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Sessão da Assembleia Municipal da Marinha Grande

Câmara Municipal da Marinha Grande

RELATÓRIO DE TIVIDADES

Marinha Grande, 22 de Dezembro de 2017
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I. EDUCAÇÃO

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Submissão dos dados referentes à Candidatura ao Programa de Generalização de Refeições

Escolares para os alunos do 1.º ciclo do ensino básico - Ano Letivo 2017/2018.

Organização do arranque do fornecimento de refeições, que teve início em simultâneo com o início

do ano letivo, nas cantinas das escolas dos respetivos Agrupamentos de Escolas do Concelho.

Coordenação do funcionamento das cantinas escolares, quer ao nível da avaliação e correção das

ementas escolares, quer ao nível do acompanhamento, controlo e fiscalização das refeições

servidas, através de visitas regulares às mesmas.

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA | COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA

Organização e Coordenação do funcionamento do serviço de dinamização de Atividades de

Animação e Apoio à Família no pré-escolar, da Componente de Apoio à Família no 1º CEB,

Bibliotecas Escolares e Acompanhamento de almoços, em estreita colaboração com os

Agrupamentos de Escolas, incluindo a realização de reuniões preparatórias com a empresa

contratada para o presente ano letivo, de modo a coordenar o início das mesmas com o início das

atividades letivas.

Recolha dos dados necessários para apresentação de candidatura no âmbito do Programa de

Desenvolvimento e Expansão do Pré-escolar – Não foi ainda aberta a fase de apresentação de

candidaturas.

Articulação diária com a empresa responsável pela dinamização do serviço, no sentido de

solucionar e minimizar as diversas ocorrências que têm surgido ao nível do serviço das AAAF’S,

CAF’S e Acompanhamento de Almoços.

Coordenação do serviço de AAAF e CAF nos diversos jardins-de-infância e escolas do concelho,

sendo que no presente ano letivo 2017/2018, verificam-se os seguintes números de inscrições:
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AAAF – Pré-Escolar

CAF – 1º CEB

APOIO AO

Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente Nº de Alunos Inscritos

Comeira 26

Trutas 23

Boavista 16

Pedrulheira 7

Pilado 18

João Beare 2823

TOTAL 113

Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente Nº de Alunos Inscritos

Casal Malta 42

Amieirinha 6

Ordem 14

Francisco Veríssimo 13

Fonte Santa 13

Várzea 17

Moita 14

TOTAL 119

Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria Nº de Alunos Inscritos

Vieira de Leiria 22

Praia Vieira 12

TOTAL 34

TOTAL GERAL 266

Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente Nº de Alunos Inscritos

João Beare 21

TOTAL 21

Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente Nº de Alunos Inscritos

Francisco Veríssimo 21

TOTAL 21

Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria Nº de Alunos Inscritos

António Vitorino 19

TOTAL 19

TOTAL GERAL 61
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FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS - CONTRATOS DE EMPREGO E INSERÇÃO

Acompanhamento do Programa de Contratos de Emprego e Inserção que se encontram a decorrer

nos estabelecimentos de ensino. Presentemente, encontram-se colocados 25 indivíduos,

distribuídos da seguinte forma:

- Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente - 11 contratos de emprego e inserção;

- Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente - 9 contratos de emprego e inserção;

- Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria - 5 contratos de emprego e inserção

SERVIÇOS DIVERSOS

Faturação mensal das refeições escolares e respetivo envio às famílias.

Atualização dos serviços de AAAF´s, CAF´s, alimentação escolar e auxílios económicos, na aplicação

informática “Ensino”, de acordo com a informação prestada pelos pais/encarregados de educação e

Agrupamentos de Escolas do concelho, designadamente:

- Adesão/desistência da mensalidade de alimentação escolar;

- Pedidos de frequência/desistências de AAAF´s e CAF´s;

- Pedidos de anulações de faturas, por diversos motivos;

- Gestão de reclamações sobre os inúmeros serviços prestados pelo Município da Marinha Grande,

no âmbito da Educação.

Coordenação e gestão da venda de senhas avulsas no Gabinete de Apoio ao Munícipe, na

delegação da Câmara Municipal de Vieira de Leiria e Junta de freguesia da Moita.

Coordenação e gestão da monitorização das cantinas escolares.

Controlo e análise dos mapas das refeições escolares servidas nos três Agrupamento de escolas do

concelho, referentes ao Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico.

Gestão do fornecimento de gás natural e engarrafado, nos estabelecimentos de ensino do

Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico, instalações desportivas e outros edifícios municipais.

TRANSPORTES ESCOLARES

- Receção de inscrições para transporte escolar, tendo sido até ao momento tratados e inseridos

cerca de 550 processos, com a respetiva emissão de cartão de transporte, e respetiva organização e

coordenação dos vários transportes a efetuar, desde o pré-escolar até ao secundário.
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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, transmissões do direito de arrendamento,

atualizações bianuais das rendas, 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;

Aprovação da listagem definitiva de candidatos admitidos e excluídos no âmbito do procedimento

concursal pata atribuição de 19 habitações sociais por unanimidade em reunião de câmara de 22 de

setembro de 2017;

Aprovação da afetação das tipologias disponíveis pelos candidatos admitidos e respetivo valor de

renda a aplicar, em reunião de câmara de 22 de setembro de 2017;

Celebração de 19 contratos de arrendamento sob o regime do arrendamento apoiado, datados de

27 de setembro do corrente ano e respetiva entrega das chaves das habitações sociais aos

candidatos admitidos;

Acompanhamento das famílias aos fogos atribuídos, no dia da celebração dos contratos de

arrendamento;

Participação no Seminário “ Repensar a Intervenção em Bairros Sociais - Realidades e Estratégias.”,

realizado no auditório da A.M.A.L, no passado dia 13 de dezembro, na Lourinhã

Visitas domiciliárias aos inquilinos para fomentar relação de proximidade entre inquilinos e

serviços e verificar as condições habitacionais e sociais das famílias, agendadas e não agendadas e
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articulação de processos com as entidades do concelho (Segurança Social, ADESER, Santa Casa da

Misericórdia , Juntas de Freguesia , GAP, etc.)

AÇÃO SOCIAL

Participação na reunião da Associação Novo Olhar II no âmbito do Projeto Santana-Equipa de Rua,

no âmbito da redução de riscos e minimização de Danos no passado dia 17 de novembro;

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;

Participação numa reunião da Plataforma Supra-concelhia do Pinhal Litoral, no passado dia 5 de

dezembro de 2017.

Intervenção na sequência dos incêndios de 15 e 16 de outubro

Abertura do Parque Municipal de Exposições à 1h00 da manhã para apoio às famílias evacuadas da

Garcia, Escoura e Pilado. Articulação com os Serviços de Segurança Social que se encontravam no

terreno. O local esteve aberto até cerca das 6h30, altura em que saíram as últimas pessoas.

Cerca das 10h0 da manhã do dia 16 de outubro, uma equipa da DCD deslocou-se para a Praia da

Vieira e Vieira de Leiria onde identificou as situações de danos mais graves e realizou a articulação

com a Segurança Social no sentido de identificar necessidades imediatas e dar respostas sociais

adequadas e previstas aos desalojados;

A partir desta data foram efetuados os levantamentos de todos os agregados familiares afetados

pelos incêndios, da qual resultaram as fichas de levantamento de danos, numa fase inicial

conjuntamente com a segurança social;

Foi ainda aberto um gabinete de apoio na Junta de Freguesia da Marinha Grande no qual o MMG

teve uma assistente social para prestar apoio no levantamento dos danos, Registo de Declaração

de Danos e Prejuízos e posterior candidatura simplificada à Medida de Compensação de Prejuízos

a Pequenos Agricultores, tendo em vista ao restabelecimento do Potencial Produtivo, PDR 2020,

Pescas ou realizar o encaminhamento para a entidades com competência para intervir nas
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situações de danos e perda de bens na sequência dos incêndios;

Posteriormente prestou apoio na elaboração de candidaturas para apoios deste organismo; Estão

concluídos os processos para a apresentação das candidaturas, das vítimas que identificámos e que

pretenderam fazê-lo;

A DCD integrou uma equipa com a DOT, que esteve a efetuar o levantamento de danos para a

CCDRC.

Foi assim efetuado o levantamento do edificado destruído/afetado pelo incêndio, por solicitação da

CCDRC, através da aplicação de uma ficha de cadastro tipo. Nesta, foram incluídas não só as

primeiras habitações, como também as segundas habitações, anexos e barracões.

Transposição dos dados obtidos para as fichas de cadastro enviadas para o efeito pela CCDRC;

Atualização constante da informação e respetiva comunicação à CCDRC, de novas situações

sinalizadas;

Foi ainda efetuada uma atualização recente, a pedido da CCDRC, relativamente a possíveis

intervenções efetuadas por parte das pessoas afetadas pelos incêndios no edificado sinalizado

( Vieira de Leiria, Pilado e Escoura)

A DCD esteve ainda, desde o início da constituição do grupo de voluntários que se mobilizou para

auxiliar as vítimas do incêndio, a prestar apoio logístico à comunidade que se mobilizou, tendo

articulado com estes parte das respostas sociais ao nível de bens essenciais e imediatos,

alimentação, roupa, calçado, eletrodomésticos, materiais de construção, etc.

Os agregados familiares afetados e mais vulneráveis têm sido alvo de acompanhamento, apoio e

encaminhamento para auxílio ao nível do acompanhamento Psicológico, em colaboração com o

parceiro ADSER que disponibilizou uma psicóloga para o efeito.

A DCD tem procurado dar apoio do ponto de vista da prestação de informação e burocrático a

todas as vítimas afetadas que nos procuram, através da articulação entre instituições e

esclarecimento de dúvidas relativamente à tramitação processual dos apoios;

Presentemente a DCD e a DOT iniciaram mais uma fase do processo de apoio às vítimas dos

incêndios no âmbito do programa de Apoio à Reconstrução de Habitação Permanente, tendo

iniciado em 20 de dezembro o atendimento individual a todos os afetados.

APOIOS FINANCEIROS ÁREA SOCIAL

Aprovação, em reunião de câmara datada de 22 de setembro de 2017, da adenda ao contrato de
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comodato celebrado entre o Município da Marinha Grande e a Associação de Ocupação de Tempos

Livres do Sport Operário Marinhense, em 2013, com vista à atualização da denominação social para

Associação Crescer e Crer.

