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Sessão da Assembleia Municipal da Marinha Grande

Câmara Municipal da Marinha Grande

RELATÓRIO DE TIVIDADES

Marinha Grande, 23 de Fevereiro de 2018
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I. EDUCAÇÃO

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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.

Refeições servidas durante o mês de janeiro de 2018

Refeições 24.993

Lanches 5.185

As refeições servidas foram distribuídas da seguinte forma:

1º Ciclo 16.455

Jardins de Infância 8.538

Alteração dos dados referentes à Candidatura ao Programa de Generalização de Refeições Escolares para os

alunos do 1.º ciclo do ensino básico - Ano Letivo 2016/2017.

Alteração dos dados constantes na plataforma REVVASE - Execução Anual, relativamente às refeições

escolares (2016/2017).

Alteração 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.

Preenchimento da plataforma REVVASE - Execução Trimestral, relativamente às refeições escolares.

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

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.
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Apresentação da candidatura no âmbito do Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação

Pré-escolar.

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

mês de janeiro 2018, verificaram-se os seguintes números de inscrições:

AAAF – Pré-Escolar

Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente Nº de Alunos Inscritos

Comeira 26

Trutas 23

Boavista 15

Pedrulheira 7

Pilado 18

João Beare 24

TOTAL 113

Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente Nº de Alunos Inscritos

Casal Malta 43

Amieirinha 7

Ordem 13

Francisco Veríssimo 13

Fonte Santa 12

Várzea 17

Moita 14

TOTAL 119

Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria Nº de Alunos Inscritos

Vieira de Leiria 22

Praia Vieira 11

TOTAL 33
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CAF –1º CEB

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR

Tramitação dos processos de atribuição de subsídios escolares a alunos carenciados das Escolas do 1º Ciclo e

Jardins de Infância dos três Agrupamentos de Escolas do concelho, relativos à 2ª Fase, do ano letivo de

2016/2017, no valor de 1.550,00€ (mil, quinhentos e cinquenta e cinco euros).

Tramitação dos processos de atribuição de subsídios escolares a alunos carenciados das escolas do 1º Ciclo e

Jardins de Infância dos três Agrupamentos de Escolas do concelho, relativos à 1ª Fase, do ano letivo de

2017/2018, no valor de 23.620,00€ (vinte e três mil, seiscentos e vinte euros), distribuídos da seguinte

forma:

Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente - 10.675,00€

Alunos Beneficiados - 610

Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente - 9.690,00€

Alunos Beneficiados - 566

Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria - 3.255,00€

TOTAL GERAL 265

Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente Nº de Alunos Inscritos

João Beare 25

TOTAL 25

Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente Nº de Alunos Inscritos

Francisco Veríssimo 22

TOTAL 22

Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria Nº de Alunos Inscritos

António Vitorino 16

TOTAL 16

TOTAL GERAL 63
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Alunos Beneficiados - 194

APOIO AO 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 24 indivíduos, distribuídos da

seguinte forma:

- Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente - 10 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

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AOS TRÊS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO, PARA APOIO AO

FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO 1º CICLO E JARDINS DE INFÂNCIA, NO ANO LETIVO 2017/2018

Atribuição de subsídios aos três Agrupamentos de Escolas do concelho para aquisição de material didático,

de recreio e de consumíveis e outros bens para funcionamento das Escolas do 1º Ciclo e dos Jardins de

Infância, para o ano letivo 2017/2018, no valor total de 60.570,00€ (sessenta mil, quinhentos e setenta

euros).

Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente - 25.560,00€

Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente - 25.740,00€

Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria - 9.270,00€

PROGRAMA ECO-ESCOLAS

Apoio à implementação do programa Eco-escolas e participação numa reunião do Eco-Conselho, realizada

no Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, no dia 25 de janeiro de 2018.

SERVIÇOS DIVERSOS

Realização da faturação mensal das refeições escolares e respetivo envio às famílias.

Atualização doe dados relativos aos 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
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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

Coordenação dos vários transportes efetuados, desde o pré-escolar até ao secundário, sendo em média

assegurado o transporte mensal de 550 crianças/jovens.

DESFILE DE CARNAVAL

Organização e produção do desfile de Carnaval de 2018, com as escolas do pré-escolar e 1.º CEB do concelho.

O evento foi realizado no dia 9 de fevereiro de 2018, tendo contado com a participação de 1680 crianças das

Escolas do ensino público e privado das Freguesias da Marinha Grande e Moita.

O Desfile decorreu nas artérias do centro da cidade ao som de música carnavalesca, tendo contado com uma

equipa de 15 animadores profissionais mascarados de figuras (mascotes) da Disney contratados pela

Autarquia para o efeito.

A atividade contou com a colaboração dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, P.S.P. da Marinha

Grande e Agrupamentos Escolares do Concelho.

Em Vieira de Leiria foi também promovido um desfile de Carnaval com as crianças das escolas do ensino

Pré-escolar e 1.º CEB da freguesia de Vieira de Leiria.

II. INTERVENÇÃO SOCIAL

HABITAÇÃO SOCIAL

Gestão e acompanhamento dos processos de habitação social, emissão mensal de rendas e acordos de
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regularização de dívida, revisões de renda, transmissões do direito de arrendamento, 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;

Realização de visitas domiciliárias aos inquilinos por parte das técnicas da área social, para fomentar relação

de proximidade entre inquilinos e serviços e verificar as condições habitacionais e sociais das famílias,

agendadas e não agendadas e articulação de processos com as entidades do concelho (Segurança Social,

ADESER, Santa Casa da Misericórdia, Juntas de Freguesia, GAP, etc.)

AÇÃO SOCIAL

Participação nas Conferências promovidas pelo Gabinete de Apoio Psicossocial da Junta de Freguesia da

Marinha Grande: “ À conversa com… trabalhar com as minorias étnicas”.

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 e vítimas de violência doméstica.

Colaboração com a Divisão de Ordenamento e Território, quer no atendimento dos lesados dos incêndios

ocorridos em 15 de outubro de 2017, quer na recolha de toda a documentação necessária com vista à

instrução e envio das candidaturas elegíveis ao abrigo do Programa de Apoio à Reconstrução de Habitação

Permanente, num total de quatro.

Emissão de pareceres técnicos relativamente a pedidos de atendimento efetuados no âmbito da

ação/habitação social.

RSI

Aprovação dos contratos de inserção e acompanhamento e avaliação da respetiva execução.

Priorização da intervenção de forma a compatibilizar da forma mais adequada os recursos existentes na

comunidade com as necessidades das famílias beneficiárias.
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Aprovação, em sede de parceiros do Núcleo Local de Inserção, de processos a suspender e/ou cessar, por

motivo de incumprimento, por parte dos beneficiários.

REDE SOCIAL

Participação em 3 reuniões do Núcleo Executivo da Rede Social, realizadas nos dias 16 e 29 de janeiro e 6 de

fevereiro de 2018.

APOIOS FINANCEIROS ÁREA SOCIAL

Análise, informação e tramitação de candidaturas apresentadas pelas entidades abaixo indicadas, na área

social, para atribuição de apoio financeiro para o corrente ano (admissões):

- COMISSÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS: Realização das atividades do Ginásio do Cérebro

Sénior

- ASSOCIAÇÃO SINDICAL UNIÃO DOS REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS: Realização do Almoço de Natal

do Reformado

- ASSOCIAÇÃO SINDICAL UNIÃO DOS REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS: Realização da Atividade

Cultural e Intercâmbios da Universidade Sénior da Marinha Grande.

Análise dos relatórios de execução relativos aos contratos-programa celebrados em 2017 com as entidades

da área social e respetiva emissão de parecer técnico.

Atualização do ficheiro relativo ao controlo do cumprimento das obrigações das entidades beneficiárias de

apoio financeiro por parte do Município.

Notificação às entidades beneficiárias de apoios financeiros que se encontrem em situação de

incumprimento, nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios ou Benefícios a Entidades de

Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra.

PROGRAMA DE APOIO SOCIAL A IDOSOS

- Número de visitas efetuadas de meados de 20 de dezembro de 2017 a 19 de fevereiro de 2018: 84

- Número de pessoas acompanhadas diariamente: 15

INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À FAMÍLIA
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Receção e tramitação dos processos de apresentação de despesas e pedidos de pagamento, referentes à 1ª

e 2ª tranches das candidaturas do 3º trimestre (20 processos) no montante de 10.250,00€, referente à

deliberação de Câmara de 11/12/2017.

Análise de 40 processos entrados no 4º trimestre de 2017 e mês de janeiro de 2018 relativos a crianças

nascidas até dia 31 de dezembro de 2017.

