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EDUCAÇÃO 

 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  

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 

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. 

 

SEMANA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE  

Realização da XIV Semana da Educação e Juventude que decorreu no concelho entre os dias 26 de 

março e 01 de abril de 2017. 

Trata-se de uma iniciativa organizada em parceria entre a Câmara Municipal e os Agrupamentos de 

Escolas do Concelho, que decorreu no período indicado, em vários espaços culturais do Centro 

Tradicional da cidade e em diversas escolas do concelho. 

Este ano, a SEJ centrou as suas atividades no tema “100 Anos da Restauração do Concelho”. 

O certame tem como objetivos:  

- Divulgar os projetos e atividades desenvolvidas nas escolas;  

- Contribuir para o envolvimento e participação de toda a comunidade;  

- Estimular o gosto dos jovens pelas áreas da leitura, expressões artísticas e cultura científica;  

- Desenvolver atitudes que possam contribuir para a efetiva cidadania e consciência ecológica;  
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- Fomentar a comunicação e as boas práticas entre as escolas dos diversos graus de ensino do 

concelho da Marinha Grande;  

- Valorizar a capacidade empreendedora e concretizadora dos diversos elementos da comunidade 

educativa;  

- Promover o interesse pela identidade e história do concelho da Marinha Grande. 

Destina-se à comunidade educativa e população em geral. 

 

Para a organização deste certame, a Câmara Municipal contou com a parceria dos Agrupamentos de 

Escola do Concelho, Escola Profissional e Artística da Marinha Grande, Pátio da Inês, ISDOM, Centro de 

Saúde da Marinha Grande e Conselho Municipal de Educação. 
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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; 

- Abertura de procedimento concursal para atribuição de 19 habitações municipais 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; 

- Início da preparação da Semana da Deficiência e Inclusão (realização de duas reuniões com os 

parceiros intervenientes na iniciativa em causa); 

 

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, 
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por motivo de incumprimento, por parte dos beneficiários da medida. 

 

APOIOS FINANCEIROS ÁREA SOCIAL  

- Análise dos relatórios de execução dos contratos-programa celebrados em 2016 e respetiva 

validação; 

- Definição dos montantes financeiros a atribuir pelo Município da Marinha Grande, em função das 

disponibilidades financeiras às entidades da área social; 

- Aprovação em reunião de câmara de 9 de março de 2017 do apoio financeiro a atribuir à Associação 

de Dadores Benévolos de Sangue, no valor de 2.000,00€, para a realização do Plano de Atividades de 

2017 e respetiva celebração do contrato – programa; 

- Aprovação em reunião de câmara de 6 de abril de 2017, do montante a atribuir à ASURPI para a 

realização da IX Gala de Dança Sénior, no valor de 2.500,00€; 

- 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: 

ADESER II – Salas de Estudo “ O Nosso Mundo” (32.500,00€) e Apoio Social à CPCJ (12.000,00€) 

Associaçã Portuguesa de Doentes de Parkinson – Encontros Terapêuticos com Parkinson (1.000,00€)     

Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego – Serviço de Apoio Domiciliário, Centro de Dia 

e Centro de Convívio (20.000,00€) 

ASURPI – Almoço de Natal do Reformado de 2017 (2.000,00€) e Atividade Cultural e Intercâmbios da 

Universidade Sénior (1.550,00€) 

  

PROGRAMA DE APOIO SOCIAL A IDOSOS  

- Número de visitas efetuadas de 07 de fevereiro a 15 de abril de 2017: 259 

- Número de pessoas acompanhadas diariamente: 12 

 

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.  
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DESPORTO 

 

Desfile de Carnaval 2017 – Atividade realizada no dia 24 de fevereiro, tendo contado com a 

participação de 1600 pessoas, entre alunos do 1.º CEB e JI’S, Educadores / Professores e Auxiliares de 

Ação Educativa. 

O evento contou com a colaboração da Policia de Segurança Publica da Marinha Grande, Bombeiros 

Voluntários e Agrupamentos Escolares do Concelho.   

 

Celebração do dia + Contigo – Evento realizado no dia 30 de março no Parque da Cerca, tendo-se 

desenvolvido duas modalidades desportivas, Andebol e Voleibol, em que participaram cerca de 150 

alunos das escolas do concelho, com idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos. 

Esta atividade foi realizada em parceria com Unidade Cuidados na Comunidade da Marinha Grande - 

Centro de Saúde que desenvolve este projeto (+ Contigo) com os alunos do 7.º e 8.º do concelho e 

contou com a especial colaboração do SIR 1.º de Maio e do Sport Operário Marinhense. 

 

Corta-Mato Escolar 2017 – Iniciativa realizada no dia 1 de abril no Parque da Cerca, tendo contado 

com a participação de 286 alunos das escolas do 1.º e 2.º CEB do Concelho da Marinha Grande. 

O evento contou com a colaboração dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande e do Clube de 

Atletismo da Marinha Grande.   

 

Passeios Pedestres Escolares – Preparação da atividade a decorrer no Pinhal do Rei, num percurso 

com uma dimensão aproximada de 3000 metros, que irá contar com a participação de todos os alunos 

do 1.º CEB do Concelho, a realizar nos dias 27, 28 de abril, 2, 3, 4, 5, e 8 de maio. 

Colaboram nesta iniciativa os Agrupamentos Escolares do Concelho e os Bombeiros Voluntários da 

Marinha Grande. 