Aprovação, em reunião de câmara de 13 de novembro de 2017, da atribuição de apoio financeiro à

Casa do Pessoal para a realização da Festa de Natal de 2017, no valor de 16.500,00€;

Aprovação, em reunião de câmara de 13 de novembro de 2017, da admissão das seguintes

candidaturas para atribuição de apoios financeiros para 2018:

- Associação Portuguesa de Deficientes: Plano de Atividades

- Associação Social, Cultural, e Desportiva de Casal Galego para o funcionamento do Serviço de

Apoio Domiciliário, Centro de Dia e Centro de Convívio;

Aprovação em reunião de câmara de 27 de novembro de 2017 da admissão das seguintes

candidaturas para atribuição de apoio financeiro em 2018:

- A.N.O. II, para o funcionamento do Centro Sócio-Sanitário Porta Azul e Loja Social;

- APPACDM, para a substituição dos estores das janelas do edifício da sede.

Aprovação em reunião de câmara de 27 de novembro de 2017 da admissão da candidatura do

Sport Operário Marinhense para as Comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

e respetiva atribuição de apoio financeiro, no valor de 500,00€;

Aprovação em reunião de câmara de 11 de dezembro de 2017 da admissão das seguintes

candidaturas para atribuição de apoio financeiro, em 2018:

- ADESER II: Funcionamento das Salas de Estudo e Gabinete Mão Aberta;

- Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson: Projeto Encontros Terapêuticos com Parkinson

- Comissão de Reformados Pensionistas e Idosos: Almoço de Natal

- Casa do Pessoal da CMMG: Festa de Natal

PROGRAMA DE APOIO SOCIAL A IDOSOS

- Número de visitas efetuadas de meados de setembro a 20 de dezembro de 2017: 285
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- Número de pessoas acompanhadas diariamente: 16

INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À FAMÍLIA

Preparação de processos para a atribuição do Incentivo à Natalidade aos requerentes do 3º

trimestre de 2017 e de processos do 2º Trimestre de 2017 sujeitos a audiência prévia, num total de

24 processos.

Receção e tramitação das despesas referentes ao pagamento da 1ª e 2ª tranche das candidaturas

do 2º trimestre (relativas a 23 processos) e 3º trimestre de 2017 (relativas a 20 processos).

4.º Trimestre de 2016/1.º trimestre de 2017:

- Candidaturas Aprovadas (Reunião de Câmara de 22/05/2017): 42 candidaturas, no montante de

26.750,00€

- Candidaturas Indeferidas: 2

2.º Trimestre de 2017:

-Candidaturas Aprovadas (Reunião de Câmara de 7/09/2017): 23 candidaturas, no montante de

11.750,00€

-Candidaturas Indeferidas: 0

3.º Trimestre de 2017:

-Candidaturas Aprovadas (Reunião de Câmara de 11/12/2017): 20 candidaturas, no montante de

10.250,00€

-Candidaturas Indeferidas: 3

III. DESPORTO

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, tem vindo a

desenvolver um conjunto de Passeios Pedestres, no período compreendido entre os meses de abril

(dia 23) e dezembro (dia 17), tendo-se realizado até à presente data 18 Passeios.
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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.

MANUTENÇÃO E PREPARAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVA MUNICIPAIS PARA A ÉPOCA

DESPORTIVA 2017/2018 COM GESTÃO DIRETA

- Estádio Municipal (Relvado n.º 1 e Relvado n.º 2)

- Pista de Atletismo

- Pavilhão Gimnodesportivo da Marinha Grande

- Pavilhão Gimnodesportivo de Vieira de Leiria

- Parque Municipal de Exposições – Pavilhão Desportivo

Nesta fase é realizada a manutenção e limpeza das Instalações Desportiva Municipais sendo

preparados os devidos mapas de ocupação por parte de entidades de cariz oficial, população em

geral e pedidos pontuais.

Agendamento dos jogos das diversas modalidades desportivas e respetivas competições, género e

escalões etários.

- Estádio Municipal (Relvado n.º 1 e Relvado n.º 2) - Os relvados naturais da zona desportiva são

utilizados em exclusivo pelas equipas do concelho que disputam campeonatos nacionais (ACM e

Academia Futebol da Marinha Grande) sendo utilizado todos os dias por dezenas de atletas para

treinos e jogos dos respetivos campeonatos.

A equipa sénior do ACM que disputa o Campeonato de Portugal Prio, realiza todos os treinos e

jogos no complexo desportivo municipal.

- Pista de Atletismo - A pista de atletismo recebeu diversas provas organizadas pela ADAL e pelo

Clube de Atletismo da Marinha Grande.

A pista de atletismo recebe diariamente alunos da Escola Calazans Duarte para a realização de aulas

de educação física, atletas de diversos clubes do concelho e população em geral.

- Auditório do estádio - o auditório foi o palco diversas ações de formação, destinadas a

treinadores da modalidade e organizadas pela ADAL e pela Federação Portuguesa de Atletismo. O



11

Auditório recebeu igualmente reuniões, ações de formação e assembleias-gerais de algumas

entidades do concelho.

- Campos de ténis - Os 5 campos de ténis sofreram obras de remodelação e desde outubro que os

pisos e as vedações são totalmente novos.

O clube de ténis e a Escola Calazans Duarte são utilizadores diários destas instalações para a

realização de aulas e treinos.

Nos dias 16 e 17 de dezembro o Clube de Ténis realizou uma jornada do campeonato nacional.

Em 2018 um dos campos de ténis será disponibilizado para alugar à população em geral.

OUTROS

- Apoio na preparação e dinamização das Iniciativas “ Corta Mato Escolar” dinamizadas por pelos

Agrupamentos de Escolas Nascente e Agrupamentos de Escolas Poentes.

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:

PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA PARA A 3ª IDADE

- Associação Portuguesa dos Doentes de Parkinson A - 1.500,00 €

- Associação Social Cultural e Desportiva de Casal Galego - 1.500,00 €

- ASURPI - Associação Sindical União dos Reformados Pensionistas e Idosos - 1.500,00 €

- Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande - 1.500,00 €

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ÉPOCA DESPORTIVA 2017/2018:

- E.A.S.- Academia Futebol da Marinha Grande - 11.692,00 €

- Sport Operário Marinhense - 19.850,00€
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- Sociedade de Instrução e Recreio - 1º Maio - 56.075,00€

- Sociedade Beneficência e Recreio - 1º Janeiro - 550,00 €

- Grupo Desportivo “Os Vidreiros” - 9.034,00 €

- Clube de Atletismo da Marinha Grande - 8.300,00 €

- Celebração dos respetivos contratos-programa

- Análise dos relatórios e contas de 2016, das diversas entidades na área de desporto.

APOIOS FINANCEIROS NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS DE APOIO PONTUAL, ANUAL E

INFRAESTRUTURAS - ÁREA DESPORTO E OUTROS

Preparação e elaboração de diversas propostas de admissão de candidaturas e de atribuição de

apoio financeiro a entidades das áreas de desporto e outras, para posterior aprovação em reunião

de câmara, nos termos e nos montantes previamente definidos, designadamente:

- Sociedade de Beneficência 1º de Janeiro, para realização de um passeio em BTT, no valor de

250,00€;

- Sport Operário Marinhense, para realização do Torneio de Xadrez Memorial Vareda, em janeiro de

2018, no valor de 600,00€;

- Sociedade Desportiva e Recreativa Pilado Escoura, para substituição de redes de baliza e de

proteção do campo de futebol danificadas pelo incêndio recente no Pinhal do Rei, no valor de

433,94€;

- APAMG – Associação Protetora de Animais da Marinha Grande relativa à recolha e tratamento de

animais abandonados, no valor de 1500€

- Celebração dos respetivos contratos-programa

- Análise e validação de relatórios de execução de atividades apresentados pelas diversas entidades,

nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios e Benefícios, na área de desporto e

outros.

IV. CULTURA

CASA DA CULTURA TEATRO STEPHENS

Promoção de reuniões de trabalho com 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 (Projetos de Vida
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Sénior, APPACDM, Ginásio Fisicoloucura e artistas).

Realização de diversas informações técnicas internas relativas a pedidos de cedência do Teatro para

realização de eventos/espetáculos, bem como das respetivas propostas de deliberação, feito o

enquadramento dos pedidos face ao Regulamento de Funcionamento e Utilização da Casa da

Cultura Teatro Stephens. Neste período foram realizados os seguintes espetáculos na sequência de

cedências viabilizadas pelo município: FESTA DO TEATRO da UNIVERSIDADE SÉNIOR, FESTA DE

NATAL da APPACDM (lotação esgotada - 262 bilhetes) e FESTA DE NATAL CRIANÇAS DO HIP HOP do

Ginásio FISICOLOUCURA (lotação esgotada - 258 bilhetes).

Foi elaborada e apresentada superiormente a proposta de programação de espetáculos a realizar

na Casa da Cultura de janeiro a maio de 2018 mas programado efetivamente o mês de janeiro e

fevereiro de 2018. Introduziu-se a programação de pelo menos um espetáculo dedicado ao público

infantil e famílias por mês de modo a trabalhar a criação de público desde tenra idade. Foi

igualmente apresentada a proposta de preços a praticar nos ingressos para estes espetáculos.

Mantém-se como sempre o objetivo de programar com a devida antecedência de forma a acautelar

toda a complexidade inerente aos procedimentos de contratualização e respetiva divulgação.

Foram desencadeados os procedimentos com vista à contratualização dos espetáculos a realizar de

janeiro e fevereiro de 2018, bem como as respetivas autorizações e licenças da Sociedade

Portuguesa de Autores e Inspeção Geral das Artes Culturais.

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

que se realizaram ao longo dos meses de março a novembro num total de 16 sessões.

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.

