (CDDFCI), uma 

delas para discussão e aprovação do Plano Operacional Distrital (POD) de Leiria. 

 Participação na apresentação do dispositivo para o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios 

Florestais para 2017 (DECIF 2017), do Plano Operacional de Leiria. 

 Participação nos procedimentos: para adjudicação da pintura dos pontos de água e para a prestação 

do serviço da vigilância móvel e limpeza das faixas de gestão de combustível da zona industrial da 

Marinha Grande (Casal da Lebre). 
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 Realização da reunião da CMDFCI, em 2017-04-11, na qual foi aprovado o POM 2017, por 

unanimidade. 

 Deslocação aos pontos de água com agentes de proteção civil, para verificação da operacionalidade. 

 Deslocações ao ponto de água do Tremelgo com elemento da GNR/GIPS e com elemento do ICNF, 

para marcação das árvores a cortar, para possibilitar a operacionalidade do mesmo para 

abastecimento de meios aéreos de combate a incêndios. 

 Elaboração de informações de abertura dois procedimentos: para adjudicação da pintura dos pontos 

de água e para a prestação do serviço da vigilância móvel.  

III – Prevenção de Inundações 

 Participação em deslocações à Escoura, com elementos da Junta de Freguesia e da APA, para 

resolução de problema existente em linha de água. 

IV - Proteção e socorro 

 Elaboração de quatro informações de fiscalização dos protocolos de cooperação assinados entre a 

Câmara Municipal e as associações humanitárias de bombeiros voluntários do concelho para o ano 

de 2016.  

 Preparação e realização de um ‘briefing’ operacionais municipais com os diversos agentes de 

proteção civil que operam no concelho. 

 Acompanhamento de ocorrências de proteção e socorro no concelho, nomeadamente: incêndios 

urbanos, incêndios florestais e formação de gelo na via pública. 

 

V - Segurança na via pública - Edifícios particulares 

 Efetuadas duas vistorias às condições segurança e salubridade, no âmbito do n.º 2 do artigo 89.º, e 

do n.º 1 do artigo 90.º, do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, em conjunto com os restantes 

elementos das respetivas comissões; colaboração na elaboração dos respetivos autos. 

Monitorização de dez situações de edifícios degradados, confinantes com a via pública - diversas ações, 

incluindo deslocações ao local, registos fotográficos, elaboração de informações e de comunicações escritas. 
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XIII - EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

Foram concluídas as seguintes empreitadas de obras públicas nos primeiros 5 meses de 2017: 

REQUALIFICAÇÃO DA RUA SOCIEDADE INSTRUTIVA E RECREATIVA 1º DE DEZEMBRO 

REQUALIFICAÇÃO DE 20 FOGOS DE HABITAÇÃO SOCIAL - BAIRRO DO CASAL DE MALTA 

CAMPOS DE JOGOS - TRABALHOS COMPLEMENTARES - MARINHA GRANDE 

REABILITAÇÃO E PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE NO LARGO DA REPÚBLICA - FREGUESIA DE VIEIRA DE 

LEIRIA, CONCELHO DE MARINHA GRANDE 

OBRAS DE REABILITAÇÃO NO MUSEU DO VIDRO 

REQUALIFICAÇÃO REDE ÁGUAS PREDIAL NO BLOCO 5 RUA PROFESSOR MELO VIEIRA - 1º ESQ. 

 

A tabela seguinte indica as obras em prossecução, bem como o nível de execução atual. 

Designação da empreitada 

Nível de 

execução 

atual 

 

REQUALIFICAÇÃO DA COBERTURA DOS EDIFÍCIOS DO ESTALEIRO MUNICIPAL 61,57% 

 

REMODELAÇÃO DO EDIFICIO DA RUA MACHADO SANTOS 94% 

 

REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA OFICINA DA MÚSICA 86% 

 

REABILITAÇÃO DO CAMPO SINTÉTICO - MARINHA GRANDE (suspensa) 1,52% 

 

SUBSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA DA COBERTURA DOS EDIFÍCIOS 3 E 5 DOS ESTALEIROS 

MUNICIPAIS 79,75% 
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REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA VIEIRA DE LEIRIA/ PRAIA DA VIEIRA 69% 

 

ARRANJOS EXTERIORES DA CAPELA DO PILADO (suspensa) 2% 

 

REQUALIFICAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DA RUA MANUEL DINIS PARREIRA 25% 
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XIV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

ÁREA DE INFRAESTRUTURAS VIÁRIAS 

No domínio das infraestruturas viárias, as atividades desenvolvidas por administração direta resumem-se à 

manutenção e conservação da sinalização vertical e das marcações rodoviárias e ao tapamento de covas 

com recurso a misturas betuminosas a frio e a reparação e conservação de calçadas. 