 

CULTURA 

 

CASA DA CULTURA TEATRO STEPHENS 

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 do inicio das Oficinas de Jazz integradas na 3ª Edição do Festival Jazz da Marinha 

Grande com realização de duas sessões a 25 de março e 8 de abril, que contaram com cerca de duas 
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dezenas de participantes. Estas oficinas 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 16 fevereiro |Espetáculo de teatro CAVEMAN com Jorge Mourato, destinado a assinalar o 

Centenário da Restauração do Concelho – Preço 8€;Lotação esgotada (257 bilhetes). 

Dia 21 fevereiro |Espetáculo de teatro NÃO CHOVE DE BAIXO PARA CIMA com Sandra José – 

Gratuito;2 sessões para os Agrupamentos de Escolas da Marinha Grande. 

Dia 24fevereiro | Espetáculo de teatro NÃO CHOVE DE BAIXO PARA CIMA com Sandra José – 

Gratuito;115 bilhetes. 

Dia 25 fevereiro | Espetáculo de música DING DING A SWING com a participação de três formações: a 

Swing  SAMP, o Septeto de Jazz do Orfeão de Leiria e a Orquestra Juvenil de Alpedriz – Gratuito; 114 

bilhetes. 

Dia 5 março |Espetáculo de música OS IBERZITOS VÃO À MÚSICA com a Big Band do Orfeão de Leiria 

– Espetáculo patrocinado pelo Grupo Iberomoldes – Gratuito; Lotação esgotada (258 bilhetes). 

Dia 11 março | Espetáculo de música com RITA REDSHOES“HER”, destinado a assinalar a Elevação da 

Marinha Grande a Cidade – Preço 12,5€; 204 bilhetes. 

Dia 19 março| Espetáculo de música com LUÍSA OLIVEIRA E TENOR CARLOS GUILHERME, destinado a 

assinalar o Dia do Pai – Preço 8€; 225 bilhetes. 

Dia 26 março | Espetáculo de música GALA DOS TALENTOS – Gratuito; 243 bilhetes. 

Dia 13 abril | Espetáculo de música CONCERTO FINAL DA ORQUESTRA DE SOPROS – Gratuito; Lotação 

esgotada (250 bilhetes). 

 

Fotografias dos espetáculos: 
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Luísa Oliveira convida tenor Carlos Guilherme 19.03.17 

 

 

Gala dos Talentos 26.03.17 

 

FESTA DA PRIMAVERA 

Preparação e produção da Festa da primavera, que decorreu de 1 a 12 de abril na Praça Stephens, e 

que constou de diversas atividades direcionadas às crianças nomeadamente: 

- Animação de Rua 

- Exposição de Estátuas Vivas 

- Pinturas faciais e modelagem de balões 

- Atelier de Tererés 
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- Discoteca Infantil 

- Insuflável 

- Oficinas 

O evento atraiu centenas de pessoas ao Centro da Marinha Grande. 

 

 

 

CRIATIVARTE 

Preparação da 9.ª Edição da CRIATIV(A)RTE – Feira das Artes, que irá decorrer no dia 25 de abril no 

Parque da Cerca; 

O evento conta com diversas iniciativas: patinagem, zumba, ateliers, animação musical, hip-hop, entre 

outras. 
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ÉPOCA BALNEAR 

- Preparação da época balnear de São Pedro de Moel que terá início a 10 de junho e fim com o Festival 

Afonso Lopes Vieira a 27, 28 e 29. 

- Preparação da Época Balnear da Praia da Vieira, 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. 

 

MUSEU DO VIDRO 

O Museu do Vidro recebeu no período de 07 de fevereiro a 09 de abril de 2017, um total de 3165 

visitantes, dos quais 2094 em grupo, sendo 218 com visita guiada, distribuídos por:  

- Fevereiro de 2017: 553, dos quais 254 em grupo (a partir de 07 de fevereiro); 

- Março de 2017: 1794, dos quais 1368 em grupo, sendo com 218 visita guiada; 

- Abril de 2017: 818, dos quais 472 em grupo (até ao dia 09 de abril). 

 

Exposições 

Neste período o Museu do Vidro promoveu as seguintes exposições: 

- Desde 09 de julho de 2016 e até 26 de fevereiro de 2017: exposição temporária do Núcleo de Artes 

Decorativas do Museu do Vidro, intitulada “Olinda Colaço, a arte de pintar o vidro”. 

- 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 11 de fevereiro de 2017a19 de março de 2017: exposição temporária do Núcleo de Arte 

Contemporânea do Museu do Vidro, intitulada “La Dolce Vita – Joias com Luz”, de Sandrine Vieira. 

- 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 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”. 

- Preparação da exposição temporária  do Núcleo de Arte Contemporânea do Museu do Vidro, 

intitulada “DNA Signature” do artista alemão Klaus Hilsbecher, a inaugurar no dia 20 de maio de 2017. 

 

Atividades educativas e outras 

XV Jornadas Aprender o Vidro 

N.º total de participantes na atividade (de 20 a 31 de março de 2017): 175 crianças e 16 adultos; 
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N.º escolas participantes: 8 (EB1 João Beare, EB1 Albergaria, EB1 Pilado, EB1 Cumeira, EB1 Francisco 

Veríssimo, EB1 Várzea, EB1 António Vitorino); 

N.º de crianças do 1º ciclo: 175. 

Objetivos específicos | Estimular e desenvolver as capacidades artísticas e culturais das crianças. 

Transmitir às crianças conhecimentos relacionados com a temática do vidro (história do vidro na 

Marinha Grande, técnica de pintura sobre vidro), através da realização da visita ao museu e da 

dinamização de um ateliê de pintura sobre vidro, despertando nas crianças a curiosidade de saber 

mais acerca do vidro, do museu e das suas exposições. Aprendizagem de conteúdos relacionados com 

o vidro e a técnica da pintura sobre vidro, nomeadamente a identificação de matérias-primas e a 

capacidade de distinção da técnica de pintura sobre vidro. 