No período em análise foram programados e produzidos os seguintes espetáculos, preços de

ingressos e lotações de sala, na Casa da Cultura Teatro Stephens:
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Dia 16 setembro - Espetáculo de Música com VÁLTER LOBO "MEDITERRÂNEO" - Bilhete 8€ - 34

bilhetes

Dia 13 outubro - Espetáculo de Teatro "LEÔNCIO & LENA" a partir de Georg Büchner com

encenação de João de Brito e interpretação de André Nunes, Carlos Malvarez e Joana Ribeiro

Santos *- Bilhete 8€ - 58 bilhetes

Dia 25 outubro - Espetáculo de Música com MIGUEL GAMEIRO & PÓLO NORTE - Bilhete 15€ - 258

bilhetes

Dia 27 outubro - Espetáculo de Teatro "ESTRANGEIRAS" a partir de Slawomir Mrozek com

encenação de Hélder Gamboa e interpretação de Ângela Pinto e Sylvie Dias * - Bilhete 8€ - 65

bilhetes

Dia 11 novembro - Espetáculo de Música com OFICINAS DE JAZZ – Gratuito – 102 bilhetes

Dia 17 novembro - Espetáculo de Música com TRIO JOÃO BARRADAS - Bilhete 8€ - 52 bilhetes

Dia 18 novembro - Espetáculo de Música com TRIO MÁRIO LAGINHA - Bilhete 10€ - 188 bilhetes

Dia 24 novembro - Espetáculo de Música com ANDRÉ FERNANDES "CENTAURI"- Bilhete 8€ - 52

Dia 25 novembro - Espetáculo de Música com QUINTETO DEMIAN CABAUD - Bilhete 8€ - 40 bilhetes

Dia 16 dezembro – Espetáculo de teatro infantil com Teatrosfera em CAPITÃO MIAU MIAU – Bilhete

2€ - 46 bilhetes

CANDIDATURA REGIÃO DE LEIRIA - REDE CULTURAL

Foram desencadeados todos os procedimentos relativos à contratualização e operacionalização da

Candidatura Região de Leiria - Rede Cultural, designadamente os que se prendem com a produção

e acompanhamento dos 9 espetáculos programados pelo município no ano 2017. De salientar que

estes espetáculos por se inserirem na candidatura são de entrada gratuita para o público

participante. Assim, a 1ª fase da candidatura relativa a 2017 encontra-se 100% executada, tendo

ocorrido no período em análise os seguintes espetáculos:

27 de setembro 17h00 – Arruada na Praça e Jardim Stephens com os Desbundixie Traditional Jazz –

Total estimado de espetadores 100

27 de setembro 21h30 – Espetáculo com CARUMA na Casa da Cultura Teatro Stephens – 169

bilhetes

30 de setembro 21h30 – Espetáculo POESIA HOMÓNIMA com Júlio Resende e Júlio Machado Vaz na

Casa da Cultura Teatro Stephens – 211 bilhetes

7 de outubro 21h30 – Espetáculo do CORO ORFEÃO DE LEIRIA na Igreja Matriz da Marinha Grande –
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150 pessoas

14 de outubro 21h00 – Concerto Centenário de Fátima VOX ANGELIS – 400 pessoas

4 de novembro 17h30 – BIG BAND do ORFEÃO DE LEIRIA – 80 pessoas

10 de novembro 22h00 – ORQUESTRA FILARMONIA DAS BEIRAS REVIVER CARLOS PAIÃO na Casa da

Cultura Teatro Stephens – 258 bilhetes

2 de dezembro 21h30 – LISBOA STRING TRIO na Casa da Cultura Teatro Stephens – 92 bilhetes

15 de dezembro 21h30 – LIZ CONSORT no Auditório da Resinagem – 55 pessoas

FAG 2017

Acompanhamento do evento que teve lugar de 5 a 10 de dezembro no Parque Municipal de

Exposições.

Preparação dos Pavilhões com toda a logística necessária para a realização do evento, limpeza,

pequenos arranjos, revisões de canalizações e equipamentos sanitários, montagem de palcos e

cedência de cadeiras, bandeiras.

Preparação logística da participação das cidades geminadas na Feira de Artesanato e Gastronomia

da Marinha Grande de 5 a 10 de Dezembro. Participaram os municípios geminados de Salvaterra de

Magos, Oliveira de Azeméis e Montemor-o-Novo.

VIVER NATAL

Foram iniciados em meados de novembro os contactos com vista à contratualização de iluminação

de natal de algumas ruas/praças/jardins do concelho e animação cultural do centro tradicional,

procurando-se ainda este ano introduzir alguns elementos diversificadores face ao que vinha sendo

realizado, com o objetivo de valorizar as três freguesias nesta época natalícia, levar a comunidade

marinhense e da região ao centro tradicional da Marinha Grande e impulsionar a dinamização do

comércio tradicional, atividade económica de relevância local, procurando motivar a comunidade a

fazer as suas compras nos estabelecimentos comerciais do concelho.

Deste modo, além de uma iluminação de natal mais abrangente, foi disponibilizado o habitual

presépio no Núcleo de Arte Contemporânea do Museu do Vidro, uma pista de gelo, um programa

alargado de atividades de animação e a sonorização das principais ruas do Centro Tradicional da

sede do concelho.
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Programa do Viver Natal 2018

Até 12 de janeiro de 2018

Edifício da Resinagem

Presépio Tradicional de Filipe Ferreira

Horário:

Terça e quinta-feira: 10h00 às 13h00, 14h00 às 16h00 e 19h00 às 22h00

Quarta, sexta-feira, fins de semana e feriados, das 10h00 às 13h00, das 14h00 às 18h00 e das

19h00 às 22h00.

Este ano, o Presépio que o autor Filipe Ferreira considera como um dos maiores presépios

tradicionais da região, tem a extensão de cerca de 40 metros quadrados e apresenta perto de 900

figuras de barro que se associam a dezenas de peças e acessórios criados pelo autor.

O presépio evoca também usos, costumes e tradições portuguesas.

Podem encontrar-se um pequeno mercado com barraquinhas de venda de cerâmicas, frutas,

plantas e artesanato; uma tasca; ofícios tradicionais como o ferreiro, o carpinteiro e o amolador de

facas; uma área dedicada às romarias, onde não faltam a igreja, os arcos da festa, a procissão, um

palco com o rancho a dançar, a tradicional quebra das panelas e um coreto.

O comboio em movimento encanta sempre os mais pequenos, este ano até tem uma estação, para

entrada e saída dos passageiros.

No ano passado o presépio recebeu cerca de 12000 visitantes, número que se espera que venha a

aumentar este ano.

Até 7 de janeiro de 2018

Praça Guilherme Stephens

PISTA DE GELO NATURAL SOLIDÁRIA

Horário:

De 9 de dezembro a 7 de janeiro, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 22h00;

Dia 24 de dezembro e 31 de dezembro, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00;

Dia 25 de dezembro e 1 de janeiro - encerrada.

Preço: 2 euros, por cada meia hora de utilização; 1,50 euros por pessoa, por meia hora de utilização,

para grupos (mínimo de 15 pessoas).
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Valor reverte integralmente a favor de Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, Bombeiros

Voluntários de Vieira de Leiria e São Silvestre - Associação de Solidariedade Social da Moita.

De 16 de dezembro a 2 de janeiro de 2018

CASA DO PAI NATAL

Auditório do Edifício da Resinagem

Este ano a Casa do Pai Natal é no Auditório da Resinagem.

Vai contar com animadores, pinturas faciais, oferta de lembranças e espetáculos temáticos

Horário:

De 16 de dezembro a 2 de janeiro, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 19h00;

Dia 24 de dezembro e 31 de dezembro, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00;

Dia 25 de dezembro e 1 de janeiro - encerrada.

16 de dezembro

15h00 . Chegada do Pai Natal

23 de dezembro

Casa da Cultura – Teatro Stephens

11h00 . Cinema - COCO M/6

16h30 . Cinema - Gangue do Parque 2

Cine-Teatro Actor Álvaro (Vieira de Leiria)

11h00 . Cinema - Gangue do Parque 2 M/6

15h00 . Cinema - COCO M/6

PASSAGEM DE ANO 2017/2018

Foram tramitados os processos de apoio financeiro para apoio à realização dos festejos da

passagem de ano 2017/2018 nas praias do concelho, cuja programação se expõe abaixo:

São Pedro de Moel
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30 DEZ

14h00 . Animação para Crianças

22h00 . João Leiria & Friends

31 DEZ

11h00 . Passeio pedestre

00h00 . Fogo de artifício

A partir da 00h15:

- Sandro Moisés (animador/speaker)

- Pedro Lothar

- Nuno Aquino

1 JAN

12h30 . 1º Banho do Ano

Praia da Vieira

30 DEZ

23h00 . DJ Tiago M (pop/rock)

00h00 . Diogo Piçarra

01h30 . Piruka

02h30 . DJ Tiago M (pop/rock)

04h00 . Encerramento

31 DEZ

23h00 . BenBand convida Jessica Cipriano

00h00 . Mega Fogo de Artificio no areal

00h15 . P*ta da Loucura

02h30 . GNTK

04h00 . Encerramento
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1 JAN

15h00 . Animação de Rua

15h00 . 1º banho do Ano (com prémios)

15h30 . Baile com o grupo Bico Dobra

18h00 . Sorteio dos prémios

18h30 . Encerramento

APOIOS FINANCEIROS ÁREA CULTURAL

Elaboração de propostas de admissão de candidaturas e de atribuição de apoio financeiro a

entidades das áreas da cultura e respetiva tramitação após a decisão da Câmara Municipal, nos

termos e nos montantes previamente definidos, designadamente:

Candidaturas admitidas:

- Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio – Encontros de Folclore

- Associação Tocándar – Oficinas de precursão

- Clube Recreativo Amieirinhense – projeto Escola de Música e Orquestra da Amieirinha

- Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego – FAG 2018

- Clube dos Músicos da Marinha Grande – Vamos dar Música à Marinha e aquisição de

Equipamento de som, luz e vídeo

- Associação Casa d´Árvore - ABCNATUR – Histórias ao Luar

Candidaturas admitidas e respetivo montante atribuído

- Biblioteca de Instrução e Recreio da Praia de Vieira de Leiria - Passagem de Ano 2017/2018 - no

valor de 20.941,00€

- Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira, Comemorações do 18 de janeiro de 1934 - no

valor de 1.00,00€
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- Associação para a Promoção do Turismo de S. Pedro de Muel, Passagem de Ano de 2017/2018 –

no valor de 9.000,00€.

- Teatresco – Teatro de Grupo – Festiv´Alvaro no valor de 1.000,00€

Os serviços efetuam ainda a gestão de todos os processos de apoio financeiro, sendo responsáveis

pelo controlo do cumprimento das obrigações e fiscalização da aplicação do apoio por parte das

entidades beneficiárias, bem como pela análise e validação dos relatórios relativos à execução do

objeto financeiro e relatórios de atividades e contas anuais.

Foi ainda realizada a análise dos relatórios de contas mensais remetidos pela Junta de Freguesia da

Marinha grande, relativos ao funcionamento da Orquestra da Marinha Grande, no âmbito do

protocolo assinado entre Junta de Freguesia da Marinha Grande e Câmara Municipal, para o

funcionamento da Orquestra da Marinha Grande, até dezembro de 2017.

MUSEU DO VIDRO

O Museu do Vidro recebeu no período de 01 de setembro a 19 de dezembro de 2017, um total de

7432 visitantes, dos quais 2838 em grupo, sendo 26 com visita guiada, distribuídos por:

- Setembro de 2017: 2089, dos quais 1255 em grupo, sendo 26 com visita guiada;

- Outubro de 2017: 983, dos 597 quais em grupo;

- Novembro de 2017: 718, dos 517 quais em grupo;

- Dezembro de 2017: 3642, dos quais 469 em grupo (até 19 de dezembro).

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 18 de novembro de 2017 e até 08 de abril de 2018: exposição temporária do Núcleo de

Artes Decorativas do Museu do Vidro, intitulada “Licores de Portugal, coleção Ana Marques

Pereira”.

- 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.
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- Desde 16 de dezembro de 2017 e até 10 de junho de 2018: exposição temporária do Núcleo de

Arte Contemporânea do Museu do Vidro, intitulada “Contemporâneos VI, Vidro Artístico

Contemporâneo Português”.