No que respeita à execução de reparações de pavimentos, constituídos por calçada em calcário e por lajetas 

em betão, salientam-se os trabalhos realizados nos seguintes locais: 

- Rua Aníbal Abrantes junto ao n.º 8, em Casal de Malta; 

- Rua de Leiria junto ao n.º 91, na Embra; 

- Rua 25 de Abril; 

- Avenida José Gregório e Beco da Avenida José Gregório junto ao n.º 6; 

- Rua do Cartaxo e Rua dos Cardos, na Garcia; 

- Rua Jornal da Marinha; 

- Rua Dadores Benévolos de Sangue, junto ao n.º 76 A; 

- Rua Central, na Garcia; 

- Rua dos Outeirinhos; 

- Rua Alexandre Herculano; 

- Largo Ilídio de Carvalho; 

- Rua Forno da Telha, junto ao n.º 24; 

- Rua das Colmeias, junto ao lote 4; 

- Rua Vasco Valente, junto ao n.º 74; 

- Rua Helena Lopes Vieira, junto ao n.º 19, em S. Pedro de Moel; 

- Estrada de São Pedro de Moel, na Guarda Nova; 

- Avenida Vítor Gallo; 

- Rua Dr. Artur Neto Barros, junto ao n.º 25, em São Pedro de Moel; 

- Rua Duquesa de Caminha n.º 14, em S. Pedro de Moel; 

- Travessa dos Vidreiros n.º 21, em Vieira de Leiria; 

- Avenida Marginal da Praia da Vieira; 

- Avenida das Piscinas, em S. Pedro de Moel; 

- Rua das Saudades junto ao reservatório, em S. Pedro de Moel; 

- Rua Santa Isabel, junto ao nº 23; 

- Estrada de Picassinos à Albergaria (passadeira); 
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- Rua Ponto da Boavista - lote 5, na Boavista; 

- Rua Prof. José Custódio de Morais; 

- Rua do Rosmaninho junto ao marco de incêndio; 

- Rua Diogo Stephens; 

- Rua Aquilino Ribeiro, junto ao nº 17; 

- Rua Prof. Melo Vieira, junto ao lote 3, em Casal de Malta; 

- Rua dos Coelhos, em Pero Neto; 

- Rua Cova dos Lobos, junto ao n.º 6, na Escoura; 

- Rua dos Serviços Sociais; 

- Rua do Montepio; 

- Rua das Portas Verdes; 

- Zona Industrial da Moita, junto ao N.º 3 

 

Neste período foi garantida resposta a 38 das 40 ordens de serviço emitidas para a colocação de sinalização 

vertical. 

No que respeita ao tapamento de buracos e covas foram sanadas 50 situações de um total de 74. 

De registar que foram elaboradas 6 informações no âmbito dos pedidos de ocupação da via pública. E foram 

informadas 6 participações de ocorrências na via pública. 
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ÁREA DE INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
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No seguimento de substituições de válvulas foram efetuadas a reparação da paredes e a colocação de 

portinholas nos seguintes locais: 

- Rua da Benta/ Bairro da Benta em Casal dos Ossos (Fábrica Metavil); 

- Rua do Lamarão (nº 14); 

- Rua João Órfão Soares (nº 53); 

- Estrada da Garcia (nº 107); 

- Rua do Açude, Albergaria (nº 12); 

- Rua de S. Pedro de Moel, Guarda Nova (nº 60/64); 

- Rua Carlos J. Vereda, Picassinos (n.º 19); 

- Rua do Guilherme (n.º 3); 

- Rua do Cartaxo (nº 29); 

- Rua dos Cedros, Várzea (n.º 7); 

- Rua dos Valados, Garcia (n.º 31); 

- Rua Moinho de Cima, Albergaria (n.º 11); 

- Rua das Roçadeiras, Embra (n.º 4). 

 

No que respeita aos pedidos de refaturação ao escalão de rotura, o GAM gerou 12 ordens de serviço para 

verificações extraordinárias que foram respondidas na totalidade. 