III. DESPORTO

DESPORTO ESCOLAR- CORTA-MATO REGIONAL

Apoio à realização do Corta-Mato Regional do Desporto Escolar. A atividade foi realizada na Marinha Grande

pela Coordenação Local de Desporto Escolar - Leiria com o apoio da Câmara Municipal da Marinha Grande e

do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente em 31 de janeiro de 2018, no Parque da Cerca.

Participaram nesta iniciativa cerca de 2000 alunos oriundo de todos os Concelhos pertencentes ao Distrito

de Leiria em representação de 46 estabelecimentos escolares.

Apoio à organização do Campeonato Regional de Desportos Coletivos do Desporto Escolar. A atividade está

a ser preparada pela Coordenação Local de Desporto Escolar - Leiria com o apoio da Câmara Municipal da

Marinha Grande e do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, e será realizada no inico de maio de

2018 na Marinha Grande.

OUTROS

Preparação de um conjunto de atividades direcionadas aos alunos das escolas do Concelho, nomeadamente:

- Corta-Mato Escolar, a realizar emmarço de 2018;

- Passeios Pedestres Escolares a realizar em abril/maio de 2018;

- Concurso de Papagaios, a realizar no dia 25 de abril no parque da cerca, estando a proceder à divulgação e

recolha de inscrições junto das escolas do 1.º e 2.º CEB.

PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA PARA A 3ª IDADE

Análise, informação e tramitação de candidaturas apresentadas pelas entidades abaixo indicadas, no âmbito

do programa de apoio ao desenvolvimento da atividade física para a 3.º idade - 2017, para atribuição de

apoio financeiro:

- Centro Social e Paroquial de Vieira de Leiria - 1.500,00 €
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- Comissão de Reformados Pensionistas e Idosos - 1.500,00 €

- Industrial Desportivo Vieirense - 1.500,00 €

APOIOS FINANCEIROS ÁREA DESPORTO E OUTROS

Análise, informação e tramitação de candidaturas apresentadas pelas entidades abaixo indicadas, na área do

desporto e outras, para atribuição de apoio financeiro em 2017:

- Sociedade de Beneficência e Recreio 1º de Janeiro visando o apoio à reabilitação das instalações da

coletividade - 76.778,68€

- Industrial Desportivo Vieirense visando o apoio à realização da Prova de Atletismo “Corrida da Praia” -

700,00€

- Clube de Atletismo da Marinha Grande visando o apoio à realização do 13º Corta Mato Jovem “Rota do

Vidro” - 750,00€

- Clube de Atletismo da Marinha Grande visando o apoio à realização do 6º Meeting Fernando Alves + 3º

Meeting Jovem CAMG - 800,00€

- Clube de Atletismo da Marinha Grande visando o apoio à realização do Convívio de Atletismo do 1º Ciclo -

310,00€

- Grupo Desportivo Casa Águia Competição visando o apoio à realização do 11º OPEN/28º Concurso de Pesca

Desportiva - 2.200,00€

- Apoio à participação do Grupo no Campeonato Mundial de Pesca de Mar “Surf Casting” - 4.000,00€

- Associação Portuguesa de Deficientes visando o apoio à às atividades com caráter anual promovidas ou

participadas pela associação, denominadas de “Desporto para Todos” - 2.735,00€

- Clube Desportivo Moitense visando o apoio à realização do 68º Circuito de Ciclismo da Moita - 5.000,00€

acrescidos de taxa no valor de 35% correspondentes a a prémios individuais e de presença;

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ÉPOCA DESPORTIVA 2017/2018:

Análise, informação e tramitação de candidaturas apresentadas pelas entidades abaixo indicadas, no âmbito

do apoio ao desporto federado, para atribuição de apoio financeiro para a época 2017/2018:

- Clube Desportivo da Garcia - 2.200,00€

- Sport Lisboa Marinha - 8.400,00€

- Atlético Clube Marinhense - 36.005,05€

- Clube Desportivo Moitense - 1.00,00€

- Industrial Desportivo Vieirense - 16.904,00€

- Futebol Clube “Os Belenenses” - 1.000,00€

- Associação de Ensino e Promoção Social - Desportivo Náutico da Mª Grande - 1.500,00€
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- Sporting Clube Marinhense - 31.205,00€

Análise dos relatórios de execução relativos aos contratos-programa celebrados em 2016/2017 e respetiva

emissão de parecer técnico.

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 (Clube Recreativo Amieirinhense, Grupo de Teatro

do SOM, agentes e artistas diversos).

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 foi realizado o seguinte espetáculo na sequência de cedência viabilizada pelo

município: Concerto Solidário promovido pelo Clube Recreativo Amieirinhense para apoio às associações de

defesa dos animais da Marinha Grande - Casa Esperanza e APAMG.

Encontra-se em elaboração a proposta de programação de espetáculos a realizar na Casa da Cultura no

último quadrimestre de 2018, setembro a dezembro, atendendo a que em julho e agosto devido à animação

nas praias do concelho, será dada preferência à exibição cinematográfica.

Está igualmente em elaboração a proposta para realização da 4ª Edição do Festival Jazz da Marinha Grande

com renovação das Oficinas de Jazz e aposta num cartaz de espetáculos que consolidem este Festival como

um evento a reter na programação do género na região e no país.

Verifica-se que a programação dum espetáculo dedicado ao público infantil e famílias por mês, saldou-se

num enorme sucesso nestes dois primeiros meses de 2018. Os dois espetáculos apresentados tiveram

lotação esgotada, algo que nunca havia acontecido antes. Estamos assim convictos da bondade desta aposta

no sentido de trabalhar a fidelização do público mais jovem.

Apresentação de proposta de preços a praticar nos ingressos para os espetáculos de março, abril e maio.
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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.

Inicio dos procedimentos com vista à contratualização dos espetáculos a realizar até junho de 2018, bem

como as respetivas autorizações e licenças da Sociedade Portuguesa de Autores e Inspeção Geral das

Atividades Culturais.

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:

Dia 6 janeiro - CONCERTO DE ANO NOVO, com Luís Batalha e Raquel Silva – Gratuito - 112 bilhetes

Dia 18 janeiro - Espetáculo de Música comMAZGANI - Bilhete 12,50€ - 241 bilhetes LOTAÇÃO ESGOTADA

Dia 20 janeiro - Espetáculo de Teatro Infantil “A HISTÓRIA DO JOÃO PATETA"- Bilhete 1€ - 248 bilhetes

LOTAÇÃO ESGOTADA

Dia 14 fevereiro - Espetáculo de Música com PAULO GONZO - Bilhete 15€ - 248 bilhetes LOTAÇÃO ESGOTADA

Dia 17 fevereiro – Espetáculo de Teatro Infantil com “OS PIRATAS” – Bilhete 2€ - 238 bilhetes LOTAÇÃO

ESGOTADA

CANDIDATURA REGIÃO DE LEIRIA - REDE CULTURAL

Estão em curso 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 para o ano 2018 ano em que se assinala o Ano do Património. De

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

participante. O primeiro dos espetáculos a promover este ano, será em abril no Teatro Stephens com a

Orquestra Filarmonia das Beiras e os músicos Vitorino e Janita Salomé.

EVENTOS

Viver Natal na Marinha Grande

Organização, acompanhamento e realização da iniciativa “Viver Natal ”, que decorreu de 1 de dezembro até

12 de janeiro, para assinalar o Natal e proporcionar atividades de ocupação das crianças durante as férias.
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A programação de Natal no concelho da Marinha Grande contou com as seguintes atividades:

- Pista de Gelo;

- Presépio Tradicional de Filipe Ferreira, com 40m2;

- Atividades infantis diversas, instaladas na Casa do Pai Natal, no Auditório da Resinagem;

- Iluminação de Natal;

- Cinema;

O evento Viver Natal contou com a participação de mais de 4000 crianças que, acompanhadas dos seus

familiares, visitaram a Pista de Gelo e a Casa do Pai Natal;

Festa da Primavera

Realização de contactos com vista à preparação do evento que se vai realizar pela terceira vez na Marinha

Grande em abril; Preparação do caderno de encargos com vista à contratação dos serviços;

Comemorações do 25 de abril e XI edição da Criativarte

Realização de contactos e de proposta de programação para as Comemorações do 25 de abril e da XI edição

da Criativarte, que se vão desenrolar na Praça Stephens e no Parque da Cerca nos dias 24 e 25 de abril;

Festas da Cidade

Realização de reuniões com diversas empresas de produção de eventos com vista à receção de propostas de

cartaz e de produção do evento.

Preparação de reunião com as associações do Concelho com vista a iniciar os preparativos para a realização

do evento - Envio de convocatórias.

BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa

Articulação da participação/representação do Município da Marinha Grande na BTL; Envio de informações

sobre os eventos a promover pelo Município da Marinha Grande em 2018 para a CIMRL - Comunidade

Intermunicipal da Região de Leiria, para realização de calendário de eventos da Região de Leiria, para

apresentação na BTL, que vai ocorrer em Lisboa de 28 de fevereiro a 4 de março; Envio de material

promocional para distribuição: folhetos dos Museus, canetas, blocos, lápis e vouchers do Museu do Vidro.

Sessão de divulgação “Regime Jurídico dos Empreendimentos Turísticos”

Apoio á realização de sessão organizada pelo Turismo de Portugal e Turismo do Centro, que ocorreu no dia 7

de fevereiro no Auditório da Resinagem. Preparação de toda a logística, acolhimento dos participantes e
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oradores e apoio ao Turismo do Centro na distribuição de pastas.

Esta sessão contou com 130 participantes, e com os oradores: Dr.ª Ana Blanco, Dr. Joaquim Carrapiço e Dr.

Miguel Mendes do Turismo de Portugal.

CANDIDATURAS CENTRO 2020

Participação em reuniões de trabalho na CIMRL, para preparação da candidatura “Leiria Terra de

Maravilhas”;

APOIOS FINANCEIROS ÁREA CULTURAL

Análise, informação e tramitação de candidaturas apresentadas pelas entidades abaixo indicadas, na área da

cultura, para atribuição de apoio financeiro em 2018:

Candidatura admitida:

- Fábrica da Igreja Paroquial de Pataias – Capela da Moita

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.

MUSEU DO VIDRO

O Museu do Vidro recebeu no período de 20 de dezembro de 2017 a 19 de fevereiro de 2018, um total de

3744 visitantes, dos quais 683 em grupo, sendo 20 com visita guiada, distribuídos por:

- Dezembro de 2017: 2244, dos quais 174 em grupo;

- Janeiro de 2018: 1016, dos 249 quais em grupo;

- Fevereiro de 2018: 484, dos quais 260 em grupo, sendo 20 com visita guiada (até 19 de fevereiro).

Exposições

Neste período o Museu do Vidro promoveu as seguintes exposições:

- 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 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”.
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CASAMUSEU AFONSO LOPES VIEIRA

A Casa-Museu Afonso Lopes Vieira esteve encerrada ao público neste período.

MUSEU JOAQUIM CORREIA

O Museu Joaquim Correia recebeu no período de 20 de dezembro de 2017 a 19 de fevereiro de 2018, um

total de 56 visitantes, dos quais 36 em grupo, distribuídos por:

- Dezembro de 2017: 16, dos quais 13 em grupo;

- Janeiro de 2018: 36, dos quais 23 em grupo;

- Fevereiro de 2018: 4 (até 19 de fevereiro).

Exposições

Neste período o Museu Joaquim Correia promoveu:

- Desde setembro de 2017: exposição temporária “Fotografias do concelho da Marinha Grande, finais do

século XIX”.

GALERIA MUNICIPAL

A Galeria Municipal recebeu no período de 20 de dezembro de 2017 a 19 de fevereiro de 2018, um total de 6

visitantes, distribuídos por:

- Dezembro de 2017: 0;

- Janeiro de 2018: 2;

- Fevereiro de 2018: 4.

COLEÇÃO VISITÁVEL DO FUTUROMUSEU DA INDÚSTRIA DE MOLDES

A Coleção Visitável do Futuro Museu da Indústria de Moldes recebeu no período de 20 de dezembro de 2017

a 19 de fevereiro de 2018, um total de 30 visitantes, distribuídos por:

- Dezembro de 2017: 0;

- Janeiro de 2018: 0;

- Fevereiro de 2018: 30 (até 19 de fevereiro).

ARQUIVOMUNICIPAL

Total das solicitações ao Arquivo Municipal (incluindo requisições): 245, de entre estas incluem-se

atendimento a 52 munícipes.
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Requisições de documentos: 178, dos quais 162 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.

BIBLIOTECAMUNICIPAL

Dados estatísticos

No período abrangido por este relatório a Biblioteca Municipal procedeu ao empréstimo de 1.728 livros para

leitura domiciliária e inscreveu 42 novos leitores, sendo 11 crianças até aos 12 anos, 9 com idades

compreendidas entre os 13 e os 17 anos e 22 com idades superiores a 18 anos. Destes 42 novos leitores

inscritos, 34 são do sexo feminino e 8 do sexo masculino.

Neste momento, o catálogo bibliográfico da Biblioteca Municipal conta com 47.835 registos documentais,

correspondente ao seu acervo bibliográfico para consulta e empréstimo. 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 sessões de leitura, inseridas na atividade “A

Hora do Conto”, envolvendo 273 crianças e 30 adultos, provenientes dos estabelecimentos de ensino

pré-escolar, 1º CEB 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.

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
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divulgação de temas da atualidade. As mostras realizam-se no átrio da entrada da Biblioteca Municipal.

Estas mostras pretendem funcionar como apoio aos leitores, 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:

- dezembro – de 18 a 29 - “Biografias”

- janeiro – de 02 a 31 - “18 de janeiro de 1934 - os autores locais e a História do concelho”

- fevereiro – de 01 a 28 - “À volta do amor - romances clássicos e contemporâneos”

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:

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

- janeiro – de 02 a 31 – “Minutos de Leitura”

- fevereiro – de 01 a 28 – “Enid Blyton”

BiblioARTE / Junta-te a NÓS

Atividades com carácter educativo e lúdico, relacionadas com assuntos, datas e acontecimentos da

atualidade, sempre em articulação com os livros, a leitura e a escrita. Pretendemos, desta forma, divulgar

livros, autores e assuntos; facilitar, alargar e diversificar as escolhas bibliográficas dos utilizadores mais

jovens; estimular a pesquisa, a leitura, a escrita e a motricidade fina; contribuir para o reconhecimento da

Biblioteca enquanto transmissor ativo de conhecimento; transmitir a vertente lúdica, mas também

pedagógica da Biblioteca; incentivar o uso continuado das Bibliotecas.

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

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

- janeiro – dia 31, 14:30 – O Dia do Contrário: vamos fazer coisas ao contrário

- fevereiro – dia 28, 14:30 – Pictionary Junior

Junta-te a NÓS
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- dezembro – dia 18, 14:30 – Escrevemos uma carta ao Pai Natal

- janeiro – dia 17, 14:30 – Recordar o dia 18 de janeiro de 1934 através da leitura do livro “Job, o às do bilas”,

de Carlos Correia

- fevereiro – dia 12, 14:30 – Carnaval: vamos rir com a leitura de livros de anedotas

Filmes & C.ª

Em dois dias por mês juntamos a família, através da visualização de um filme na Sala de Áudio/Vídeo, um

destinado aos mais pequenos e outro para os pais, juntos a partilharem o mesmo espaço. Os filmes são,

previamente, escolhidos pela Biblioteca e divulgados, 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 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.

Fragmentos

Esta é a denominação de uma nova página, que desde janeiro passou a existir nos nossos blogues. No ano

em que se assinala o Ano Europeu do Património Cultural, a Biblioteca Municipal irá publicar 12 fragmentos

do nosso património concelhio, um por mês. Desta forma, pretendemos dar o nosso contributo para

incentivar a pesquisa e o conhecimento, relembrando acontecimentos, lugares, memórias, daquilo que nos

identifica e que, historicamente, nos une enquanto comunidade. Em janeiro essa nova página foi dedicada

aos acontecimentos do 18 de janeiro de 1934 e em fevereiro divulgámos livros, que nos ajudam a ter uma

visão diacrónica da história do concelho.

http://anoeuropeu.patrimoniocultural.gov.pt/
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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 a janeiro 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.

- Análise dos textos do livro da Acção “365 tesourinhos do nossos património”;

- Preparação dos textos para o Boletim «O Caracol» a editar no dia 11 de março de 2018;

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

as atividades em desenvolvimento no ano letivo 2017/2018;

- Reunião do Projeto “À Descoberta das 4 Cidades” no dia 25 e 26 de janeiro no fundão. Balanço das

atividades realizadas e preparação das Comemorações do 30º aniversário de Elevação a Cidade, a decorrer

este ano na cidade do Fundão nos dias 11 e 12 de março;

- Realização de trabalho no âmbito da Ação Educativa “ÀS VOLTAS COM A ÁGUA, à Descoberta dos

Patrimónios da Água das 4 Cidades”.