19.º Aniversário do Museu Vidro

No âmbito das comemorações do 19.º Aniversário do Museu do Vidro foram promovidas as

seguintes atividades:

- Entradas gratuitas no museu nos dias 13, 16 e 17 de dezembro, tendo o museu sido visitado por

183 pessoas no total dos 3 dias;

- Inauguração da exposição temporária “Contemporâneos VI, Vidro Artístico Contemporâneo

Português”, estando presentes 55 pessoas;

- Espetáculo de teatro infantil “ Capitão Miau Miau”, na Casa da Cultuira Teatro Stephens, tendo

contado com 46 espetadores.

CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA

A Casa-Museu Afonso Lopes Vieira recebeu no período de 01 de setembro a 19 de dezembro de

2017, um total de 229 visitantes, dos quais 30 em grupo, sendo 30 com visita guiada, distribuídos

por:

- Setembro de 2017: 229, dos quais 30 em grupo, sendo 30 com visita guiada (até 17 de setembro);

A Casa-Museu Afonso Lopes Vieira está encerrada ao público desde 18 de setembro.

MUSEU JOAQUIM CORREIA

O Museu Joaquim Correia recebeu no período de 01 de setembro a 19 de dezembro de 2017, um

total de 213 visitantes, dos quais 184 em grupo, distribuídos por:

- Setembro de 2017: 18;

- Outubro de 2017: 29, dos quais 24 em grupo;

- Novembro de 2017: 166, dos quais 160 em grupo;

- Dezembro de 2017: 0 (até 19 de dezembro).

Exposições

Neste período o Museu Joaquim Correia promoveu a partir de setembro de 2017 a exposição

temporária “Fotografias do concelho da Marinha Grande, finais do século XIX”.
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GALERIA MUNICIPAL

A Galeria Municipal recebeu neste no período de 01 de setembro a 19 de dezembro de 2017, um

total de 44 visitantes, distribuídos por:

- Setembro de 2017: sem exposição;

- Outubro de 2017: 9 (sem exposição até ao dia 27 de outubro);

- Novembro de 2017: 44, dos quais 18 em grupo;

- Dezembro de 2017: sem exposição;

COLEÇÃO VISITÁVEL DO FUTURO MUSEU DA INDÚSTRIA DE MOLDES

A Coleção Visitável do Futuro Museu da Indústria de Moldes recebeu no período de 01 de setembro

a 19 de dezembro de 2017, um total de 439 visitantes, dos quais 182 em grupo, distribuídos por:

- Setembro de 2017: 317, dos quais 126 em grupo;

- Outubro de 2017: 78, dos 38 quais em grupo;

- Novembro de 2017: 44, dos 18 quais em grupo;

- Dezembro de 2017: 0 (até 19 de dezembro).

ARQUIVO MUNICIPAL

Total das solicitações ao Arquivo Municipal (incluindo requisições) – 310 - de entre estas incluem-se

atendimento a 115 munícipes.

Requisições de documentos – 505 - dos quais 482 foram processos de licenciamento de obras

particulares.

Continuação da intervenção no fundo documental denominado Arquivo Histórico Florestal, com

uma breve 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.

Continuação da reorganização dos processos de licenciamento de publicidade e ocupação da via

pública até 2004, alvos de uma primeira intervenção mas que se verificou a necessidade de novo

tratamento.

Conclusão do processo de eliminação de documentação, aprovada em reunião de câmara de 17 de

agosto, com a deslocação às instalações da Valorlis onde se procedeu à destruição da

documentação por corte e maceração.
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Incorporação da documentação proveniente da Divisão de Administração e de Modernização

(Setores de Recursos Humanos e Gabinete de Apoio ao Munícipe) e da Divisão Financeira e de

Tecnologias de Informação (Setores de Contabilidade, Património e Tesouraria) num total perto dos

2500 volumes.

BIBLIOTECA MUNICIPAL

Dados estatísticos

No período abrangido por este relatório a Biblioteca Municipal procedeu ao empréstimo de 2.267

livros para leitura domiciliária e inscreveu 58 novos leitores, sendo 12 crianças até aos 12 anos, 3

com idades compreendidas entre os 13 e os 17 anos e 43 com idades superiores a 18 anos. Destes

58 novos leitores inscritos, 42 são do sexo feminino e 16 do sexo masculino.

Neste momento, o catálogo bibliográfico da Biblioteca Municipal conta com 47.786 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 13 sessões de leitura, inseridas na

atividade “A Hora do Conto”, envolvendo 407 crianças e 34 adultos, provenientes dos

estabelecimentos de ensino pré-escolar e 1º CEB do concelho e de alguns estabelecimentos de ATL

do concelho e concelhos limítrofes.

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.

Já no período das férias escolares e dada a heterogeneidade de idades dos grupos, alguns do ATL´s

manifestaram preferência pela utilização da sala de vídeo para a visualização de filmes

infanto-juvenis.



24

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:

- setembro –de 01 a 15 – “O regresso aos clássicos da literatura”

- setembro –de 18 a 29 – “Política”

- outubro – de 02 a 10 – “5 de outubro”

- outubro – de 11 a 31 – “Autores Premiados”

- novembro – de 02 a 30 – “Aconteceu em novembro”

- dezembro – de 04 a 16 – “Romance Histórico”

- dezembro – de 18 a 29 - Biografias

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:

- setembro – de 01 a 29 – “Álvaro Magalhães”

- outubro – de 02 a 31 – “A biodiversidade animal”

- novembro – de 02 a 30 – “Indiana Jones”

- dezembro – de 04 a 29 – “Novidades trazidas pelo Pai Natal”

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
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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.

Estas atividades são suspensas nos meses de julho, agosto e setembro, por falta de recursos

humanos suficientes para assegurar os trabalhos, dado ser o período de gozo de férias de

funcionários.

No período abrangido pelo presente relatório, os temas escolhidos foram os seguintes:

BiblioARTE

- outubro – dia 04, 14:30 – Pintámos, desenhámos ou demos forma aos nossos animais de

estimação (ligação ao Dia Mundial do Animal)

- novembro – dia 10, 14:30 – Desenhámos e pintámos desenhos alusivos ao S. Martinho (ligação ao

Dia de S. Martinho)

- dezembro – dia 06, 14:30 – Decorações de Natal

Junta-te a NÓS

- outubro – dia 26, 15:30 – Recebemos um grupo de idosos do Centro Social e Paroquial de Vieira

de Leiria (ligação ao Dia Mundial da 3ª Idade)

- novembro – dia 15, 14:30 – Demos a conhecer o S. Martinho, através da leitura da lenda

- dezembro – dia 18, 14:30 – Escrevemos uma carta ao Pai Natal

Filmes & C.ª

Em dois dias por mês foi possível visualizar na Sala de Áudio/Vídeo um filme destinado aos mais

pequenos e outro para os pais, juntos a partilharem o mesmo espaço. Os filmes foram,

previamente, escolhidos e divulgados pela Biblioteca, através da nossa newsletter e pela agenda do

Município.

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
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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.

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.

Apoio à edição de livros

No período abrangido pelo presente relatório, realizou-se a apresentação pública do livro “Contos

pouco prováveis”, da autoria de Ana Cristina Luz e foram adquiridos 30 exemplares do livro.

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.

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 setembro a

dezembro foram efetuadas as seguintes atividades:

- Acompanhamento da conclusão 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, que terminaram a sua

participação no Projeto;

- Reunião com as escolas participantes no Projeto para o triénio 2017-2020: Picassinos e Amieirinha,

sobre as atividades a desenvolver no ano letivo 2017/2018;

- Reunião do Projeto “À Descoberta das 4 Cidades” no dia 3 de novembro de 2017 em

Montemor-o-Novo. Balanço do Projeto e preparação dos trabalhos para o ano letivo 2017/2018.
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- Início da Ação Educativa para o triénio 2017-2020 “ÀS VOLTAS COM A ÁGUA, à Descoberta dos

Patrimónios da Água das 4 Cidades”.

PROTOCOLO, EVENTOS E OUTROS

Preparação protocolar e apresentação de cerimónias – quais?

Preparação de textos e envio de convites para eventos da DCD;

Divulgação de eventos por email;

Preparação, ao nível do protocolo de visitas ao concelho da Marinha Grande – quais e de quem?

Apresentação e colaboração na organização de eventos nomeadamente na receção de membros do

Governo – quais?

Preparação logística da participação das cidades geminadas na FAG;

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

V. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÃO

REDE INTERMUNICIPAL DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

ENCONTRO DE TRABALHO DE TÉCNICOS E PONTOS FOCAIS

Participação, em representação do Município da Marinha Grande, num encontro de trabalho de

Técnicos e Pontos Focais da Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento.

Este encontro, que teve como agenda de trabalho a avaliação do Ponto de situação da RICD após a

tomada de posse dos novos executivos municipais, o agendamento de novas ações de formação e a

dinamização dos Grupos de Trabalho temáticos, nomeadamente, nas áreas de implementação dos

ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Cooperação e da Comunicação para o

Desenvolvimento.

Os trabalhos tiveram lugar em Loures, com a participação de Técnicos de diversos Municípios

portugueses e de representantes do Instituto Marquês de Valle Flor.

CONTRIBUTOS PARA A REDE EMMATÉRIA DE COMUNICAÇÃO
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Atualização de dados no site da Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento e

envio regular de contributos em matéria informativa e de comunicação, sobre questões

relacionadas com os ODS-Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Cooperação para o

Desenvolvimento.

PROJETO “MUNICÍPIOS RUMO A 2030”

Tratamento dos procedimentos necessários Proposta de adesão ao projeto “Municípios Rumo a

2030 - campanha para a promoção e implementação dos Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável”, promovido pelo Instituto Marquês de Valle Flor na perspetiva do seu

co-financiamento pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua.

Esta proposta versa essencialmente na formação de técnicos e eleitos municipais e em ações de

sensibilização para os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) a realizar nos municípios.

De acordo com as regras estabelecidas, cada município terá de realizar, obrigatoriamente, dois

eventos alusivos aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), apoiar e participar na

organização de uma conferência nacional sobre esta temática, contribuir para o Estudo sobre os

ODS e Políticas Municipais, divulgar boas práticas no âmbito desta temática, envolvendo os órgãos

de comunicação social locais.

REUNIÃO DE TRABALHO COM REPRESENTANTES DE FONTENAY-SOUS-BOIS SOBRE OS INCÊNDIOS

DE OUTUBRO DE 2017

Receção e reunião com técnicos do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e

do Município de Fontenay-Sous-Bois, na Marinha Grande, no dia 17 de novembro. O encontro de

trabalho pretendeu trocar conhecimentos e experiências relativas à gestão florestal, que possam

contribuir para o planeamento do futuro do Pinhal do Rei, após o incêndio de 15 e 16 de outubro.

O Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara de Fontenay-Sous-Bois e a Diretora do

Departamento Florestal daquele Município, anunciaram que aquela autarquia com a qual a

Marinha Grande é geminada desde 1984, pretende apresentar ao respetivo Conselho Municipal

uma proposta que prevê a oferta à Marinha Grande de 50.000 árvores, número correspondente

aos habitantes do concelho de Fontenay-Sous-Bois.

As árvores a oferecer pelos habitantes de Fontenay-Sous-Bois poderão ser provenientes de França

e serão plantadas num talhão que passará a ter a denominação daquela localidade. No primeiro

trimestre de 2018, o presidente daquela Câmara deslocar-se-á à Marinha Grande para testemunhar
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e participar na plantação. Nesse âmbito, será também convidada a Embaixada de França em

Portugal. A Câmara Municipal da Marinha Grande mostrou-se sensibilizada com esta

disponibilidade, acreditando que este é o verdadeiro espírito de uma geminação, o sentido da

fraternidade que une e solidariza ambos os territórios.
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VI. FISCALIZAÇÃO DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS CONCLUÍDAS

REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA OFICINA DAMÚSICA

ARRANJOS EXTERIORES DA CAPELA DO PILADO

REABILITAÇÃO DOS CAMPOS DE TÉNIS - ZONA DESPORTIVA DA MARINHA GRANDE

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FILTROS DE AREIA NA PISCINA DE VIEIRA DE LEIRIA

EDIFÍCIO PARA OFICINA DA MÚSICA - ARRANJOS EXTERIORES E ACABAMENTOS
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REABILITAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - RUA DO CLUBE DESPORTIVO DA GARCIA

CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO ESTRADA DE LIGAÇÃO DA GUARDA DO PILADO À EM 242-1

ALTERAÇÃO DE VÃOS EXTERIORES DE ALUMÍNIO NAS VARANDAS DOS BLOCOS 1, 3 E 5 DA RUA

JÚLIO BRAGA BARROS

REQUALIFICAÇÃO DAS VARANDAS DOS BLOCOS 1, 3 E 5 DA RUA JÚLIO BRAGA BARROS
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SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS DE QUEDA E ALTERAÇÃO DA REDE DE GÁS NOS BLOCOS 1, 3 E 5 DA RUA

JÚLIO BRAGA BARROS

ESPAÇO DE JOGO E RECREIO - JARDIM DE INFÂNCIA DA FONTE SANTA - VIEIRA DE LEIRIA

ESPAÇO DE JOGO E RECREIO - JARDIM INFANTIL E ESCOLA BÁSICA DA FONTE SANTA - MARINHA

GRANDE
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MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS DO CONCELHO

DA MARINHA GRANDE

PARQUE DA CERCA - ESPAÇO DE JOGO E RECREIO - INTERVENÇÃO NOS PISOS, VEDAÇÕES E

EQUIPAMENTOS INICIAIS - MARINHA GRANDE

ESPAÇO DE JOGO E RECREIO - EQUIPAMENTO DE JOGO E RECREIO - MARINHA GRANDE

REPOSIÇÃO DE TERRAS NO TALUDE E NA RUA ANÍBAL BETTENCOURT
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OBRAS EM EXECUÇÃO

REABILITAÇÃO DO CAMPO SINTÉTICO - MARINHA GRANDE (suspensa)

REQUALIFICAÇÃO DA EB GUILHERME STEPHENS - MARINHA GRANDE

REQUALIFICAÇÃO DA RUA E TRAVESSA DAS ANDORINHAS

REQUALIFICAÇÃO DA RUA ESQUERDA E RUA DA ALMOÍNHA VELHA

REQUALIFICAÇÃO DAS COBERTURAS DOS PAVILHÕES DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES

REABILITAÇÃO ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E DE BEBIDAS DO JARDIM LUÍS CAMÕES
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REABILITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DO PILADO - OP 2016

REQUALIFICAÇÃO RUA NOVA MOÍNHO DE CIMA E INFRAESTRUTURAS SANEAMENTO DOS

ARRUAMENTOS ADJACENTES

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

SALGUEIRO E RUA D. JOÃO PEREIRA VENÂNCIO

VII. Serviço Médico -Veterinário

Segurança da Cadeia Alimentar

- Vistoria aos 6 estabelecimentos de restauração instalados no Parque Municipal de

Exposições no âmbito da 28.ª Feira Nacional de Artesanto e Gastronomia da Marinha

Grande;

- Colheita de amostras de carne em estabelecimento de venda a retalho de carnes e

produtos à base de carne no âmbito do Programa de Vigilância da Resistência

Antimicrobiana (PVRAM) da Direção Geral de Alimentação e Veterinária.

 Higiene, Saúde e Bem Estar Animal

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

reclamações/denúncias) – 11 inspeções;
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Centro de Recolha Oficial (CRO)

- Foi recolhido da via pública 1 canídeo;

- Foram entregues nas instalações do CRO (animais recolhidos por munícipes da via

pública) 10 canídeos e 4 felídeos.

- Foram adotados 9 canídeos e 4 felídeos;

- Foram restituídos aos seus detentores 1 canídeo e 1 felídeo;

-Foram eutanasiados 3 canídeos (vitimas de atropelamento e /ou doença prolongada,

em visível estado de sofrimento);

- Foi efetuada a avaliação e acompanhamento clínico de 2 canídeos agressores e 1

canídeo agredido (sequestro sanitário);

- Foram entregues para incineração 18 cadáveres de canídeos e 23 cadáveres de

felídeos;

- Foram recolhidos das vias/locais públicos 6 cadáveres de canídeos e 11 cadáveres de

felídeos.

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

de animais de companhia

- Foram vacinados 85 canídeos e 1 felídeo;

- Foram efetuadas 49 identificações eletrónicas de animais de companhia e respetivos

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

 Outras Atividades

- Tramitação de procedimentos referentes à recolha e encaminhamento adequado
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de cadáveres de animais de interesse pecuário abandonados em espaços públicos e

privados: 2 novilhos e 2 equinos;

- Acompanhamento das ações de enterramento de animais mortos em incêndios: 43

caprinos e 1 vitelo.

VIII. Gabinete de Atendimento ao Munícipe

 Atendimentos

Número de Atendimentos: 5.971

- tempo médio de espera 7 minutos e 54 segundos.

 Licenças

Licenças emitidas:

- 16 licenças especiais de ruído.

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

Autorizações

Autorizações emitidas:

-11 autorizações para realização de eventos em locais públicos e utilização das vias

para realização de provas desportivas ou outras;

-18 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 – 608 fossas, num total de 5.419m3

- Substituição de contadores efetuada por empresa externa – 544

- Instalação de contadores – 145

- Cortes de abastecimento de água por falta de pagamento- 282

Contratos de fornecimento

-Celebrados 338 novos contratos de fornecimento

 Leituras
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-Nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017 foram efetuadas 20.370

leituras de consumo.

Receita arrecadada no GAM - POCAL, nos meses de junho, julho e agosto de 2017: 1.731.369,04 €

De onde se destaca:

- Cemitérios (inumações e trasladações, etc): 24.790,80€

- Utilização dos mercados municipais: 21.538,06€

- Publicidade e ocupação da via pública: 5.056,78€

- Metrologia: 2.471,47€

- Águas, saneamento e resíduos sólidos: 1.662.882,17€

Águas e Saneamento – AQUAMATRIX:

Faturação:

- Águas, saneamento, resíduos sólidos e serviços: 1.367.532,94€

Recebimentos:

- Águas, saneamento, resíduos sólidos e serviços: 1.319.994.74€

Metrologia

48 verificações de instrumentos de medição intervenientes em transações comerciais até

500Kg.

IX. Recursos Humanos

Processamento de vencimentos

Foi efetuado o processamento de vencimentos dos meses de setembro a dezembro, 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 setembro, outubro e novembro de 2017.
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Ciclo anual de gestão

Foi elaborada a proposta de orçamento das despesas correntes com pessoal e mapa de pessoal

para 2018.

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 20 de dezembro:

DAM – 1

DISU – 2

DCD – 7

DFTI – 1

DOT – 2

DJC - 3

N.º Exames Periódicos/Ocasionais realizados em 20 de dezembro:

DAM – 1

DJC – 1

N.º Exames Ocasionais realizados em 20 de dezembro:

DAM – 2

DOT – 1
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DISU - 1

N.º Análises Clínicas realizadas em 15 de setembro:

DCD – 5

DAM – 1

DISU – 4

DFTI – 2

Deslocação da técnica de SHST da empresa prestadora do Serviço de Segurança, Higiene e Saúde no

Trabalho aos estaleiros municipais no dia 29 de novembro, com o principal objetivo de proceder à

atualização do relatório de Segurança e Saúde no Trabalho dos Estaleiros.

Acidentes de trabalho

No período em referência há a registar 8 acidentes de trabalho e 1 recaída com 3 trabalhadores da

Divisão de Administração e Modernização (DAM - 1 assistente operacional; 1 assistente técnico e

1 técnico superior), 6 trabalhadores da Divisão de Infraestruturas e Serviços Urbanos (DISU – 2

técnicos superiores; 3 assistentes operacionais e 1 recaída de um assistente operacional).

Três dos acidentes registados não resultaram em Incapacidade Temporária para os trabalhadores (1

técnico superior da DAM, 1 técnico superior e 1 assistente operacional da DISU sem incapacidade).

O n.º total de dias de incapacidade temporária absoluta para o trabalho é de 162 dias, sendo que 1

dos acidentes e o processo de recaída ainda se encontram com período de ITA a decorrer até início

do próximo ano.

Doenças profissionais

Existem seis processos de trabalhadores da autarquia (Emília Fernandes Rigueira – DCD, Maria
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Lucília Botas - DISU, António Argel Marques - DAM, Manuel José – DISU, Maria Fátima Boiça – DISU,

Deonilde Costa - DISU), pendentes de certificação de doença profissional, pelo Departamento de

Proteção contra os Riscos Profissionais, sendo que o processo de Deonilde Costa foi instruído em

30/10/2017.

Relativamente ao processo da trabalhadora, Maria Amélia Ramusga, aguardamos realização da

Junta Médica da CGA.

Aposentação

No período de referência há a registar:

- Instrução de processos de aposentação: 1

- Processos decididos: 1

- Processos pendentes de decisão pela CGA: 1

Formação Profissional

Seminário “Turismo e Património Cultural: Tecnologia e Inovação” – 28 e 29 setembro, Org.

Motivos e memórias, Unipessoal, Lda – 1 Técnico Superior e 1 Assistente Técnico da DCD – 100,00€;

Seminário – Ordenamento do território, urbanismo e cidades – que rumo? – 10 de novembro – Org.