 

O Município celebrou um contrato de prestação de serviços para a gestão dos contadores de água que é 

controlado pelo GAM. Porém, há situações de instalação, subtituição ou desligação de contadores, cuja 

resposta carece da intervenção da DISU, por implicar alterações ao funcionamento da rede pública, 
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nomeadamente a interrupção do abastecimento de água. Nestes casos, a resposta às ordens de serviço é 

assegurada por administração direta. 

 

O Município, enquanto entidade gestora, tem a obrigatoriedade de garantir a qualidade da água destinada a 

consumo humano, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto. Neste contexto, 

compete à Divisão a responsabilidade pelo controlo da qualidade da água tratada para consumo humano. 

Para tal, tendo em conta as características da água captada nos diversos furos ativos, procedeu-se à 

desinfeção da água distribuída através da injeção de cloro. Os trabalhadores adstritos verificam 

regularmente o estado de funcionamento dos sistemas de desinfeção e procedem ao controlo do cloro 

residual, de modo a assegurar a qualidade microbiológica da água. 
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A Tabela seguinte sintetiza os dados recolhidos no decurso do período em apreço em matéria de qualidade 

da água tratada para consumo humano. 

MÊS/AN

O 
  

TIPO DE 

ANÁLISE 

ANÁLISES 

PREVISTA

S 

ANÁLISES 

REALIZADA

S 

INCUMPRIMENTO

S VERIFICADOS 

PARÂMETRO EM 

INCUMPRIMENT

O 

VALOR 

PARAMÉTRIC

O (DL 

306/2007) 

abr 2017 

  CR1 7 7 0     

PCQ

A 
CR2 3 3 0     

  Inspeçã

o 
1 1 0     

PCO   0 0 0     

mai 2017 

  CR1 6 6 0     

PCQ

A 
CR2 4 4 0     

  Inspeçã

o 
1 1 0     

PCO   0 0 0     

jun 2017 

  CR1 1 1 0     

PCQ

A 
CR2 2 2 0     

  Inspeçã

o 
1 1 0     

PCO   0 0 0     

As análises indicadas foram realizadas em pontos de amostragem previamente definidos, ao nível da 

calendarização, frequências e parâmetros, no âmbito do Plano de Controlo da Qualidade da Água para o ano 

2017. 
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ÁREA DE INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO 

Das acções prosseguidas pelos trabalhadores afetos a esta área de atuação destacam-se: 
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ÁREA DE EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS 

Durante o período em análise realçam-se as intervenções realizadas por administração direta em edifícios 

municipais, no parque de habitação social, em equipamentos desportivos e nos diversos estabelecimentos 

de ensino. Estas concentraram-se na Freguesia da Marinha Grande, em grande medida resultado dos 

acordos de execução estabelecidos com as Juntas de Freguesia de Vieira de Leiria e da Moita. 

Nesta área destacam-se os trabalhos de serralharia, de construção civil, de carpintaria e de pintura, 

nomeadamente: 

- Pintura exterior do edifício dos gabinetes técnicos do Estaleiro Municipal 

- Pintura diversas no espaço público de S. Pedro de Moel 

- Pintura do paredão e lota da Praia da Vieira 

- Montagem de exposição no NAC 

- Construção de estrados novos e reparações de outros existentes a distribuir pelas diversas praias do 

Concelho 

- Reparação de vedação do areal de S. Pedro de Moel 

- Montagem de plataforma de acesso ao areal de S. Pedro de Moel 

- Manutenção de equipamentos de jogo e recreio existentes no Parque da Cerca 

- Reparação de fechaduras dos WC’S dos deficientes no Parque da Cerca 

- Substituição de mobiliário urbano existente no espaço público 

- Verificação da cobertura (lado interior) do edifício da biblioteca municipal  

- Remoção da rede vandalizada no campo de jogos do Parque Mártires do Colonialismo 

 

ÁREA DE SERVIÇOS URBANOS 

Nos meses de abril e maio foram recepcionados 28 pedidos para recolha de monos. Destes foram satisfeitos 

24 que deram origem a 5,64 toneladas de resíduos depositados na Valorlis. 

O gráfico seguinte é representativo dos resultados alcançados desde o início do ano. 
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O gráfico seguinte mostra que no mesmo período foram satisfeitas 9 ordens de serviço para recolha de 

materiais vegetais através das quais foi garantido o encaminhamento de 4,64 toneladas de materiais verdes 

para a Central de Valorização Orgânica da Valorlis, desviando-as do aterro. 