Descrição da atividade |As oficinas serão realizadas em contexto de animação, como atividades não 

formais de expressão orientada e serão divididas em três fases distintas: a primeira fase consistirá na 

realização de uma breve visita ao núcleo de pintura da exposição permanente do Núcleo de Artes 

Decorativas do Museu do Vidro; a segunda fase consistirá na abordagem, teórica e simples, à técnica 

de pintura sobre vidro; a terceira fase será dedicada à componente prática das oficinas: a decoração de 

um frasco de vidro através da técnica da pintura sobre vidro.  

Público-alvo | Crianças a frequentar o 1.º ciclo do ensino básico do concelho, com idades 

compreendidas entre os 6 e os 10 anos de idade. 

Calendarização | De segunda-feira a sexta-feira, de 20 a 31 de março de 2017. 

 

MUSEU JOAQUIM CORREIA 

O Museu Joaquim Correia recebeu no período de 07 de fevereiro de 2017 a 07 de abril de 2017, um 

total de 48 visitantes, dos quais 37 em grupo, distribuídos por:  

- Fevereiro de 2017: 5 (a partir de 07 de dezembro); 

- Março de 2017: 43, dos quais 37 em grupo; 

- Abril de 2017: 0 (até ao dia 07 de abril). 

 

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. 
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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 estará patente de 15 de abril a 10 de Junho de 2017 e pretende ser um ato cultural de 

relevo que assinale a carreira do artista. 

No dia 15 de abril foi ainda efetuado um Jantar de Homenagem ao artista que perfaz 80 anos de 

carreira, algo único no panorama artístico da Marinha Grande que mereceu ser assinalado com a 

maior dignidade. 

 

COLEÇÃO VISITÁVEL DO FUTURO MUSEU DA INDÚSTRIA DE MOLDES 

A Coleção Visitável do Futuro Museu da Indústria de Moldes recebeu no período de 07 de fevereiro a 

09 de abril de 2017, um total de 320 visitantes, distribuídos por:  

- Fevereiro de 2017: 23 (a partir de 14 de fevereiro); 

- Março de 2017: 291, dos quais 217 em grupo; 

- Abril de 2017: 6 (até ao dia 05 de abril). 

 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Dados estatísticos 

No período abrangido por este relatório a Biblioteca Municipal procedeu ao empréstimo de 1.424 

livros para leitura domiciliária e inscreveu 44 novos leitores, sendo 23crianças até aos 12 anos, 3 

jovens com idade compreendida entre os 13 e os 17 anos e 18 inscritos com idades superiores a 18 

anos. Destes 44 novos leitores inscritos, 25 são do sexo feminino e 19 do sexo masculino.  

Neste momento, o catálogo bibliográfico da Biblioteca Municipal conta com 47.333 registos 

documentais, correspondente ao seu acervo bibliográfico. O catálogo bibliográfico está disponível 

para consulta e pesquisa, presencial e on-line. 

No período compreendido por este relatório deram entrada na BM 150 novos livros, de temáticas e 

editoras variadas, respondendo aos pedidos dos leitores e como forma de manter actualizado o 

acervo bibliográfico. 

 

Contamos … Contigo (hora do conto) 

No período a que se refere o presente relatório e em virtude de abranger o período do Natal e de 

pausa nas atividades letivas, apenas foram realizadas 12 sessões de leitura, inseridas na atividade “A 
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Hora do Conto”, envolvendo 388 crianças e 29 adultos, provenientes dos estabelecimentos de ensino 

pré-escolar e 1º CEB do concelho. 

Como é habitual, as sessões incluem uma visita guiada por todos os espaços funcionais da Biblioteca 

Municipal, acompanhada por uma breve explicação do seu funcionamento e organização. Por vezes 

esta visita guiada é substituída por uma 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: 

- fevereiro– de 01 a 15 – “As traições mais famosas da Literatura” (ligação ao Dia de S. Valentim, Dia 

dos Namorados); de 16 a 28 – “Os 50 livros que todos devemos ler” (escolha baseada na listagem 

sugerida pelo jornal Expresso); 

- março – de 01 a 31 – “Autores Portugueses” ( com destaque para a obra de Francisco José Viegas); 

- abril –de 01 a 29 – “Escolhas em Liberdade” (ligação ao 25 de abril de 1974) 

 

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: 

- fevereiro– de 01 a 28 – “Autores estrangeiros de séculos passados”; 

- março – de 01 a 31 – “Astronomia”; 

- abril – de 1 a 29 – “És livre de escolher” 
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BiblioARTE/Junta-te a NÓS 

Em janeiro de 2017 iniciámos 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 

- fevereiro – dia 27, 14:30 – Vamos fazer uma Máscara de Carnaval  

- março– dia 08, 14:30 – Vamos fazer um painel da primavera 

- abril – dia 12, 14:30 – Vamos fazer um cravo vermelho 

 

Junta-te a NÓS 

- fevereiro – dia 13, 14:30 – Vem escrever uma carta para alguém que gostes  

- março – dia 20, 14:30 – Vamos escrever poesia 

- abril – dia 24, 14:30 – Vamos escrever um poema sobre Liberdade 

 

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. 

 

Projeto “Livros em Movimento” 



16 

 

Este ano letivo foi retomado o projeto “Livros em Movimento”, colocando em circulação várias caixas 

com livros. Estes livros têm permanecido 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. 

 

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 2ª e 5ª feiras, das 14:30 às 16:30. 