FEIRA DE ARTESANATO E DE PRODUTOS REGIONAIS

Preparação logística da participação de artesãos marinhenses no «Mês da Enguia: Feira de Artesanato e de

Produtos Regionais» na cidade geminada de Salvaterra de Magos, de 2 de março a 1 de abril de 2018.

PROTOCOLO, RECEÇÃO DE DELEGAÇÕES

Preparação logística e protocolar de visitas ao concelho da Marinha Grande:

Receção de uma comitiva de empresários e representantes de entidades ligadas à indústria do México, no

Salão Nobre dos Paços do Concelho, na manhã de quinta-feira, 25 de janeiro. A visita inseriu-se no âmbito de

uma missão empresarial à região, que decorreu de 22 a 26 de janeiro, dinamizada pela CEFAMOL -

Associação Nacional da Indústria de Moldes, com o objetivo de dar a conhecer a indústria de moldes e as

instituições do sistema científico e tecnológico que lhe dão suporte. A comitiva mexicana, foi constituída por:

Luis Gerardo Trápaga Martínez, diretor-geral del Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ); Jesús González

Hernández, diretor-geral do Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI); Alímagdiel Samuel Colunga,

diretor da Corporación Mexicana de Investigación en Materiales (COMIMSA); Enrique Villegas Valladares,

diretor de CIATEQ de San Luis Potosí; Vicente Bringas Rico, diretor-adjunto de Investigación, Desarrollo e
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Innovación de CIDESI; Oscar Manuel Gonzáles Brambila, diretor de Operaciones de CIATEQ; e Jorge Luis

Arriaga Marín, diretor de Ingeniería de Materiales y Manufactura de COMIMSA.

Visita do Primeiro-Ministro para Apresentação da Estratégia de Recuperação do Pinhal de Leiria no dia 22 de

janeiro de 2018. A cerimónia incluiu a assinatura do Protocolo de Criação do Observatório Local do Pinhal do

Rei, a constituição da Comissão Científica para Implementação do Programa de Recuperação das Matas

Litorais e a apresentação da Estratégia de Recuperação do Pinhal de Leiria;

Receção de alunos das escolas na peça ID - Segurança na Internet realizado no dia 23 de janeiro no Teatro

Stephens, Casa da Cultura. A Casa da Cultura Teatro Stephens recebeu a exibição da peça “ID, a tua marca na

net” no dia 23 de janeiro, no âmbito de uma parceria da Fundação PT e da Polícia de Segurança Pública. A

peça foi apresentada a cerca de 250 alunos dos 2º e 3º ciclos dos Agrupamentos de Escola Marinha Grande

Nascente e Marinha Grande Poente e teve como protagonistas os conhecidos atores Pedro Górgia,

Alexandre Silva e Tiago Aldeia. A acão integrou-se no projeto “Comunicar em segurança” da Fundação PT,

que desenvolve ações com vista à proteção das crianças e jovens face aos riscos e perigos da utilização da

internet, nomeadamente ao nível da partilha de dados pessoais, situações fraudulentas (como ‘phishing’ e

‘spam’) e de ‘cyberbullying’.

Preparação logística da receção de um grupo de alunos do programa ERasmus no próximo dia 23 de

fevereiro no Salão Nobre e Museu do vidro.

Preparação logística do Parlamento jovem a realizar no dia 26 de fevereiro de 2018 com a participação de 30

escolas e 90 jovens.

Divulgação de eventos por email e envio de convites e respetiva atualização da base de dados da CMMG

para efeito de envio de convites.

CONTATOS COM REPRESENTANTES DE FONTENAY-SOUS-BOIS SOBRE OS INCÊNDIOS DE OUTUBRO DE 2017

E A PLANTAÇÃO DE UM TALHÃO

No seguimento da visita do Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara de Fontenay-Sous-Bois e da

Diretora do Departamento Florestal daquele Município no passado mês de novembro, o município de

Fontenay-sous-Bois doou à autarquia 5800€ para a aquisição dos primeiros pinheiros para o Talhão que

passará a ter a denominação daquela localidade.
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Preparação logística da atividade a realizar no próximo dia 17 e 18 de Abril para a plantação simbólica dos

primeiros pinheiros do talhão.

V. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÃO

PROJETO “DÁ-TE A CONHECER”

Participação em reunião com o Sr. Presidente do Conselho de Administração da OPEN tendo como objetivo a

redinamização do projeto “Dá-te a Conhecer”, que foi objeto de uma candidatura ao Portugal 2020,

promovida por esta Incubadora de Empresas e aprovada no âmbito da medida SIAC - Sistema de Incentivos

às Ações Coletivas “Promoção do Espírito Empresarial”, que visa, no essencial, o desenvolvimento de

estratégias coletivas de incremento das competências empresariais, cujos objetivos operacionais a seguir se

descrevem:

- A promoção e utilização conjunta e articulada de saberes e equipamentos já instalados, que possam

favorecer a disseminação, incubação e instalação de empresas no território, que visem a cooperação ativa e

criativa inter-municípios e, idealmente, as suas populações e empresas;

- Dinamização de uma rede nacional com diversas valências de apoio à geração de ideias inovadoras e de

iniciativas empresariais, baseada nas cidades geminadas com a Marinha Grande;

- Dinamização de uma rede de cooperação internacional com vista à atração de investimento estrangeiro,

tendo como base a diáspora portuguesa, sobretudo em França;

- Apoiar o desenvolvimento de várias iniciativas empresariais a constituir no âmbito do projeto na sua área

de abrangência, acompanhando o seu crescimento e identificando os meios necessários para assegurar a sua

sustentabilidade, no médio prazo;

- Promoção de visitas de empresários e outros agentes económicos (embaixadores) oriundos de outros

municípios, portugueses e estrangeiros, a empresas e estabelecimentos de investigação e incubação

sedeados na Marinha Grande e vice -versa;

- Criação de informação e de programas de receção e acolhimento a visitantes de negócios estrangeiros e a

promoção e apoio a eventos de caráter empresarial;

- Desenvolvimento de um guia para o investidor com informação necessária para o investimento,

nomeadamente as principais características das regiões;

- Criação de empresas;

- Reforçar a notoriedade e atração de Portugal, mais especificamente, dos Concelhos que irão fazer parte da

rede “Dá-te a Conhecer”;



22

COOPERAÇÃO COM ASSOCIAÇÕES EMPRESARIAIS

Apoio ao acolhimento de uma delegação de empresários Mexicanos em visita a Portugal, no espaço da

Mostra “Esculpir o Aço” a pedido da CEFAMOL - Associação Nacional da Indústria de Moldes.

OUTROS

Disponibilização de toda a informação, apoio e acesso a espaços municipais para escolha definitiva de local

para realização, no próximo mês de março, de uma conferência promovida pela ACIMG, dirigida a associados

e demais interessados sobre legislação recentemente produzida, relativa a proteção de dados;

Mediação, de acordo com orientações superiores, de contactos institucionais de caráter empresarial entre

um Estúdio de produção vidreira sedeada em Gibraltar e Mestres Vidreiros da Marinha Grande, extensíveis

ainda a empresas de produção vidreira instaladas no Município.

VI. Serviço Médico -Veterinário

1. Higiene, Saúde e Bem Estar Animal

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

reclamações/denúncias) – 5 inspeções.

2. Centro de Recolha Oficial (CRO)

- Foram recolhidos da via pública 2 canídeos;

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

forças da segurança) 2 canídeos e 2 felídeos;

- Foram adotados 6 canídeos;

- Foram restituídos aos seus detentores 1 canídeo;

- Foram esterilizadas 9 cadelas e 3 gatas e castrados 14 cães, alojados e disponíveis para adoção

no CRO;

- Foram entregues para incineração 17 cadáveres de canídeos e 10 cadáveres de felídeos;
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- Foram recolhidos das vias/locais públicos 6 cadáveres de felídeos.

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

animais de companhia

- Foram vacinados 19 canídeos;

- Foram efetuadas 12 identificações eletrónicas de animais de companhia e respetivos registos na

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

VII .Gabinete de Atendimento ao Munícipe

 Atendimentos

Número de Atendimentos: 5.093

- tempo médio de espera 7 minutos e 9 segundos.

 Licenças

Licenças emitidas:

-7 licenças especiais de ruído.

-1 licenças para instalação e funcionamento de recinto improvisado e itinerante;

Autorizações

Autorizações emitidas:

-3 autorizações para realização de eventos em locais públicos e utilização das vias para

realização de provas desportivas ou outras;

-8 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 – 508 fossas, num total de 4.888m3

- Substituição de contadores efetuada por empresa externa-349

- Instalação de contadores-114

- Cortes de abastecimento de água por falta de pagamento-161

Contratos de fornecimento
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-Celebrados 226 novos contratos de fornecimento

 Leituras

-Nos meses de janeiro e fevereiro de 2018 foram efetuadas 12.911 leituras de consumo.