Almedina – 1 vereador e 1 Chefe Divisão da DOT – 249,00 €;

Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER) / e-GAR – 7 de novembro – Org,ª

Apemeta – 1 Técnico Superior da DISU – 60,00€;
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Workshop sobre Contraordenações Urbanísticas – 7 de dezembro de 2017, Org.ª ICJP –Instituto de

Ciências Jurídico-Políticas – 1 Técnico Superior DJC – 120,00€;

A Gestão de Recursos Humanos e o SIADAP Local – 24 de novembro de 2017, Org.ª ATAM – 1 Chefe

de Divisão e 1 Chefe de Unidade da DAM – 200,00€;

2.ª sessão do Ciclo de Palestras “à conversa com…” – 24 de outubro de 2017, Org.ª Junta de

Freguesia da Marinha Grande – 2 Técnicas Superiores da DCD – inscrição gratuita;

Portugal digital summit 17 – 10 e 11 de outubro, Org.ª ACEPsummit – 1 Chefe de Divisão da DJC e 2

Técnicos Superiores da DJC – inscrição gratuita;

Jornadas “Além do físico: barreiras à participação cultural” – 13 de novembro de 2017 – org.ª

Acesso Cultura, Associação Cultural – 3 Técnicas Superiores DCD – inscrição gratuita;

Roadshow de apresentação das alterações ao Código dos Contratos Públicos – 16 de novembro de

2017 – Org.ª IMPIC – Instituto de mercados Públicos do Imobiliário e da Construção – 1 Chefe da

Divisão, 3 Técnicos Superiores da DFTI, 2 Técnicos Superiores da DOT, 1 Chefe de Divisão da DISU, 1

Chefe de Divisão e 1 Chefe de Unidade da DAM – inscrição gratuita;

Curso de Gestão de Energia no Setor das àguas – 13,14, 17 e 24 de novembro de 2017 – Org.ª

ERsar – 1 Técnico Superior da DISU – inscrição gratuita;

Equipamento GNSS RTK – Leica Zeno 20 – 6 de novembro de 2017 – Org.ª Leica Geosystems, lda

(fornecedora do equipamento) – 3 Técnicas Superiores da DOT, 1 Técnico Superior da DISU e 1
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Técnico Superior da DAM;

2.ª sessão do Ciclo de Palestras “à conversa com…” – 24 de outubro de 2017, Org.ª Junta de

Freguesia da Marinha Grande – 2 Técnicas Superiores da DCD – inscrição gratuita;

Seminário (RE)pensar a Intervenção em Bairros Sociais – realidades e desafios – 13 de dezembro de

2017 – Org,ª Município Lourinhã, 1 Chefe de Divisão e 2 Técnicos Superiores da DCD – inscrição

gratuita;

O Novo Paradigma da Gestão de Pragas – 13 de dezembro de 2017 – Org.ª Groquifar – 1 Técnico

Superior da DISU e 1 Técnico Superior da DAM – inscrição gratuita;

As lições de Pedrogrão Grande – 7 de dezembro de 2017 – Org.ª ADAI – 2 Técnicos Superiores da

DOT – inscrição gratuita.

X – 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

- 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.

- Acompanhamento dos trabalhos efetuados no âmbito do “Levantamento do Património
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Arqueológico do concelho da Marinha Grande” - Processo de Aquisição n.º 59/2017 - AP/DOT.

II - Programa da Orla Costeira Ovar-Marinha Grande (POC-OMG)

- Na sequência da aprovação do Programa da Orla Costeira Ovar-Marinha Grande, através da Resolução de

Conselho de Ministros n.º 112/2017, de 10 de agosto, publicada no Diário da República n.º 154, 1.ª Série e

do envio por parte da Agência Portuguesa do Ambiente de informação geográfica referente ao POC-OMG,

procedeu-se à estruturação desta informação e disponibilização na Partilha SIG.

- Elaboração das peças gráficas para efeitos de alteração por adaptação do Plano Diretor Municipal da

Marinha Grande, em virtude da entrada em vigor do POC – OMG, com representação das Faixas de Proteção

e Salvaguarda na Carta de Ordenamento do PDM e da Margem (que constitui a única servidão administrativa

proveniente do POC – OMG), na Carta de Condicionantes do PDM.

- Elaboração da Proposta de Alteração ao Regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande,

para efeitos de adaptação ao Programa de Orla Costeira - Ovar-Marinha Grande, presente em Reunião de

Câmara de 11 dezembro de 2017, para submissão a Assembleia Municipal.

XI – Reabilitação Urbana

ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA

- Elaboração do documento final da Operação de Reabilitação Urbana após período de discussão

pública do projeto da Operação de Reabilitação Urbana Simples do Centro da Marinha Grande;

- Compilação de informação relativa ao IFRRU 2020 - Instrumento Financeiro para Reabilitação e

Revitalização Urbanas, disponibilizada na página da Câmara Municipal;

- Compilação da informação respeitante à Operação de Reabilitação Urbana Simples, na Área de

Reabilitação Urbana do Centro da Marinha Grande – Estratégia de Reabilitação Urbana, que esteve

presente na reunião extraordinária da Assembleia Municipal de 20 novembro 2017, para efeitos da

sua apreciação e aprovação;

- Elaboração do Edital n.º 52/DOT/2017 referente à publicitação da aprovação pela Assembleia

Municipal, da Operação de Reabilitação Urbana Simples, na Área de Reabilitação Urbana do Centro
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da Marinha Grande e respetiva Estratégia.

XII – 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
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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 em Vieira de

Leiria, 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.

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
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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 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.

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

de Saneamento Doméstico;

- Por solicitação da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e em colaboração com os serviços da

Proteção Civil, foram identificadas em campo as linhas de água principais que foram afetadas pelo

incêndio de 15 de outubro, tendo sido elaborado um mapa com estas linhas de água, com a

indicação do comprimento de cada troço e fotografias elucidativas, tendo sido convertida a

informação geográfica para o formato shapfile, para disponibilização à APA.

- Decorrente do levantamento efetuado pelos técnicos da Câmara Municipal relativos aos imóveis

afetados na sequência do incêndio ocorrido no concelho em 15 de Outubro de 2017, foram

elaborados os mapas: localização dos imóveis afetados, identificação dos imóveis no Plano Diretor

Municipal (Carta de Ordenamento e Carta de Condicionantes). Foi ainda elaborado para cada

imóvel, um documento com informação do seu enquadramento face ao PDM e identificação, caso

existam, das pretensões de licenciamento registadas na Câmara Municipal para esse prédio.

- Elaboração de mapa com identificação das estradas/caminhos florestais para encerramento,

devido ao risco real de queda de árvores, na sequência do incêndio do dia 15 de Outubro.
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XIII – Projetos

Acompanhamento de obras e prestações de serviços

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

de projeto.

1. 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 - Informação com a referência CS/43/2017 de 25/09/2017 sobre falta de

cumprimento dos prazos de entrega dos projetos. Informação com a referência CS/60/2017 de

19/12/2017 sobre análise do Projeto de Execução, apresentado pela empresa ENAQUE a

11/12/2017. Pedido de plurianualidade.

2. 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 - Informação com

a referência CS/43/2017 de 25/09/2017 sobre falta de cumprimento dos prazos de entrega dos

projetos. Informação com a referência CS/61/2017 de 19/12/2017 sobre análise do Projeto de

Execução, apresentado pela empresa ENAQUE a 11/12/2017. Pedido de plurianualidade.

 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INTERFACE DE

TRANSPORTES URBANOS E DO TERMINAL RODOVIÁRIO DA MARINHA GRANDE – P.A. N.º

53/2017 - DOT – Pedido de plurianualidade.

 PROJETO DE EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DO PONTO DE ÁGUA EM ALBERGARIA – P.A.

N.º 82/2017 - pedido de plurianualidade.

 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 – P.A. N.º 40/2017 – AP/DOT – Apreciação interna;

 PROCESSO DE AQUISIÇÃO DO PROJETO EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA VITÓRIA – P.A.



49

N.º 62/2016 – informação para aprovação do projeto de Execução;

 REQUALIFICAÇÃO DA EB GUILHERME STEPHENS - Informação de aprovação de trabalhos a mais, no

valor de 3.898,10 euros + IVA, e suprimento de Omissões, no valor de 533,00 euros +IVA;

 REQUALIFICAÇÃO DA RUA E TRAVESSA DAS ANDORINHAS – CP 20/2016 – Informação com a

referência CS/46/2017 de 12/10/2017 sobre análise de pedidos de moradores a solicitar o

recuo dos seus muros, apesar dos mesmos não estarem previstos na empreitada, uma vez que

houve recusa de cedência quando foram contactados em fase de projeto. Informação com a

referência CS/48/2017 de 21/10/2017 sobre análise de requerimento assinado pelos

moradores da Travessa das Andorinhas solicitando a retirada do lancil e passeio na frente das

suas casas.

Projetos concluídos e entregues

 REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELO INCÊNDIO NA ESTRADA VIEIRA / PRAIA – Ajuste

Direto n.º 26/2017 – informação para abertura de procedimento datada de 06/11/2017.

Estima-se que o valor total da obra em 95.301,00 € (Noventa e cinco mil trezentos e um euros),

acrescido do IVA à taxa legal em vigor., sendo o prazo previsto em projeto para sua execução

de 30 dias.

 SINALIZAÇÃO DANIFICADA PELOS INCÊNDIOS – ESTRADA ATLÂNTICA, EM242-1 E MATA NACIONAL -

Informação de aprovação de trabalhos a menos, no valor de 3.246,10 euros +IVA e trabalhos de

suprimento de erros e omissões no valor de 3.369,00 euros + IVA;

 REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELO INCÊNDIO - RESERVATÓRIO DA PRAIA DA VIEIRA

– Ajuste Direto n.º /2017 – informação para abertura de procedimento datada de

06/11/2017. Estima-se que o valor total da obra em 30.011,00 € (Trinta mil e onze euros),

acrescido do IVA à taxa legal em vigor., sendo o prazo previsto em projeto para sua execução

de 30 dias.

 REABILITAÇÃO DA COBERTURA DO JARDIM DE INFÂNCIA DAS TRUTAS – Gestão do processo

de concurso e análise dos elementos apresentados na plataforma. Apreciação das listas de

erros e omissões em fase de concurso através da informação com a referência CS/41/2017 de

14/09/2017.
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 ALARGAMENTO DA RUA DA CERCA - CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE SUPORTE DE TERRAS -

Gestão do processo de concurso e análise dos elementos apresentados na plataforma.

Apreciação das listas de erros e omissões em fase de concurso através da informação com a

referência CS/42/2017 de 22/09/2017. Informação com a referência CS/47/2017 de

13/10/2017 sobre análise de reclamação apresentada por Maria do Céu Fragoso Ascenso de

Sousa solicitando também a construção de um muro de suporte de terras na delimitação do

seu terreno.

 REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NO CAMPO SINTÉTICO - MARINHA GRANDE” - Concurso

público nº. 26/2017 – Apreciação das listas de erros e omissões em fase de concurso através

da informação com a referência CS/44/2017 de 29/09/2017.

 REDE DE ABASTECIMENTO EM ALTA - SÃO PEDRO DE MOEL - ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES - projeto de

execução elaborado, em colaboração com a Eng.ª Cristina Silva, tramitação na plataforma eletrónica da

contratação pública concluída, com proposta de adjudicação. Relatório final elaborada a 21 dez 2017.

 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA - SÃO PEDRO DE MOEL ESTABILIZAÇÃO DE

TALUDES - Concurso público nº. 31/2017 – Apreciação de Listas de erros e omissões em fase

de concurso através da informação com a referência CS/49/2017 de 06/11/2017.

 EXECUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA VAL GIL E RUA MOINHO DE

GUERRA - FASE 3” – Concurso Público n.º _____/2017 – informação para abertura de

procedimento datada de 07/12/2017. Estima-se que o valor total da obra em 75.780,00 €

(Setenta e cinco mil setecentos e oitenta euros ), acrescido do IVA à taxa legal em vigor., sendo

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

 EXECUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE NA ÁGUA NA RUA DOS BENTOS E NA RUA DO

PONTEL - FASE 4” – Concurso Público n.º _____/2017 – informação para abertura de

procedimento datada de 12/12/2017. Estima-se que o valor total da obra em 58.916,50 €

(Cinquenta e oito mil novecentos e dezasseis euros e cinquenta cêntimos), acrescido do IVA à

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

 REPOSIÇÃO DO TALUDE E PAVIMENTOS DA RUA ANIBAL BETTENCOURT - Ajuste Direto n.º

_____/2017 – informação para abertura de procedimento datada de 15/12/2017. Estima-se que

o valor total da obra em 53.285,00 € (Cinquenta e três mil duzentos e oitenta e cinco euros),
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acrescido do IVA à taxa legal em vigor., sendo o prazo previsto em projeto para sua execução

de 6 dias.

 PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE –

elaboração de procedimento.

 RUA DOS GRILOS - Pavimentação de um troço de via – elaboração de procedimento.

Projetos em elaboração

 VEDAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA ANTIGA ETAR DA ESCOURA – Elaboração de projeto;

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

 REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO: JI E EB de Casal do Malta, Marinha Grande;

 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;

 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NA RUA DO BREJO - Elaboração de estudo para topografia

efetuar o levantamento topográfico;

 REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS CHEDAS - Receção do troço da ER 349 entre o Km 4+400 até ao

limite do concelho da Marinha Grande - Elaboração de ofício para as Infraestruturas de Portugal –

obtenção de autorização;

 ESPAÇO DE JOGO E RECREIO DO JI DOS OUTEIROS, VIEIRA DE LEIRIA - estudo prévio concluído;

 ESPAÇO DE JOGO E RECREIO DO JI/EB DE CASAL DO MALTA, MARINHA GRANDE - estudo prévio

concluído;

 ESPAÇO DE JOGO E RECREIO DA EB ANTÓNIO VITORINO, VIEIRA DE LEIRIA - estudo prévio concluído.
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Apoio Projetos – Orçamento e/ou Cedências

 Elaboração de orçamentos e mapas de quantidades executados:

ALTERAÇÃO DE VÃOS EXTERIORES DE ALUMINIO NAS VARANDAS DOS BLOCOS 1,3 E 5 DA

RUA JÚLIO BRAGA BARROS

REABILITAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - RUA DO CLUBE DESPORTIVO DA GARCIA -

TRABALHOS A MENOS

Edifício para Oficina de Música - Arranjos exteriores e acabamentos

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

SALGUEIRO/RUA D. JOÃO PEREIRA VENÂNCIO - ERROS/OMISSÕES

REMODELAÇÃO DA REDE PREDIAL DO CEMITÉRIO DE MARINHA GRANDE

REABILITAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E DE BEBIDAS JARDIM LUIS DE

CAMÕES - ERROS/OMISSÕES A PREÇOS ACORDADOS/CONTRATO -

EMPREITEIRO/MUNICIPIO

REQUALIFICAÇÃO DA RUA E TRAVESSA DAS ANDORINHAS - SUPRIMENTO DE ERROS E

OMISSÕES (PREÇOS ACORDADOS)

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

- TRABALHOS A MENOS

PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS GRILOS -PAVIMENTAÇÃO DE UM TROÇO DE VIA

REABILITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DO PILADO - ERROS/OMISSÕES A PREÇOS

CONTRATUAIS

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO

REABILITAÇÃO DOS CAMPOS DE TÉNIS - ZONA DESPORTIVA DA MARINHA GRANDE -

TRABALHOS A MENOS

REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELO INCÊNDIO - RESERVATÓRIO DA PRAIA DA VIEIRA

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FILTROS DE AREIA NA PISCINA DE VIEIRA DE LEIRIA -

TRABALHOS A MENOS

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA - SÃO PEDRO DE MOEL - ESTABILIZAÇÃO DE

TALUDES
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Medições e orçamentos parcialmente executados por mim e pelo técnico responsável

pelo projecto:

 PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO

 EXECUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA DOS BENTOS E RUA DO

PONTEL - FASE 4

 REABILITAÇÃO E PROMOÇÃO DA MOBILIDADE NO LARGO DA REPÚBLICA - TRABALHOS
A MAIS A PREÇOS ACORDADOS

 REQUALIFICAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DA RUA MANUEL DINIS
PARREIRA-TRABALHOS A MENOS

Apoio Projetos – Sala de Desenho

 Projeto de Requalificação/Ampliação da Escola da Moita

 Projeto de Requalificação/Ampliação da Escola da Moita - Alteração

 Rua Fernando Pessoa - Proposta de sinalização

 Rua dos Grilos, Pilado - Proposta de pavimentação

 Proposta de ligação Boavista/Rua do Repouso

 Requalificação da Cobertura dos Blocos 1 a 8, da Praceta da Liberdade - Casal de Malta

 Pavimentação de diversos arruamentos no Concelho

 Reabilitação da Rua da Sapinha - Moita
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XIV – Processos de licenciamento

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 663 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 536 processos/pedidos.

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

compreendido de 29 de agosto a 20 de dezembro de 2017, período a que respeita o presente

relatório, apresenta-se, a seguir, resumido:
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Tabela 1 – Processos/pedidos entrados

TIPO

PERIODO

TOTAL
De

29/08/2017
a

07/09/2017

De
08/09/2017

a
22/09/2017

De
23/09/2017

a
13/11/2017

De
14/11/2017

a
27/11/2017

De
28/11/2018

a
11/12/2017

De
12/12/2017

a
20/12/2017

Processos de Construção
entrados 0 3 13 2 5 4 27

Processos de Demolição
entrados 0 1 0 0 0 0 1

Processos de
Alterações/Ampliação entrados 1 5 9 2 4 3 24

Processos de Legalização
entrados 1 0 8 4 0 6 19

Pedidos de alteração ao uso 2 0 2 0 0 0 4

Processos de Loteamento
entrados 0 0 0 0 0 0 0

Processos de Obras de
Urbanização 0 0 0 0 0 0 0

Processos de Alteração a
Loteamento entrados 0 0 0 0 1 0 1

Pedidos de Informação Prévia
entrados 0 0 0 0 0 0 0

Comunicação de Obras Isentas
de Controlo Prévio 11 9 34 9 5 6 74

Pedidos de Ocupação de Via
Pública - apoio execução de
obras

1 2 5 1 1 1 11

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

0 0 1 1 0 0 2

Aditamentos a processos 5 17 40 9 19 11 101

Outros Pedidos Diversos* 42 50 165 60 47 35 399

TOTAL GERAL
63 87 277 88 82 66 663
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Tabela 2 – Processos/pedidos informados

PERÍODO
PROCESSOS/PEDIDOS

ENTRADOS

PROCESSSOS/
PEDIDOS

INFORMADOS**

De 29/08/2017 a 07/09/2017 63 66
De 08/09/2017 a 22/09/2017 87 81
De 23/09/2017 a 13/11/2017 277 235
De 14/11/2017 a 27/11/2017 88 68
De 28/11/2018 a 11/12/2017 82 42
De 12/12/2017 a 20/12/2017 66 44

Tabela 3 – Documentos emitidos

TIPO

PERÍODO

TOTAL
De

29/08/2017
a

07/09/2017

De
08/09/2017

a
22/09/2017

De
23/09/2017

a
13/11/2017

De
14/11/2017

a
27/11/2017

De
28/11/2018

a
11/12/2017

De
12/12/2017

a
20/12/2017

Alvarás de
construção/legalização emitidos 6 4 8 3 9 6 36

Alvarás de demolição emitidos 0 1 0 0 0 1 2

Alvarás de loteamento emitidos 0 0 0 0 0 0 0

Alterações a licenças de
loteamento emitidas 0 0 0 0 1 0 1

Alterações à licença emitidas 0 3 1 0 0 1 5

Admissões de Comunicações
Prévias*** 1 1 4 2 0 1 9

Prorrogações dos alvarás de
construção 0 1 3 2 0 0 6

Alvarás de autorização de
utilização emitidos 3 5 3 2 4 3 20

Alvarás de alteração de
utilização emitidos 0 0 0 0 0 0 0

Alvarás de ocupação da via
pública emitidos 3 2 7 3 3 1 19

Alvarás de obras de urbanização
emitidos 0 0 0 0 0 0 0

Certidões emitidas 8 11 40 8 6 6 79
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Tabela 4 – Relação entre Processos de licenciamento/comunicação prévia presentes em reunião
de Câmara, entrados e despachados:

AN
O
20

17

PERÍODO

NÚMERO DE
PROCESSOS E
ADITAMENTO
S ENTRADOS

DATA DA
REUNIÃO
CÂMARA

NÚMERO DE
PROCESSOS
PRESENTES

R.C.

NÚMERO
PROCESSOS/
PEDIDOS

DESPACHADO
S

De 29/08/2017 a
07/09/2017

13 07-09-2017 21 37

De 08/09/2017 a
22/09/2017

23 22-09-2017 42 50

De 23/09/2017 a
13/11/2017

75 13-11-2017 34 72

De 14/11/2017 a
27/11/2017

24 27-11-2017 15 41

De 28/11/2018 a
11/12/2017

18 11-12-2017 10 19

De 12/12/2017 a
20/12/2017

20 --- 14

TOTAL 173 --- 122 233

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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XV. PROTEÇÃO CIVIL

I - Planeamento de emergência e prevenção e avaliação de riscos
 Deram entrada no SMPC, no presente período, 92 participações de perigos diversos - 67

sobre gestão de combustível, 8 sobre construções em risco, 17 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.