 

Apoio à edição de livros 

No período abrangido pelo presente relatório foram adquiridos 30 exemplares dos livros “Acácio de 

Calazans Duarte – o Mestre”, da autoria de Fernando Guerra Pina e “Pereira Roldão – Velha Família 

da Marinha Grande”, da autoria de Gabriel Roldão. 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. 

 

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÃO 

REDE INTERMUNICIPAL DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

Reunião de Avaliação do Projeto com técnicos da Área da Cooperação em Lisboa no dia 20 de março 

no Instituto Camões. Planeamento da Estratégia para desenvolvimento de novas propostas de 

trabalho na Associação Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento - ARICD. 

 

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 fevereiro a abril foram 

efetuadas as seguintes atividades: 

- 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; 

- 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 
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Imaterial, mobilizando Estados e comunidades na sua inventariação, valorização e salvaguarda, junto 

da Escola do Engenho e da Escola da Várzea; 

- Comemorações do dia 11 de Março – Elevação a Cidade em Montemor-O-Novo. 

 

PROMOÇÃO DE ATIVIDADES SOBRE A CIDADANIA E A IGUALDADE  

Organização da iniciativa que decorreu de 20 a 24 de fevereiro “Roteiro para a Cidadania”. O evento 

foi promovido pela Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade e Associação ANIMAR e 

organizado pela Câmara Municipal da Marinha Grande com a colaboração dos agrupamentos de 

escolas do concelho. 

O evento teve por objetivo dinamizar as redes locais, apoiando-as na organização de atividades de 

promoção da cidadania e a participação da comunidade.  

Ateliers “Viver a Igualdade”, Teatro para jovens, terceira idade e população em geral sobre a temática 

da Violência “Não chove de cima para baixo” com a artista Sandra José, ações de formação e 

workshops, foram algumas das inúmeras atividades que decorreram no concelho durante esta semana 

e que envolveram mais de 1000 pessoas, entre crianças, jovens e comunidade em geral. 

 

PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DE ARTESANATO E PRODUTOS REGIONAIS DE SALVATERRA DE MAGOS 

O Município da Marinha Grande esteve representado na Feira de Artesanato e Produtos Regionais da 

cidade geminada de Salvaterra de Magos de 3 de Março a 2 de Abril. 

 

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 por ocasião da Comemoração 

dos 100 anos da Restauração do concelho, conferências e abertura da Semana da Educação; 

Atualização da base de dados da CMMG para efeito de envio de convites; 

 

Empreitadas de Obras Públicas 

No período compreendido entre 9 de fevereiro e 17 de abril de 2017 foram concluídas as seguintes 

empreitadas de obras públicas: 

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

CAMPOS DE JOGOS - TRABALHOS COMPLEMENTARES - MARINHA GRANDE 
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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 92% 
 
REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA OFICINA DA MÚSICA 50% 
 
REABILITAÇÃO DO CAMPO SINTÉTICO - MARINHA GRANDE (suspensa) 1,52% 
 
SUBSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA DA COBERTURA DOS EDIFÍCIOS 3 E 5 DOS ESTALEIROS 
MUNICIPAIS 79,75% 
 
REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA VIEIRA DE LEIRIA/ PRAIA DA VIEIRA 32% 
REABILITAÇÃO E PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE NO LARGO DA REPÚBLICA - 
FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA, CONCELHO DE MARINHA GRANDE 93% 
 
OBRAS DE REABILITAÇÃO NO MUSEU DO VIDRO 91% 
 
ARRANJOS EXTERIORES DA CAPELA DO PILADO (suspensa) 2% 

 
 
As imagens seguintes são representativas de algumas obras em execução. 
 

 
Aspetos da obra de REMODELAÇÃO DO EDIFICIO DA 

RUA MACHADO SANTOS. 
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Aspetos da obra de REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA OFICINA DA MÚSICA 
 

Aspetos da execução da obra de REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA VIEIRA 

Aspetos da obra de REABILITAÇÃO E PROMOÇÃO 
DA ACESSIBILIDADE NO LARGO DA REPÚBLICA - 
FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA, CONCELHO DE 
MARINHA GRANDE 
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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. 

Neste período foi garantida resposta a 4 das 6 ordens de serviço emitidas para a colocação de 

sinalização vertical. Para substituir sinalização vertical existente foram executadas 35 das 38 ordens de 

serviços emitidas. 

No que respeita ao tapamento de buracos e covas foram sanadas 67 situações, num universo de 87 

identificadas. 

De registar que foram elaboradas 2 informações no âmbito dos pedidos de ocupação da via pública. E 

foram informadas 12 participações de ocorrências na via pública. 

 

ÁREA DE INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
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Roturas na rede pública de abastecimento de água 
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No mesmo período foram elaborados 5 orçamentos no âmbito de pedidos de ligação à rede pública de 

abastecimento de água. 

 

No seguimento de pedidos de refaturação ao escalão de rotura, o GAM gerou 22 ordens de serviço 

para verificações extraordinárias que foram respondidas na totalidade. 
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A extensão de rede de abastecimento de água e os ramais domiciliários remodelados no período 

compreendido entre 15 de dezembro de 2016 e 8 de fevereiro de 2017, por administração direta, 

encontram-se indicados no gráfico seguinte. 

 

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, nomeadamente a interrupção do abastecimento de água. Nestes casos, a resposta às ordens 

de serviço é assegurada por administração direta. 
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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. 