Receita arrecadada no GAM - POCAL, nos meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018: 488.024,15€

De onde se destaca:

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

- Utilização dos mercados municipais: 11.611,88€

- Publicidade e ocupação da via pública: 13.618,68€

- Metrologia: 909,81€

- Águas, saneamento e resíduos sólidos: 434.741,54€

Águas e Saneamento – AQUAMATRIX:

Faturação:

- Águas, saneamento, resíduos sólidos e serviços: 720.429,09€

Recebimentos:

- Águas, saneamento, resíduos sólidos e serviços: 720.924,67€

Metrologia

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

VIII.Recursos Humanos

 Abono de família

Foram verificadas as condições de manutenção do direito às prestações por encargos familiares, em

cumprimento do Decreto-Lei n.º 176/2003, de 2 de agosto, na sua redação atual, e Decreto-Lei n.º

70/2010, de 16 de junho.

 Processamento de vencimentos

Foram apurados os valores a registar em exercícios futuros no período de 2018 a 2021, e os

compromissos para o processamento de vencimentos do ano 2018.

Foi efetuado o processamento de vencimentos dos meses de janeiro e fevereiro, dando-se

cumprimento às normas legais vigentes.
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No processamento de vencimentos do corrente mês foram processadas as valorizações

remuneratórias, previstas no artigo 18.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, isto é, todos os

trabalhadores que reuniam 10 pontos na sua avaliação de desempenho, beneficiaram de alteração

obrigatória de posicionamento remuneratório.

 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 dezembro de 2017 e janeiro de 2018.

Foi preenchida e incorporada na informação da Divisão Financeira e de Tecnologias da Informação, a

declaração Modelo 10, no que respeita à comunicação dos rendimentos da categoria H, submetida

através do portal das finanças, no dia 31 de janeiro, nos termos do artigo 119.º, n.º 1 alínea c),

subalínea ii) do Código do IRS.

Foi preenchida e remetida através do portal das finanças, a Declaração Modelo 37, aprovada pela

Portaria n.º 35/2017, de 19 de janeiro, em cumprimento da obrigação prevista no artigo 127.º do

Código do IRS, e no que respeita às comparticipações em despesas de saúde.

 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 12 de janeiro e 15 e 16 de fevereiro

DAM – 8

DOT – 3

DCD – 8

DISU – 16

OA - 1

N.º Exames Periódicos e Ocasionais, realizados em 12 de janeiro e 15 e 16 de fevereiro

DISU – 3
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N.º Análises Clínicas, realizadas nos dias 9 de janeiro e 8 de fevereiro

DAM – 10

DOT – 3

DCD – 8

DISU – 20

OA - 1

 Acidentes de trabalho

No período de referência há a registar 7 acidentes de trabalho e 1 recaída, ocorridos com 5

trabalhadores da DISU (DISU - 5 AO, 1 AT); 1 trabalhador da DAM (DAM - 1 AO) e 1 trabalhador da

DCD (DCD - 1 AT).

O n.º total de dias de incapacidade temporária absoluta para o trabalho referentes a acidentes

ocorridos no ano de 2018 foi de 9 dias e 18 dias de Incapacidade Temporária Parcial (1 acidente da

DISU - AT). Três dos acidentes registados não houve incapacidade (2 AO da DISU e 1 AT da DCD),

bem como do processo de recaída do trabalhador da DISU (1 AO).

A registar dias de incapacidade temporária absoluta para o trabalho de acidentes ocorridos no ano

de 2017, que transitaram para o ano de 2018, designadamente 145 dias (DAM - 62 dias AT, DISU - 34

e 49 dias AO).

 Acidentes pessoais

No período de referência há registo de 1 acidente com um beneficiário afeto à DCD.

 Doenças profissionais

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

Lucília Botas - DISU, António Argel Marques - DAM, Maria Lurdes Pereira - DCD, Manuel José – DISU,

Maria Fátima Boiça – DISU, Deonilde Costa - DISU), pendentes de certificação de doença profissional,

pelo Departamento de Proteção contra os Riscos Profissionais.
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Relativamente ao processo da trabalhadora, Maria Amélia Ramusga, aguarda realização da Junta

Médica da CGA, a ter lugar no dia 22 de fevereiro de 2018.

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

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

beneficiários que por diversos motivos rescindiram o contrato.

 Dever de informação

No âmbito do dever de informação previsto na Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação

atual, que estabelece o Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais

(RFALEI), foram preenchidos os mapas de pessoal ao serviço (quadros 1 e 3), referentes às entradas

e saídas durante o 4.º trimestre de 2017, bem como os mapas do saldo inicial a 1 de janeiro de 2018.

Em cumprimento do disposto na Lei n.º 57/2011, de 28 de novembro, foi efetuado o preenchimento

do input Recursos Humanos, que inclui informação relativa ao stock de trabalhadores, entradas e

saídas, e remunerações (informação relativa ao 4.º trimestre e 2.º semestre de 2017).

Foram remetidos, tanto aos Agrupamentos de Escolas, como às Juntas de Freguesia da Marinha

Grande e de Vieira de Leiria, os quadros com a informação relativa ao stock de trabalhadores,

entradas e saídas, e remunerações, do pessoal em exercício de funções em cada Agrupamento e

Junta de Freguesia.

Para efeitos de acompanhamento da evolução das despesas com pessoal, conforme previsto no

artigo 78.º da RFALEI, foram apurados os aumentos da despesa com pessoal resultante de exceções.

 Formação profissional

Novo Regulamento Geral de proteção de Dados - 5 de janeiro - Org.ª AMOG - 1 Chefe de Divisão e 1

Chefe de Unidade da DAM, 1 Chefe de Divisão e 1 Técnico Informático da DFTI e Chefe de Gabinete -

inscrição gratuita;

Sessões Públicas IFRRU 2020 - 16 de janeiro – Org. IFRRU – 1 Chefe de Divisão e 1 Técnico Superior

da DOT e Chefe Gabinete – inscrição gratuita;

O Código dos Contratos Públicos - revisto” – 8 e 9 de fevereiro – Org. IGAP – 1 Chefe de Divisão e 2

Técnicos Superiores da DFTI – 555,00€;
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 Aposentação

No período de referência há a registar:

- Instrução de processos de aposentação: 1

- Processos decididos: 0

- Processos pendentes de decisão pela CGA: 2

 Estágios profissionais

Estágios do Curso de Turismo Ambiental e Rural – Início 1 de fevereiro e términus a 30 de março na

DCD Divisão de Cidadania e Desenvolvimento

Entidade: Escola Secundária de Vieira de Leiria

2 alunas no Museu do Vidro

Estágios do Curso Técnico especializado profissional em Intervenção em Ambiente e património -

Início a 19 de fevereiro e términus a 30 de junho na DCD Divisão de Cidadania e Desenvolvimento

Entidade: IPL - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais

1 aluna no Museu do Vidro e 1 aluna no Turismo

Estágios do Curso Profissional de Técnico de Turismo - Início a 19 de fevereiro e términus a 23 de

março na DCD Divisão de Cidadania e Desenvolvimento

Entidade: EPAMG - Escola Profissional e Artística da Marinha Grande

1 aluno no Museu do Vidro e 1 aluna na casa da Cultura

Estágio do Curso Profissional de Técnico de Turismo - Início a 20 de fevereiro e términus a 26 de

março na DCD Divisão de Cidadania e Desenvolvimento

Entidade: EPAMG - Escola Profissional e Artística da Marinha Grande

1 aluna na casa da Cultura

Estágio do Curso de Operador Diverso - Início a 15 de fevereiro e términus a 24 de dezembro na

DAM - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
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Entidade: CENFOR

1 aluna na DAM

IX. ORDENAMENTO E PLANEAMENTO

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

- Acompanhamento dos trabalhos efetuados no âmbito do “Levantamento do Património Arqueológico do

concelho da Marinha Grande” - Processo de Aquisição n.º 59/2017 - AP/DOT.

- Reuniões semanais preparatórias de trabalho 2.ª Fase com Sr. Vereador responsável pelo Pelouro.

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

Elaboração do aviso a publicar através do Sistema de Submissão Automático dos Instrumentos de Gestão

Territorial, referente à Alteração por Adaptação do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande em virtude

da transposição das normas constantes do Programa da Orla Costeira de Ovar-Marinha Grande,

devidamente identificadas no anexo III à Resolução do Conselho de Ministros n.º 112/2017, da qual faz parte

integrante, para o Regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande.