 Colaboração com a CIMRL 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 sobre diversos assuntos urgentes relacionados com

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

 Participação no simulacro nacional de sismo “A terra treme”, numa escola do concelho,

promovido pela ANPC, em 2017-10-13.

II - Defesa da Floresta Contra Incêndios
 Atividade operacional integrada nas ações de combate ao incêndio ocorrido no Pinhal do

Rei a 15 de Outubro e ações subsequentes, como a ativação do Plano Municipal de

Emergência, reacendimentos, rescaldos, reuniões visitas de entidades à área ardida, ações

de plantação por populações escolares.

 Atividade operacional integrada na ação de estabilização de emergência pós incêndio -

Medidas a curto prazo - Pinhal do Rei - Ribeiro de Moel, coordenada pelo ICNF, envolvendo

equipas próprias, da GNR/GIPS e da Força Nacional de Bombeiros (FEB).

III - Proteção e socorro
 Acompanhamento da ocorrência de rotura do talude oeste do vale de S. Pedro de Moel, na

Rua Aníbal Bettencourt e diversas ações subsequentes, bem como colaboração nas ações

necessárias à avaliação geológica e geotécnica do local, para a definição de ações

conducentes à estabilidade do talude, que precederá a elaboração do projeto de

reabilitação da referida rua. No âmbito deste processo, foi ainda elaborada uma informação

de apoio à decisão para adjudicação da prestação de serviços especializados da referida
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avaliação.

 Elaboração de duas 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 2017.

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

incêndios urbanos, incêndios florestais e acidentes rodoviários.

 Atendimento presencial e telefónico de munícipes sobre assuntos de proteção civil.

IV - Segurança Contra Incêndios em Edifícios (SCIE)
 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 três 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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XVI. Lista de processos em contencioso administrativo

Pasta N.º Proc.º e
Tribunal

Autor e
Contra-Interessados

Valor da Acção Pedido

28 e 28A 1796/09.0BELRA -
TAF Leiria

Autor: Município. Réu:
GITAP-Gabinete de Estudos e
Projectos, S.A.

75.867,18 Resolução de contratos e
pagamento de multas
contratuais

47

1269/06.2 BELRA.
TAF Leiria e
12854/15- Trib.
Central sul 2º
Juizo

Conurma - Construções e
Urbanizações da Maceira, Lda. -

1.500.000,00 Declaração de invalidade de
acto administrativo

52 e 52A

130/07.8BELRA -
Acção Adm.
Especial

Autor: Dionísio da Silva
Rodrigues ( e Outros);
Contra-interessado Municipio de
Pombal ( e outros ); Réu: Valorlis
- Valorização e Tratamento de
Residuos Sólidos, SA

15.000,00 Declaração de invalidade do
ato administrativo

85

1365/09.4BELRA.
TAF Leiria
13645/16?

Autor: Elisabete Maria Rosa
Prudêncio.

30.000,01 Declaração de invalidade de
acto administrativo

87

1580/09.0BELRA.
TAF Leiria

Autor: Rui Pedro Cardoso Mota
Contra-interessado: António
Azevedo da Machado Soares.

141.106,00 Declaração de invalidade de
acto administrativo

88

1579/09.7BELRA.
TAF Leiria

Autor: Luis Manuel Cardoso
Mota. Contra-interessado:
António Azevedo da Machado
Soares.

141.106,00 Declaração de invalidade de
acto administrativo

89

2083/09.9BELRA.
TAF Leiria

Autora: Isabel Maria Roque
Agostinho Réu: Municipio da
Marinha Grande

5.000,01 Declaração de invalidade de
acto administrativo

91

1334/10.1 BELRA.
TAF Leiria

Autor: Ministério Público.
Contra-interessado: Maria
Marlene Roque Moiteiro (e
Outros)

35.000,00 Declaração de invalidade de
acto administrativo

92

1408/10.9 BELRA.
TAF Leiria

Autor: Ministério Público. Contra-
interessado: Caixa Económica
Montepio Geral (e Outros)

35.000,00 Declaração de invalidade de
acto administrativo

93

1509/10.3 BELRA.
TAF Leiria

Autor. Ministério Público.
Contra-interessado: Caixa
Económica Montepio Geral (e
Outros).

35.000,00 Declaração de invalidade de
acto administrativo

94

1530/10.1 BELRA.
TAF Leiria
13297/16 Tribunal
Central
Administrativo Sul
2º juízo - 1ª
Secção

Autor. Ministério Público.
Contra-interessado: Caixa Geral
de Depósitos, Labéria
Réu: Municipio da Marinha
Grande

35.000,00 Declaração de invalidade de
acto administrativo
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96

1581/10.6 BELRA.
TAF Leiria

Autor: Ministério Público.
Contra-interessado: BES, S.A (e
Outros)

35.000,00 Declaração de invalidade de
acto administrativo

97

1491/10.7 BELRA.
TAF Leiria Proc .
N.º 12121/15
Tribunal Central
Administrativo Sul
e REC. N.º 26/16
TCA SUL

Autor: Ministério Público.
Contra-interessado: Banco
Comercial Português, S.A (e
Outros)

35.000,00 Declaração de invalidade de
acto administrativo

99

1708/10.8BELRA.
TAF Leiria

Autor: Ministério Público.
Contra-interessado: António da
Costa Leal ( e outro)

35.000,00 Declaração de invalidade de
acto administrativo

101

66/11.8 BELRA.
TAF Leiria
13330/16 Trib.
central Adm. Sul

Autor: Ministério Público.
Contra-interessado: Alzira de
Oliveira Pereia

35.000,00 Declaração de invalidade de
acto administrativo

102

110/11.9BELRA.
TAF Leiria

Autor: Ministério Público.
Contra-interessado: Alfredo
Carlos da Silva Gomes

35.000,00 Declaração de invalidade de
acto administrativo

104
192/11.3 BELRA.
TAF Leiria

Autor:Construções Júlio Lopes,
SA

44.873,67 Pedido de pagamento de juros
de mora

107

401/11.9BELRA
TAF Leiria

Autor:Vieira dos Santos, Ldª. 30,000,02 Pedido de indemnização e
reconhecimento de caminho
público

110

1398/11.0 BELRA
Proc. n.º 12555/15
Tribunal Central
Administrativo Sul

Autor: Maria de Fátima da Costa
Bentes. Réu:
Municipio da Marinha Grande

5.000,01 Declaração de invalidade de
acto administrativo

111

1159/11.7 BELRA Autor:Virginia Maria Pereira
Dinis; Réu: Municipio da Marinha
Grande ( e Outros)

9.161,00 € Pedido de indemnização -
responsabilidade civil

112

1477/11.4 BELRA Autor: Paulo Jorge de Jesus
Matos. Réu:
Municipio da Marinha Grande

6.618,75 Pedido de indemnização -
responsabilidade civil

114

99/12.7 BELRA
Proc. n.º 12553/15
Tribunal Central
Adm. Sul

Autor: Rogério Paulo Pedrosa
Lobo Lourenço , Lda.
Réu: Companhia de Serguros
Allianz Portugal, S.A. ( e outros)

7,324,76 Pedido de indemnização -
responsabilidade civil

117 787/12.8 BELRA

Autor: Cláudia Isabel Silva
Jordão Mota Réu: Municipio da
Marinha Grande

30,000,01 Declaração de invalidade de
acto administrativo

119 836/12.0 BELRA

Autor: Sintap - Sindicato dos
Trabalhadores da Administração
Pública ( e Outros).
Réu: Municipio da Marinha
Grande/Câmara Municipal da
Marinha Grande

30,000,01 Declaração de invalidade de
acto administrativo
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122 1069/12.0BELRA

Autor: Sindicato Nacional dos
Trabalhadores da Administração
Réu: Municipio da Marinha
Grande

5,000,01 Declaração de invalidade de
acto administrativo

123 1071/12.2BELRA

Autor: Sindicato Nacional dos
Trabalhadores da Administração
Réu: Municipio da Marinha
Grande

5,000,01 Declaração de invalidade de
acto administrativo

125 34/13.5 BELRA

Autor: Cláudia Marisa de Oliveira
Pego Barrela.
Réu: Municipio da Marinha
Grande

30,001,00 Declaração de invalidade de
acto administrativo

132 843/15.0BELRA

Réu. Municipio da Marinha
Grande
Autor: Pedro Nuno Jerónimo
Gonçalves

30.000,01

Impugnação de acto
Administrativo

133 449/16.7 BELRA

Réu: Municipio da Marinha
Grande
Autor: José Manuel Carreira
Filipe

30.000,01

Impugnação de acto
Administrativo

134 566/14.8BELRA

Réu: Presidência do Concelho
de Ministros ( e outros)
Autor: Maria Rosa Henriques
Marques

30.000,01 Declaração de invalidade de
acto administrativo

135 1005/16.5 BELRA

Réu: Municipio da Marinha
Grande
Autor: Carlos Manuel Roldão
Alves Vieira ( e outros

136 1470/16.0 BELRA

Réu: Municipio da Marinha
Grande
Autor: Gestoliva - Imobiliária,
S.A.

30.000,01

Para condenação à Prática
do Acto Devido

137
1591/16.0
BELRA

Réu: Câmara Municipal de
Marinha Grande (e Outros)
Autor: Dragão Abrasivos, Lda

12.283,53 €

138 271/17.3 BELRA

Réu: Câmara Municipal de
Marinha Grande (e Outros)
Autor: Jacinto Manuel Laranjo
Pereira e Lidia Pedro Laranjo

90.846,00 € Pedido de indemnização -
responsabilidade civil

139 430/17,9BELRA

Autor: Aquino Construções, S.A.
Réu: Municipio da Marinha
Grande

17.675,16 €

140
1066/12.6
BELRA

Petição interposta pela CIMRL
ex GAT de Leiria

141 718/17.9 BELRA

Réu: Municipio de leiria (e
Outros)
Autor: Ordem dos Engenheiros
( e outros)

30.000,01€

Impugnação de acto
Administrativo

144
1565/17.3
BELRA

Autor: Habittâmega -
Construções, S.A
Réu: Câmara Municipal da
Marinha Grande

327.383,00€

impugnação de acto
Administrativo
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XVII. SITUAÇÃO FINANCEIRA DOMUNICÍPIO

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 30 de novembro de 2017 e comparação com o ano
transato.

O total dos compromissos assumidos por pagar ascende a 7.876.145,33 euros, dos quais, 3.733.443,51 euros
respeitam a despesas correntes e 4.142.701,82 euros a despesas de capital. O total dos cabimentos
assumidos por adjudicar ascende a 979.897,41 euros.

O Resumo Diário de Tesouraria do dia 30 de novembro de 2017 regista um montante em caixa de 6.707,81
euros, de depósitos à ordem de 7.526.502,18 euros, de depósitos a prazo de 7.000.000 euros e de depósitos
de Operações de Tesouraria 767.724,13 euros.
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