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 
ANÁLIS

E 

ANÁLISES 
PREVISTA

S 

ANÁLISES 
REALIZADA

S 

INCUMPRIMENT
OS VERIFICADOS 

PARÂMETRO 
EM 

INCUMPRIMENT
O 

VALOR 
PARAMÉTRIC

O (DL 
306/2007) 

fev 2017 

  CR1 4 4 0     

PCQ
A 

CR2 2 2 0     

  Inspeçã
o 

0 0 0     

PCO   0 0 0     

mar 
2017 

  CR1 7 7 0     

PCQ
A 

CR2 2 2 0     

  Inspeçã
o 

2 2 0     

PCO   0 0 0     

abr 2017 

  CR1 0 0 0     

PCQ
A 

CR2 0 0 0     

  Inspeçã
o 

0 0 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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Execução ramais domiciliários 
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Ligação ramais domiciliários 
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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 de cabina das bombas do Parque da Cerca 

- Pintura de sala de aula da Escola EB da Moita 

- Pintura interior do refeitório da cantina escolar da Moita 

- Pintura exterior do edifício da cantina e serviços técnicos dos estaleiros municipais 

- Pintura de portões para instalar no Parque Mártires do Colonialismo 

- Pintura de cozinha do n.º 87 da Rua António Lopes – Camarnal 
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- Lavagem de monumento existente no Parque Mártires do Colonialismo 

- Requalificação de vedação na EB de Casal de Malta 

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

- Manutenção de vedação do parque de estacionamento da Praia Velha, em S. Pedro de Moel e 

dos passadiços em S. Pedro e Praia Velha 

- Pintura interior e exterior dos sanitários públicos junto ao Cemitério da Marinha Grande 

- Reparação de pavimento da sala de aula da escola EB da Moita 

- Pintura exterior do edifício do Jardim de Infância da Pedrulheira 

 

- Pintura de equipamento de jogo e recreio e bancos de exterior existentes no recreio do Jardim 

de Infância da Pedrulheira 

ÁREA DE SERVIÇOS URBANOS 

Entre 9 de fevereiro e 17 de abril de 2017 foram rececionados 27 pedidos para recolha de monos que 

foram satisfeitos na totalidade e que deram origem a 4,68 toneladas de resíduos depositados na 

Valorlis. 
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No mesmo período foram emitidas 22 ordens de serviço para recolha de materiais vegetais que foram 

totalmente satisfeitas pela mesma equipa de trabalho. Estas ações garantiram o encaminhamento de 

6,84 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. 
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No período compreendido entre dezembro de 2016 e março de 2017 foram emitidos e encaminhados 

para a DISU 545 pontos de serviço para despejo de fossas particulares, através dos quais foram 

recolhidas as quantidades de efluente doméstico indicadas no gráfico seguinte. 

 

 

No âmbito da manutenção e conservação dos jardins e espaços verdes, destacam-se as ações 

realizadas por administração direta: 

RUA DOS ROLHISTAS, EMBRA 
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RUA DAS RAÍZES, EMBRA 

 

 

 

CENTRO TRADICIONAL, MARINHA GRANDE 
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S. PEDRO MOEL 

 

 

S. PEDRO MOEL 
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LIMPEZA DE BERMAS DA ESTRADA ATLÂNTICA 

 

ÁREA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETROMECÂNICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Relativamente às instalações elétricas, foram realizadas 52 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 sistemas semafóricos são as que requerem maior 

acompanhamento. 

 

Das ações prosseguidas no âmbito da iluminação pública (IP), foram enviados para a EDP dois pedidos 

para a colocação de armaduras novas. Neste período foram também encaminhadas para a EDP 6 

avarias, que se encontram sanadas. 
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Serviço Médico-Veterinário  

 Inspeções sanitárias 

 

-Inspeções sanitárias no âmbito do PACE (Plano de Aprovação e Controlo de  

Estabelecimentos) da DGAV (Direção Geral de Alimentação e Veterinária): 

 Estabelecimentos de comércio a retalho de carnes e de produtos à base de carne:  1 

inspeção; 

 Estabelecimentos de comércio a retalho de produtos da pesca e aquicultura: 1 

inspeção. 

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

por reclamações/denúncias) –  8 inspeções. 

 

 Centro de Recolha Oficial (CRO) 

- Foram recolhidos/capturados da via pública 2 canídeos e 2 felídeos; 

- Foram entregues nas instalações do CRO 13 canídeos; 

- Foram adotados 3 canídeos e 3 felídeos; 

- Foram restituídos aos seus detentores 2 canídeos; 

- Foram entregues, para incineração, pelos seus detentores, 7 cadáveres de felídeos e 8 

cadáveres de canídeos; 

- Foram recolhidos das vias/locais públicos 4 cadáveres de felídeos e dois cadáveres de 

canídeos; 

-Foi efetuada a avaliação clínica de 1 canídeo agressor para efeitos de sequestro sanitário 

antirrábico; 

- Acompanhamento de um grupo de jovens escuteiros da região de Leiria que se 

deslocaram ao CRO no dia 4 de março,  no âmbito de uma iniciativa levada a cabo pela 

APAMG. Os jovens escuteiros passearam à trela os canídeos alojados no CRO. 

 

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

de animais de companhia 

- Foram vacinados 28  canídeos; 

- Foram efetuadas 24 identificações eletrónicas de canídeos e 2 de felídeos e respetivos 

registos na base de dados oficial do SICAFE (Sistema de Identificação de Caninos e Felinos). 
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Gabinete de Atendimento ao Munícipe  

 Atendimentos 

Número de Atendimentos: 5349 

- tempo médio de espera 08 minutos e 17 segundos. 

 Licenças 

Licenças emitidas: 

- 12 licenças especiais de ruído. 