Reabilitação Urbana

Considerando que através do Aviso n.º 15379/2017 foi publicitado na 2.ª Série do Diário da República, n.º

243, de 20 de dezembro, o ato de aprovação pela Assembleia Municipal, da Operação de Reabilitação

Urbana Simples do Centro da Marinha Grande e respetiva Estratégia, procedeu-se à estruturação da

informação para disponibilização na página da Câmara Municipal, das peças escritas e gráficas que constam

do processo final de aprovação da Estratégia de Reabilitação Urbana para a execução da Operação de

Reabilitação Urbana Simples, na Área de Reabilitação Urbana do Centro da Marinha Grande.
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- Estruturação da informação respeitante ao processo final de aprovação da Estratégia de Reabilitação

Urbana para a execução da Operação de Reabilitação Urbana Simples, na Área de Reabilitação Urbana do

Centro da Marinha Grande para efeitos de disponibilização ao Instituto da Habitação e da Reabilitação

Urbana.

SIG – Sistemas de Informação Geográfica Municipal

Atualização do SIG

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

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

dados na Partilha_SIG para consulta dos restantes serviços camarários.

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

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

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

e ordenamento do território, os seguintes elementos:

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

redes de comunicações eletrónicas;

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

de redes de comunicações eletrónicas;

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

comunicações eletrónicas;

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

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

eletrónicas.

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

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

da respetiva ficha de cada arruamento, 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
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solo e respetivos condicionalismos;

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

ACPAAA, de forma a proceder ao seu arquivo;

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

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

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

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

Municipal para a parcela alvo.

Fornecimento de Informação

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

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

que dão entrada no GAM, através:

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

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

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

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

Obras.

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

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

entidades organizadoras.

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

toponímicas, certidões de números de policia, entre outras.

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

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

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

questões colocadas pelos munícipes acerca de cobranças indevidas de tarifa de saneamento, que dão

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;

- Elaboração de uma planta de localização dos estabelecimentos noturnos – bares, existentes na Praia da

Vieira, onde consta uma tabela com a seguinte informação: designação do bar; proprietário; número do

processo de licenciamento; licença de utilização e respetiva descrição, para efeitos de resposta a um pedido
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de informação por parte da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.

- A pedido do Turismo de Portugal, SA. Foram georeferenciada a localização geográfica dos estabelecimentos

de Alojamento Local do município e introduzida na base de dados geográfica criada, a informação da

lotação.

- Elaboração de plantas para a totalidade do Concelho da Marinha Grande, com a rede d saneamento

executada, em execução e a executar.

- Em colaboração com os serviços da Proteção Civil concluiu-se a compilação e estruturação da informação

necessária à elaboração do projeto de elaboração de Cartografia de Risco/Atlas de Riscos Naturais e

Tecnológicos para o Território da CIMRL”, a desenvolver no âmbito da CIMRL e procedeu-se à sua

disponibilização a esta entidade.

- Por solicitação das concessionárias das autoestradas (Brisal e Autoestradas do Atlântico), foi preparada

informação geográfica em colaboração com os serviços de proteção civil referente às faixas de gestão de

combustível junto das autoestradas para envio a estas entidades.

X.Projetos

II.1 – Acompanhamento de obras e prestações de serviços

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

 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 - Informação com a referência CS/14/2018 de 16/02/2018 de análise do anteprojeto, apresentado

pela empresa CASP UNIPESSOAL, LDA, de acordo com o especificado na Portaria n.º 701-H/2008 de 29

de Julho.

 RELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DO PONTO DE ÁGUA EM

ALBERGARIA – P.A. N.º 82/2017 - DOT - Informação com a referência CS/15/2018 de 19/02/2018 de

análise do anteprojeto, apresentado pela empresa CASP UNIPESSOAL, LDA, de acordo com o

especificado na Portaria n.º 701-H/2008 de 29 de Julho.

 REQUALIFICAÇÃO DA RUA E TRAVESSA DAS ANDORINHAS”– Concurso Público nº. 20/2016 –
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Aprovação de Trabalhos de Suprimento de Erros e Omissões. Informação com a referência CS/12/2018

de 09/02/2018 propondo este assunto seja submetido a deliberação de Câmara para aprovação das

peças desenhadas n.º 12A, 13A e 16A e dos trabalhos de suprimento de erros e omissões no valor de

10.824,00 € (Dez mil oitocentos e vinte e quatro euros), a que acresce IVA à taxa legal, assim como a

aprovação da prorrogação do prazo da empreitada em 22 dias para realização destes trabalhos

(acrescer ao prazo da empreitada).

 REQUALIFICAÇÃO DA EB GUILHERME STEPHENS

 Procedimento CP 06/2017 - “REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE VIEIRA DE

LEIRIA”;

 Procedimento CP 09/2017 “REQUALIFICAÇÃO DAS COBERTURAS DOS PAVILHÕES DO PARQUE

MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES”

II.2 – Projetos concluídos e entregues

 BENEFICIAÇÃO DA RUA DO REPOUSO – 2.ª FASE” – Concurso Público n.º 04/2018 – Abertura de

Concurso Público – Aprovação do projeto através da informação com a referência CS/06/2018 datada

de 15/01/2018. Abertura de procedimento de concurso público através da informação com a referência

CS/03/2018 de 05/02/2018. O concurso público encontra-se a decorrer na plataforma eletrónica da

Vortal, com prazo de apresentação das propostas definido para o dia 07/03/2018. O preço base

proposto é de 305.871,35 € (Trezentos e cinco mil oitocentos e setenta e um euros e trinta e cinco

cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal em vigor.

 AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE (ZIMG) E REDE VIÁRIA DA SAÍDA NORTE

DA ZIMG – PARTE 04” – Concurso Público n.º 01/2018 – Abertura de Concurso Público - Aprovação

do projeto através da informação com a referência CS/05/2018 datada de 15/01/2018. Abertura de

procedimento de concurso público através da informação com a referência CS/02/2018 de 02/02/2018.

O concurso público encontra-se a decorrer na plataforma eletrónica da Vortal, com prazo de

apresentação das propostas definido para o dia 07/03/2018. O preço base proposto é de 218.435,24 €

(Duzentos e dezoito mil quatrocentos e trinta e cinco euros e vinte e quatro cêntimos), acrescido do IVA

à taxa legal em vigor.

 REABILITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA MOITA - – Concurso Público n.º 02/2018 – Abertura de

Concurso Público – Abertura de procedimento de concurso público através da informação com a
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referência MA/01/2018 de 07/02/2018. O preço base proposto é de 392.825,38 € acrescido do

IVA à taxa legal em vigor.

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

FASE 3 – Concurso Público n.º 02/2018 – Abertura de Concurso Público – Abertura de procedimento

de concurso público através da informação com a referência CS/08/2018 de 05/02/2018. O concurso

público encontra-se a decorrer na plataforma eletrónica da Vortal, com prazo de apresentação das

propostas definido para o dia 01/03/2018. O preço base proposto é de 75.780,00 € (Setenta e cinco mil

setecentos e oitenta euros ), acrescido do IVA à taxa legal em vigor.

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

- FASE 4 – Concurso Público n.º 03/2018 – Abertura de Concurso Público – Abertura de

procedimento de concurso público através da informação com a referência CS/09/2018 de 05/02/2018.

O concurso público encontra-se a decorrer na plataforma eletrónica da Vortal, com prazo de

apresentação das propostas definido para o dia 01/03/2018. O preço base proposto é de 58.916,50 €

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

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

referência CS/16/2018 de 20/02/2018.

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

n.º 01/2018 – Abertura de Procedimento - Abertura de procedimento de consulta prévia através da

informação com a referência CS/10/2018 de 09/02/2018. O preço base proposto é de 95.750,00 €

(Noventa e cinco mil setecentos e cinquenta euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor.

 REQUALIFICAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA PISCINA MUNICIPAL DE VIEIRA DE LEIRIA -

Coordenação geral e arquitetura. – Concurso Público n.º 06/2018 – Abertura de Concurso Público –

Abertura de procedimento de concurso público através da informação com a referência MF/08/2018 de

14/02/2018. O preço base proposto é de 345.012,37 € acrescido do IVA à taxa legal em vigor.



 PROCEDIMENTO PISO E PORTÃO DO PAVILHÃO 3 DO PME - Projeto de execução.

 REQUALIFICAÇÃO DOS 30 FOGOS DE HABITAÇÃO SOCIAL LOCALIZADOS NO BLOCO L E M

Levantamento do estado de conservação dos fogos e organização do projeto de arquitetura para

concurso.