 

De registar que o serviço de recolha dos RSU’ indiferenciada é assegurado no âmbito do contrato de 

prestação de serviços celebrado com a SUMA, enquanto a recolha seletiva é da responsabilidade da Valorlis. 

Os gráficos seguintes indicam, respetivamente, as quantidades provenientes da recolha indiferenciada e da 

recolha seletiva, durante o período em apreço. 
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A composição dos resíduos provenientes da recolha seletiva realizada neste período encontra-se 

representada no gráfico seguinte. 

 

No período compreendido entre abril e junho de 2017 foram emitidos e encaminhados para a DISU 462 

pontos de serviço para despejo de fossas particulares através dos quais foram recolhidas as quantidades de 

efluente doméstico indicadas no gráfico seguinte. 
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No âmbito da manutenção e conservação dos jardins e espaços verdes, destacam-se as ações realizadas nos 

seguintes locais: 

- Casal de Malta 

- Picassinos 

- Urbanização Travessa das Fontainhas, Comeira 

- Rua Serenata Marinhense, Comeira 

- Rotunda Norte Zona Industrial 

- Rotunda Sul Zona Industrial 

- Rua 11 de Março de 1988, Amieirinha 

- Fonte da Ordem, Ordem 

- Bairro Social, Camarnal 

- Rua Aquilino Ribeiro, Portela 

- Rua Forno da Telha, Forno da Telha 

- Parque da Cerca 

- Parque Mártires do Colonialismo 

- Museu Joaquim Correia 

- Largo do Luzeirão 

- Rua Nova Cartaxo, Garcia 

- Rua dos Cardos, Garcia 

- Rua Ilha da Madeira, Casal Galego 

- Cemitério Casal Galego 

- Rua dos Pintores de Vidros (Jardim das Oliveiras), Casal Galego 

- Rua dos Oleiros, Trutas 

- Capela da Amieira 
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- Rua Fonte Velha, Embra 

- Nery Capucho, Embra 

- Posto da GNR, S. Pedro Moel 

- Forno da Cal, S. Pedro Moel 

- Miradouro de S. Pedro Moel 

- Parque Urbano do Vale do Ribeiro, S. Pedro Moel 

No período em análise foram realizadas ações de manutenção e limpeza nos terrenos municipais com a 

seguinte localização: 

- Bairro Santa Isabel 

- Travessa das Fontaínhas 

- Rua dos Dadores Benévolos de Sangue 

- Rua Ilha da Madeira 

- Estaleiro Municipal 

- Quinta das Nespereiras 

-Rua da Indústria Vidreira 

 

ÁREA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETROMECÂNICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Relativamente às instalações elétricas, foram realizadas no período em apreço 25 ações de manutenção nos 

diversos domínios de atuação da DISU. Através do gráfico seguinte é possível verificar que as instalações 

elétricas em edifícios e equipamentos municipais e a manutenção da Iluminação Pública foram as áreas que 

requereram maior acompanhamento. 
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No período em análise foram colocados por administração direta os equipamentos de iluminação adquiridos 

no âmbito dos processos: 

 

PA Nº 35/2017 – AP/DISU 

Aquisição de luminárias para o jardim Bambi em São Pedro de Moel 

Valor de adjudicação: 4.159,98€ + IVA 

 

PA N.º 44/2017 – AP/DISU 

Aquisição de projetores para o Jardim Central – Património Stephens 

Valor de ajudicação: 3.584,00€ + IVA 
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XV - SITUAÇÃO FINANCEIRA  

 

Nos termos da alínea c) do n.º2 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, compete à Assembleia 
Municipal apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da câmara 
municipal acerca da atividade desta e da situação financeira do município. 

 

Para efeitos de acompanhamento da execução orçamental, anexam-se mapas relativos à execução 
orçamental da receita e da despesa de 1 de janeiro a 31 de maio de 2017 e comparação com o ano transato.  

 

O total dos compromissos assumidos por pagar ascende a 13.959.960,91 euros, dos quais, 10.474.360,65 
euros respeitam a despesas correntes e 3.485.600,26 euros a despesas de capital. O total dos cabimentos 
assumidos por adjudicar ascende a 1.809.625,42 euros. 
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