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

 Autorizações 

Autorizações emitidas: 

-4 autorizações para realização de eventos em locais públicos e utilização das vias para 

realização de provas desportivas ou outras; 

-16 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 – 644 fossas, num total de 5.223m3 

- Substituição de contadores efetuada por empresa externa – 1.275 

- Instalação de contadores – 132 

- Cortes de abastecimento de água por falta de pagamento- 298 
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 Contratos de fornecimento 

-Celebrados 276 novos contratos de fornecimento  

 Leituras 

-Nos meses de fevereiro e março de 2017 foram efetuadas 24.332 leituras de 

consumo. 

 

Metrologia 

 33 verificações de instrumentos de medição intervenientes em transações comerciais até 

500Kg. 

 

Recursos Humanos 

 

 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, realizados em 23 e 24 de fevereiro e 29 de março 

DFTI - 5 

DAM - 13 

DOT - 10 

DCD - 6 

DISU - 18 

DJC - 2 

  

Nº Exames Periódicos/ocasionais 

DAM - 2 

  

N.º Exames Ocasionais 
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DCD - 2 

DISU - 1 

   

N.º Análises Clínicas, realizadas nos dias 16 de fevereiro, 20 de março e 11 de abril 

DFTI - 6 

DAM - 11 

DOT - 7 

DCD - 6 

DISU - 17 

DJC - 4 

 

 Acidentes de trabalho 

No período de referência há a registar 4 acidentes de trabalho com 1 trabalhador da Divisão 

Financeira e de Tecnologias de Informação (DFTI) e 3 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 8 

dias, sendo que, em três dos acidentes referenciados não houve incapacidade. 

 

 Acidentes pessoais 

No período de referência não há registo de acidentes. 

 

 Doenças profissionais 

Existem seis processos de trabalhadores da autarquia, pendentes de certificação de doença 

profissional, pelo Departamento de Proteção contra os Riscos Profissionais, sendo que o do 

trabalhador Manuel José Pereira foi instruído em 30/03/2017. 

 

 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. 
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 Formação profissional 

9.ª Conferência Anual de Proteção Civil - 4 de março  - Município de Ferreira do Zêzere - 2 

Técnicos Superiores da DOT - inscrição gratuita; 

  

Formação CAM e CQM - 18 fevereiro a 18 de março - Destinos Práticos - 1 Assistente 

Operacional da DISU - 90,00 €; 

  

Como elaborar contratos de urbanismo - 20 de março - Câmara Municipal da Maia - 1 Chefe 

de Divisão e 1 Técnico Superior da DOT - 98,40 €; 

  

Boas Práticas em Controlo de Perdas - 22 de março - APDA - 1 Chefe de Divisão e 1 Técnico 

Superior da DISU - 250,00 €; 

  

Encontro Nacional "Alternativas aos Herbicidas" - 30 de março - Quercus - 1 Técnico Superior 

e 1 Assistente Técnico da DISU - inscrição gratuita; 

  

Seminário PNPOT Território e Prospetiva - 5 abril - DGT - 1 Chefe Divisão - inscrição gratuita; 

  

Avaliação da Qualidade dos Serviços - 17 de abril - ERSAR - 1 Chefe de Divisão e 6 Técnicos 

Superiores da DISU - inscrições gratuitas. 

  

 Aposentação 

No período de referência há a registar: 

- Instrução de processos de aposentação: 0 

- Processos decididos: 0 

- Processos pendentes de decisão pela CGA: 3 

 

 Procedimentos concursais 

Início dos procedimentos tendentes à abertura dos seguintes 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 
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do Território), cujo prazo de apresentação de candidaturas decorre entre 18 de abril e 

5 de maio do corrente; 

- 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), cujo aviso de abertura 

aguarda publicação no Diário da República. 

 

 Estágios profissionais 

Estágio do Curso de Técnico de Juventude – Início a 21 de fevereiro e termo a 31 de maio de 

2017 na DCD Divisão de Cidadania e Desenvolvimento  

Entidade: Instituto de Emprego e Formação Profissional – Serviço de Leiria - 2 alunas 

 

Estágio do Curso de Licenciatura em Relações Humanas e Comunicação Organizacional – Início 

a 15 de março e termo a 9 de junho de 2017, na Divisão Jurídica e de Comunicação, área de 

comunicação e imagem 

Entidade: IPL – Escola Superior de Educação e Ciências Sociais - 1 aluna 

 

 Sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho 

Harmonização e validação dos desempenhos relativos ao biénio 2013/2014; 

 

Distribuição das fichas de avaliação e auto-avaliação do biénio 2015/2016, tendo em vista a 

atribuição das respetivas avaliações pelos avaliadores até 21 de abril do corrente, em 

cumprimento do despacho n.º 101/2017. 

 

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, disponibilizada no dia 

16/02/2017 pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, com elaboração de planta 
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onde se identificam as incongruências e situações de dúvidas, que foi encaminhada através de ofício 

para a entidade para respetivo esclarecimento. 

SIG – Sistemas de Informação Geográfica Municipal 

 

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. 

- Atualização da informação geográfica da rede hidrográfica do concelho com base na informação de 

campo recolhida por um técnico da Proteção Civil.  