 JARDIM DE INFÂNCIA DOS OUTEIROS – ESPAÇO DE JOGO E RECREIO – procedimento encontra-se

concluído, sem dotação orçamental - O preço base proposto é de 27.667,00€, acrescido do IVA à taxa
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legal em vigor.

 PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE – – Concurso

Público n.º 07/2018 – Abertura de Concurso Público – Abertura de procedimento de concurso público

através da informação com a referência RV/02/2018 de 19/02/2018. O preço base proposto é de

139.169,50 € acrescido do IVA à taxa legal em vigor.

II.3 – Projetos em elaboração

 ESCOLA BÁSICA ANTÓNIO VITORINO – REABILITAÇÃO DE ESPAÇO DE JOGO E RECREIO – Elaboração

de projeto;

 REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS EXTERIORES DO JI E EB DE CASAL DO MALTA – Elaboração de

projeto;

 JARDIM TARDOZ DO PATRIMÓNIO STEPHENS

 PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DE JARDIM INFÂNCIA E ESCOLA BÁSICA DA FONTE SANTA –

levantamento Elaboração de projeto;

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

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

 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.

II.4 – Estudos / informações em elaboração

 Execução de levantamento do edificado do PARQUE FLORESTAL DO ENGENHO - MUSEU DA

FLORESTA;

 RUA 42 - TRUTAS - Informação com a referência CS/01/2018 de 04/01/2018 sobre análise de um

requerimento assinado pelo Sr. Manuel Carreira Faustino, residente no Bairro Novo das Trutas n.º 2,

com o registo de entrada n.º E/10312/2017 datado de 13/11/2017, a qual refere a necessidade de
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colocação de uma passadeira de peões junto ao bairro e da paragem de autocarros existentes na Rua

42 das Trutas frente ao n.º 17.

 RUA PRINCIPAL - PILADO – Informação com a referência CS/02/2018 de 08/01/2018 sobre análise de

um requerimento assinado pelo Sr. Manuel Miguel, residente no Pilado, com o registo de entrada n.º

E/8853/2017 datado de 10/10/2017, a qual refere a necessidade de colocação de lombas junto da

passadeira de peões existente junto aos n.os 14 e 16, após o atropelamento de uma criança no local em

consequência das velocidades elevadas do tráfego nesta zona.

 ESTUDO DE ACALMIA DE TRÁFEGO - Rua João Pereira Venâncio, Rua do Salgueiro, Rua Santa Isabel,

Rua Manuel Pereira Roldão e Rua Casal Galego - Informação com a referência CS/07/2018 de

02/02/2018 sobre análise de diversas reclamações apresentadas, entre as quais, o registo de entrada

n.º E/4657/2017 datado de 10/05/2017, E/6516/2017 datado de 10/07/2017, E/7045/2015 datada de

27/08/2015, e o email datado de 22/01/2018, para toda a zona que engloba a Rua Santa Isabel, Rua do

Salgueiro, Rua João Pereira Venâncio, Rua Manuel Pereira Roldão e Rua de Casal Galego. Estas

reclamações solicitam a colocação de diversas lombas nas passadeiras de peões existentes nestes

arruamentos, com vista a limitar a velocidade excessiva do tráfego que circula nessas vias.

 VALA MOINHO DO GOGUE NA PASSAGEM – VIEIRA DE LEIRIA – Informação com a referência

CS/11/2018 de 08/02/2018 sobre análise de um pedido do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de

Vieira de Leiria, solicitando aos serviços a verificação das condições da Vala Moinho do Gogue no troço

a Norte da Rua da Areia Vermelha.

III – Apoio Projetos – Orçamento e/ou Cedências

 Elaboração de orçamentos e mapas de quantidades executados:

BENEFICIAÇÃO JI+EB FONTE SANTA - TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE OMISSÕES - PREÇO

ACORDADO / BENEFICIAÇÃO JI+EB FONTE SANTA - TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE OMISSÕES -

PREÇOS CONTRATUAIS

REQUALIFICAÇÃO EB GUILHERME STEPHENS - TRABALHOS A MAIS A PREÇOS ACORDADOS /

REQUALIFICAÇÃO EB GUILHERME STEPHENS - TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE OMISSÕES

 JARDIM TARDOZ - CONSOLIDAÇÃO DE ACESSO PEDONAL AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS

REQUALIFICAÇÃO EB GUILHERME STEPHENS - TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE OMISSÕES

ACESSOS DOS PAÇOS DO CONCELHO AO EDIFÍCIO RUAMACHADO SANTOS

ARRANJOS EXTERIORES DA CAPELA DO PILADO - TRABALHOS A MENOS
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 JARDIM DE INFÂNCIA DOS OUTEIROS - ESPAÇO DE JOGO E RECREIO

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

projecto:

 PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO

 BENEFICIAÇÃO DA RUA DA SAPINHA - BREJO D`ÁGUA

IV – Apoio Projetos – Sala de Desenho

 Reabilitação da Rua da Escola Secundária - Boavista

 Pavimentação de diversos arruamentos no Concelho

 Reabilitação da Rua da Sapinha - Moita

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

 Impressão de diversos projetos e tabelas

XI.Licenciamento de obras particulares

I – Apreciação de Processos

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

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

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

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

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

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

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

esclarecimento de dúvidas na resolução de deficiências dos projetos.

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

Administrativo deram entrada 404 requerimentos referentes às mais variadas tipologias de pretensões,

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

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

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

utilização, pedidos de desistência, pedidos de informação simples ou pedidos de prorrogação.
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Os funcionários da Área de Apreciação de Projetos e da Área de Apoio Administrativo, no seu conjunto,

analisaram 300 processos/pedidos.

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

compreendido de 21 de dezembro de 2017 a 20 de fevereiro de 2018, período a que respeita o presente

relatório, apresenta-se, a seguir, resumido:

Tabela 1 – Processos/pedidos entrados

TIPO

PERIODO

TOTAL

De

21/12/201

7 a

27/12/201

7

De

28/12/201

7 a

08/01/201

8

De

09/01/201

8 a

22/01/201

8

De

23/01/201

8 a

05/02/201

8

De

06/02/2018

a

20/02/2018

Processos de Construção entrados 1 0 3 3 3 10

Processos de Demolição entrados 0 0 0 0 0 0

Processos de Alterações/Ampliação

entrados
2 3 3 4 2 14

Processos de Legalização entrados 1 3 3 4 5 16

Pedidos de alteração ao uso 2 0 0 0 0 2

Processos de Loteamento entrados 0 0 0 0 0 0

Processos de Obras de Urbanização 0 0 0 0 1 1

Processos de Alteração a

Loteamento entrados
0 0 0 0 0 0

Pedidos de Informação Prévia

entrados
0 0 0 0 0 0

Comunicação de Obras Isentas de

Controlo Prévio
0 4 3 4 9 20

Pedidos de Ocupação de Via Pública

- apoio execução de obras
1 1 1 1 1 5

Pedidos de Ocupação de Via Pública

- redes de telecomunicações,

eletricidade e gás

0 0 0 0 1 1
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Aditamentos a processos 4 5 14 9 9 41

Outros Pedidos Diversos* 13 35 77 54 115 294

TOTAL GERAL
24 51 104 79 146 404

Tabela 2 – Processos/pedidos informados

PERÍODO

PROCESSOS/PEDID

OS ENTRADOS

PROCESSSOS/

PEDIDOS

INFORMADOS**

De 21/12/2017 a

27/12/2017 24 31

De 28/12/2017 a

08/01/2018 51 44

De 09/01/2018 a

22/01/2018 104 73

De 23/01/2018 a

05/02/2018 79 70

De 06/02/2018 a

20/02/2018 146 82
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Tabela 3 – Documentos emitidos

TIPO

PERÍODO

TOTAL
De

21/12/2017

a

27/12/2017

De

28/12/201

7 a

08/01/201

8

De

09/01/2018

a

22/01/2018

De

23/01/201

8 a

05/02/201

8

De

06/02/2018

a

20/02/2018

Alvarás de

construção/legalização

emitidos

0 2 7 1 0 10

Alvarás de demolição emitidos 0 0 0 0 0 0

Alvarás de loteamento

emitidos
0 0 0 0 0 0

Alterações a licenças de

loteamento emitidas
0 0 0 0 1 1

Alterações à licença emitidas 0 0 1 1 1 3

Admissões de Comunicações

Prévias***
0 0 1 0 0 1

Prorrogações dos alvarás de

construção
1 0 1 1 1 4

Alvarás de autorização de

utilização emitidos
0 0 7 3 2 12

Alvarás de alteração de

utilização emitidos
0 0 0 0 0 0

Alvarás de ocupação da via

pública emitidos
0 0 2 1 1 4

Alvarás de obras de

urbanização emitidos
0 0 0 0 0 0

Certidões emitidas 2 9 9 10 8 38
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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

ADITAMENTOS

ENTRADOS

DATA DA

REUNIÃO

CÂMARA

NÚMERO DE

PROCESSOS

PRESENTES R.C.