- 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 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. 
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ÁREA DE PROJETOS 

 

 CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DE DIVERSOS PAVIMENTOS NAS TRUTAS – CONCURSO 

PÚBLICO N.º 19/2016; 

 REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA SANTA ISABEL, RUA DO 

SALGUEIRO E RUA D. JOÃO PEREIRA VENÂNCIO” – CONCURSO PÚBLICO N.º 21/2016; 

 REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA SANTA ISABEL, RUA DO 

SALGUEIRO E RUA D. JOÃO PEREIRA VENÂNCIO”; 

 REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE VIEIRA DE LEIRIA – CONCURSO 

PÚBLICO N.º 06/; 

 REQUALIFICAÇÃO DAS COBERTURAS DOS PAVILHÕES DO PARQUE MUNICIPAL DE 

EXPOSIÇÕES - CONCURSO PÚBLICO - CP04/2017; 

 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA CASAL DOS CLAROS - PILADO – 

CONCURSO PÚBLICO N.º 02/2017; 

 REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - CONCURSO PÚBLICO N.º 05/2017; 

 EXECUÇÃO DE COLETOR DOMÉSTICO EM CAMINHO PEDONAL ENTRE RUA CIRCULAR E RUA 

DE ÓBIDOS E ENTRE RUA MOINHO D' AMÉLIA E RUA DO JARDIM” – CONCURSO PÚBLICO N.º 

07/2017; 

 PROCESSO DE AQUISIÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, 

PROJETO DE EXECUÇÃO E CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA DE INSTALAÇÕES DO EDIFÍCIO DA 

PISCINA MUNICIPAL DE VIEIRA DE LEIRIA; 

 PARQUE DA CERCA – REABILITAÇÃO DO ESPAÇO DE JOGO E RECREIO INICIAL. 

 
 REABILITAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO NA GARCIA; 

 REQUALIFICAÇÃO DA RUA E TRAVESSA DAS ANDORINHAS – CP 20/2016. 

 PROJETOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INTERFACE DE TRANSPORTES 

URBANOS E TERMINAL RODOVIÁRIO DA MARINHA GRANDE. 
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 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. 

 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. 

 ARRANJOS EXTERIORES DA CAPELA DO PILADO – CP 07/2016. 

 
 REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS PREDIAL NO BLOCO 5 DA RUA PROFESSOR MELO 

VIEIRA – 1.º ESQ. 

 
 CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA E ESCADARIA NO PILADO. 

 

 CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DA ESTRADA DA GUARDA DO PILADO.  

 

 PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA EB GUILHERME STEPHENS (ALTERAÇÃO E FINALIZAÇÃO). 

 PROJETO DE BENEFICIAÇÃO DO ESPAÇO CVMIM - EDIFÍCIO DA RESINAGEM (FINALIZAÇÃO). 

 
 PROJETO E PROCEDIMENTO DE “CORREÇÃO ACÚSTICA DO GABINETE DA CHEFIA DE DIVISÃO 

DA DOT”. 

 TAPAMENTO DE COVAS E BURACOS COM BETÃO BETUMINOSO EM DIVERSOS 

ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE  

 PISCINA MUNICIPAL DE VIEIRA DE LEIRIA – DIVERSAS REPARAÇÕES; 

 RUA DE OEIRAS, RUA CIDADE DO FUNDÃO, RUA FERNANDO PESSOA E ARRUAMENTOS 

ENVOLVENTES – PROPOSTA DE TRAVESSIAS PEDONAIS E REBAIXAMENTO DE PASSEIOS AO 

NÍVEL DA PLATAFORMA VIÁRIA; 

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

o JI/EB Fonte Santa, Marinha Grande; 

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

o Espaço de jogo e recreio frontal – JI; 

o JI Fonte Santa, Vieira de Leiria; 

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 DE REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DO PILADO - ORÇAMENTO 

PARTICIPATIVO 2016. 

 

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 430 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.  
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O trabalho diário de todos os elementos da Divisão de Urbanismo e Licenciamento, no período a 

compreendido de 10 de fevereiro de 2017 a 17 de abril de 2017, período a que respeita o presente 

relatório, apresenta-se, a seguir, resumido: 

Tabela  1 – Processos/pedidos entrados 
 

TIPO 

PERÍODO 

TOTAL 
De 

10/02/2017 
a 

20/02/2017 

De 
21/02/2017 

a 
09/03/2017 

De 
10/03/2017 

a 
23/03/2017 

De 
24/03/2017 

a 
06/04/2017 

De 
07/04/2017 

a 
17/04/2017 

Processos de Construção entrados 4 5 0 2 1 12 

Processos de Demolição entrados 1 0 1 0 0 2 

Processos de Alterações/Ampliação 
entrados 

5 1 4 6 1 17 

Processos de Legalização entrados 3 3 1 7 2 16 

Pedidos de alteração ao uso  0 1 0 1 1 3 

Processos de Loteamento entrados 0 0 0 0 1 1 

Processos de Obras de Urbanização 0 0 0 1 0 1 

Processos de Alteração a Loteamento 
entrados 

0 0 1 0 0 1 

Pedidos de Informação Prévia entrados 0 0 1 0 0 1 

Comunicação de Obras Isentas de 
Controlo Prévio 

4 4 6 5 11 30 

Pedidos de Ocupação de Via Pública - 
apoio execução de obras 

1 1 1 5 3 11 

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

0 0 0 0 0 0 

Aditamentos a processos 12 13 7 13 4 49 

Outros Pedidos Diversos* 49 75 56 83 23 263 

TOTAL GERAL 79 103 78 123 47 430 
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Tabela 2 – Processos/pedidos informados 

PERÍODO 
PROCESSOS/PEDIDOS 

ENTRADOS 

PROCESSSOS/ 
PEDIDOS 

INFORMADOS** 

De 10/02/2017 a 
20/02/2017 

79 73 

De 21/02/2017 a 
09/03/2017 

103 109 

De 10/03/2017 a 
23/03/2017 

78 56 

De 24/03/2017 a 
06/04/2017 

123 67 

De 07/04/2017 a 
17/04/2017 

47 24 

 
Tabela 3 – Documentos emitidos 

TIPO 

PERÍODO 

TOTAL 
De 

10/02/2017 
a 

20/02/2017 

De 
21/02/2017 

a 
09/03/2017 

De 
10/03/2017 

a 
23/03/2017 

De 
24/03/2017 

a 
06/04/2017 

De 
07/04/2017 

a 
17/04/2017 

Alvarás de 
construção/legalização 

emitidos 
1 4 6 2 4 17 

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 1 1 2 0 1 5 

Admissões de Comunicações 
Prévias*** 

0 2 0 2 0 4 

Prorrogações dos alvarás de 
construção 

3 4 0 1 0 8 

Alvarás de autorização de 
utilização emitidos 

3 3 2 4 0 12 

Alvarás de alteração de 
utilização emitidos 

0 0 1 0 0 1 

Alvarás de ocupação da via 
pública emitidos 

0 2 2 1 1 6 

Alvarás de obras de 
urbanização emitidos 

0 0 0 0 0 0 

Certidões emitidas 3 2 8 3 6 22 
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Tabela 4 – Relação entre Processos de licenciamento/comunicação prévia presentes em reunião de 
Câmara, entrados e despachados: 

PERÍODO 

NÚMERO DE 
PROCESSOS E 

ADITAMENTOS 
ENTRADOS 

DATA DA 
REUNIÃO 
CÂMARA 

NÚMERO DE 
PROCESSOS 
PRESENTES 

R.C. 

NÚMERO 
PROCESSOS/ 

PEDIDOS 
DESPACHADOS 

De 10/02/2017 a 
20/02/2017 

13 20-02-2017 19 21 

De 21/02/2017 a 
09/03/2017 

14 09-03-2017 22 47 

De 10/03/2017 a 
23/03/2017 

8 23-03-2017 19 26 

De 24/03/2017 a 
06/04/2017 

14 06-04-2017 19 27 

De 07/04/2017 a 
17/04/2017 

5 --- --- 15 

TOTAL 54 --- 79 136 

 
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 
 

  



46 

 

ÁREA DA PROTEÇÃO CIVIL 

I - Planeamento de emergência e prevenção e avaliação de riscos 

 Análise preliminar dos dados de sinistralidade fornecidos pela ANSR no âmbito do “Protocolo 

de promoção de segurança rodoviária”, assinado entre a CIMRL e a ANSR. 

 Avaliação municipal de riscos (continuação do procedimento). 

 Deram entrada no SMPC, no presente período, 15 participações de perigos diversos - 10 sobre 

gestão de combustível, 3 sobre construções em risco, 2 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. 

II - Defesa da Floresta Contra Incêndios 

 Elaboração do Plano Operacional Municipal 2017 (POM 2017). 

 Preparação e convocação da reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios (CMDFCI), para votação da ata da reunião anterior, apresentação, discussão e 

votação do Plano Operacional Municipal 2017, projeção e planeamento do Dispositivo 

Especial de Combate a Incêndios Florestais para 2017 (DECIF 2017), bem como apresentação 

de outros assuntos de interesse. Elaboração da documentação necessária para a reunião. 

 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 

 Foram efetuadas algumas ações de monitorização das linhas de água em espaço urbano e 

algumas intervenções pontuais em pontões que se encontravam parcialmente obstruídos com 

vegetação, permitindo evitar a ocorrência de inundações urbanas ou danos nas 

infraestruturas confinantes com as linhas de água. 
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IV - Proteção e socorro 

 Elaboração de 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.  

 Elaboração de metodologia de cumprimento dos protocolos de cooperação assinados entre a 

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

ano de 2017.  

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

proteção civil que operam no concelho. 

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

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

 Deslocação ao local e informação sobre problema de segurança na Travessa das Madressilvas - 

Escoura. 

 Elaboração de ofício para o Hospital de Leiria sobre a demora na devolução das macas aos 

bombeiros. 

 Colaboração com uma ação particular de corte de árvores, com a colaboração da EDP.  

V - Segurança Contra Incêndios em Edifícios (SCIE) 

 Elaboração de informação para a abertura de procedimento para “Aquisição de extintores de 

pó químico e CO2”. 

VI - Segurança na via pública - Edifícios particulares 

 Efetuadas três 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. 

 Elaboração de informação e ofício relativo a edifício degradado, confinante com a via pública. 

 

SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 

 
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. 



48 

 

 

O n.º 4 do art.º 35.º do mesmo diploma estipula que, da informação referida no parágrafo 

anterior, devem também constar o saldo e estado atual das dívidas a fornecedores, para o que 

se anexa o calendário da faturação a pagar por fornecedor, do qual constam, as faturas por 

pagar processadas pela Área das Finanças até ao dia 20 de abril de 2017, e que totalizam 

709.015,81 euros. 

 

Para efeitos de acompanhamento da execução orçamental, anexam-se mapas relativos à 

execução orçamental da receita e da despesa de 1 de janeiro a 18 de abril de 2017 e 

comparação com o ano transato.  

 

O total dos compromissos assumidos por pagar ascende a 14.305.236,59 euros, dos quais, 

11.307.566,46 euros respeitam a despesas correntes e 2.997.670,13 euros a despesas de 

capital. O total dos cabimentos assumidos por adjudicar ascende a 1.934.448,02 euros. 

 

O Resumo Diário de Tesouraria do dia 18 de abril de 2017 regista um montante em caixa de 

20.774,75 euros, de depósitos à ordem de 10.894.890 euros e de depósitos de Operações de 

Tesouraria 798.263,07 euros.  
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