NÚMERO

PROCESSOS/

PEDIDOS

DESPACHADOS

De 21/12/2017 a 27/12/2017 11 27/12/2017 16 15

De 28/12/2017 a 08/01/2018 16 8/1/2018 4 33

AN
O
20

18

De 09/01/2018 a 22/01/2018 27 22/01/2018 28 80

De 23/01/2018 a 05/02/2018 25 5/2/2018 13 71

De 06/02/2018 a 20/02/2018 31 20/02/2018 13 74

TOTAL 110 --- 74 273

Notas:

Outros Pedidos Diversos* (Tabela I) - correspondem aos requerimentos correspondentes a pedidos de

certidão, pedidos de cópias, entrega das meras comunicações prévias de estabelecimentos no âmbito do

licenciamento zero, pedidos de vistorias a infraestruturas, pedidos de licença de construção, pedidos de

autorização de utilização, entrega de especialidades, pedidos de desistência, pedidos de informação simples,

pedidos de prorrogação, pedido de certidão de destaque, entrega de ficha técnica de habitação, pedidos de

averbamento, convocatórias para conferência decisória, pedidos de redução/isenção e taxas, pedidos de

averbamento.

Processos / pedidos informados ** (Tabela 2) – Contempla todas as emissões de pareceres/informações

promovidas em cada período. Existem pedidos que não são objeto de apreciação, designadamente, os

pedidos de cópias (fornecidas independentemente de despacho, sendo apenas verificada a legitimidade no

momento da entrega do pedido) e as comunicações de início dos trabalhos (remetidas à fiscalização para

acompanhamento da execução da obra)

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

I - Planeamento de emergência e prevenção e avaliação de riscos

 Acompanhamento do procedimento de «Prestação de serviços de avaliação das condições

geológicas e geotécnicas, na rua Aníbal Bettencourt», em S. Pedro de Moel, bem como dos trabalhos

de campo realizados. Apreciação do mesmo.

 Elaboração do Plano de Resposta para o «Corta-Mato Escolar que realizou em 2018-01-31, no

Parque da Cerca, bem como participação nas reuniões pré e pós evento, bem como coordenação da

execução do mesmo, durante o evento.

 Elaboração de informação técnica sobre diversos assuntos urgentes relacionados com perigosidades

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

 Remessa à DJC de avisos de condições meteorológicas adversas, para divulgação pública.

 Divulgação interna e externa de diversos alertas ao dispositivo de proteção civil municipal, emitidas

pela Autoridade Nacional de Proteção Civil.

 Deram entrada no SMPC, no presente período, 35 participações de perigos diversos - 21 sobre

gestão de combustível, 5 sobre construções em risco, 9 sobre segurança de árvores. Elaboram-se os

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

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

nomeadamente diversas notificações.II - Defesa da Floresta Contra Incêndios

 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).

II - Defesa da Floresta Contra Incêndios

 Participação na reunião de apresentação da estratégia de recuperação do Pinhal do Rei, promovida

pelo ICNF, em 2018-01-22.

 Participação em reunião de preparação e acompanhamento de visita de delegação de

Eurodeputados à área ardida do Pinhal do Rei decorrida em 2018-01-26.

 Participação em reuniões de preparação da reunião do Observatório do Pinhal do Rei e participação

e apoio à mesma reunião, realizada em 2018-02-09.
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 Participação em reunião com a GNR, sobre a fiscalização do cumprimento da legislação sobre gestão

de combustíveis nas faixas de proteção definidas no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra

Incêndios, em 2018-01-30.

 Reunião com elementos da Associação dos Produtores Florestais de Alcobaça e Nazaré sobre a

proposta de essa associação constituir uma equipa do Corpo Nacional de Agentes Florestais com

área de abrangência para o concelho da Marinha Grande.

 Preparação de diversas ações como participação na elaboração de edital, de aviso do público, bem

como de informações de apoio à decisão, relativas à gestão de combustíveis florestais por parte dos

proprietários particulares e da Câmara Municipal.

III - Proteção e socorro

 Atividade operacional em ocorrência de queda de beirado para a via pública.

 Elaboração de uma informação de fiscalização dos protocolos de cooperação assinados entre a

Câmara Municipal e as associações humanitárias de bombeiros voluntários do concelho, relativa ao

ano de 2017.

 Acompanhamento da ação de corte de eucaliptos ardidos de grande dimensão na ER 242-2.

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

urbanos, incêndios florestais e acidentes rodoviários.

IV - Segurança Contra Incêndios em Edifícios (SCIE)

 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.

Efetuada uma vistoria 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.
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XIII.FISCALIZAÇÃO DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS CONCLUÍDAS

Durante o período compreendido entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2018 foram concluídas 4

empreitadas de obras públicas:

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

EQUIPAMENTOS INICIAIS - MARINHA GRANDE

 REPOSIÇÃO DE TERRAS NO TALUDE E NA RUA ANÍBAL BETTENCOURT

 REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELOS INCÊNDIOS - SINALIZAÇÃO VERTICAL - EM 242-1, ESTRADA

ATLÂNTICA E MATA NACIONAL

 REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

 JARDIM DE INFÂNCIA DA ORDEM - REABILITAÇÃO DE ÁREA EXTERIOR - ESPAÇO DE JOGO E RECREIO-

MARINHA GRANDE
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As empreitadas indicadas totalizaram o montante de 373.764,89€.

OBRAS EM EXECUÇÃO

Em janeiro de 2018 registaram-se 12 empreitadas de obras públicas em execução, perfazendo o valor de

437.540,26 €. Relativamente ao mês de dezembro de 2017 verificou-se um decréscimo de 14.469,33 €.

Em termos homólogos, em janeiro de 2018 verificou-se um aumento do valor de trabalhos executado de

262.288,92 €.

As empreitadas em curso são as seguintes:

 REABILITAÇÃO DO CAMPO SINTÉTICO - MARINHA GRANDE (suspensa)

 REABILITAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E DE BEBIDAS DO JARDIM LUÍS DE CAMÕES

 REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NO CAMPO SINTÉTICO - MARINHA GRANDE
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 REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA SANTA ISABEL, RUA DO SALGUEIRO E

RUA D. JOÃO PEREIRA VENÂNCIO

 REQUALIFICAÇÃO DAS COBERTURAS DOS PAVILHÕES DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES

 REQUALIFICAÇÃO DA RUA E TRAVESSA DAS ANDORINHAS

 REQUALIFICAÇÃO RUA NOVA MOÍNHO DE CIMA E INFRAESTRUTURAS SANEAMENTO DOS

ARRUAMENTOS ADJACENTES

 ALARGAMENTO DA RUA DA CERCA - CONSTRUÇÃO DE UMMURO DE SUPORTE DE TERRAS
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 REQUALIFICAÇÃO DA RUA ESQUERDA E RUA DA ALMOÍNHA VELHA

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

 BENEFICIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA E ESCOLA BÁSICA DA FONTE SANTA - MARINHA GRANDE
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 REQUALIFICAÇÃO DA EB GUILHERME STEPHENS - MARINHA GRANDE

 REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE VIEIRA DE LEIRIA

ADJUDICADAS (por consignar)

 REABILITAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO NERY CAPUCHO

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

FASE 3

 REABILITAÇÃO DA COBERTURA DO JARDIM DE INFÂNCIA DAS TRUTAS

 REPARAÇÃO DE PISO E PORTÃO NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES
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XIV. 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.

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

também constar o saldo e estado atual das dívidas a fornecedores, para o que se anexa o calendário da

faturação a pagar por fornecedor, do qual constam, as faturas reportadas a 31 de janeiro de 2018 que na

presente data se encontram por pagar, e que totalizam 119.679,23 euros.

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

orçamental da receita e da despesa de 1 a 31 de janeiro de 2018 e comparação com o ano transato.

O total dos compromissos assumidos por pagar ascende a 16.675.175,72 euros, dos quais, 12.956.836,27

euros respeitam a despesas correntes e 3.718.339,45 euros a despesas de capital. O total dos cabimentos

assumidos por adjudicar ascende a 1.171.192,71 euros.

O Resumo Diário de Tesouraria do dia 31 de janeiro de 2018 regista um montante em caixa de 10.725,45

euros, de depósitos à ordem de 6.443.069,86 euros, de depósitos a prazo de 7.000.000 euros e de depósitos

de Operações de Tesouraria 724.890,48 euros.
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