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Gabinete de Comunicação e Relações Públicas 

O Gabinete de Comunicação assegurou o apoio direto à presidente da câmara, aos vereadores 

e às unidades orgânicas. 

Foram desenvolvidas diversas atividades, das quais se destacam: 

➢ Tratamento da informação divulgada pelos órgãos de comunicação social de interesse 

para o Município; 
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➢ Recolha de informação sobre a atividade das unidades orgânicas para difusão junto dos 

órgãos de comunicação social e canais de comunicação digital; 

 

➢ Produção de conteúdos, revisão e paginação da Agenda Cultural de janeiro, fevereiro e 

março de 2020; 

 

➢ Atualização dos conteúdos da página de internet da Câmara Municipal da Marinha 

Grande; 
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➢ Atualização dos conteúdos da página de internet do Teatro Stephens: 
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➢ Gestão das páginas de Facebook, quer através da inserção de conteúdos, quer através 

do envio de respostas aos munícipes que contactam a Câmara Municipal por esta via; 
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➢ Gestão do equipamento audiovisual da câmara municipal e registo audiovisual e 

fotográfico de ações promovidas pela câmara municipal; 

➢ Apoio na preparação de cerimónias protocolares e reuniões oficiais; 

➢ Gestão de conteúdos dos outdoors digitais; 

➢ Gestão de mupis, outdoors e bandeiras; - Gestão de publicidade em jornais e rádio; 

➢ Gestão do processo inerente à produção de materiais gráficos e multimedia adaptados 

a vários suportes de divulgação (materiais impressos e materiais digitais); 

➢ Produção e divulgação de flyers relativos a eventos municipais junto da comunidade; 

➢ Apoio ao desenvolvimento de linhas gráficas e divulgação de eventos co-organizados 

pela CMMG e associações do concelho; 

➢ Acompanhamento do carregamento da APP do Município: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Acompanhamento do desenvolvimento da APP da visita virtual do Museu do Vidro; 

➢ Manutenção de equipamentos de impressão. 
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Redação de notas à comunicação social sobre os seguintes assuntos: 

✓ Espetáculos realizados na Casa da Cultura Teatro Stephens 

✓ Falecimento do encenador Norberto Barroca 

✓ Secretário de Estado Adjunto e da Educação inaugurou Escola da Moita 

✓ Empreendedorismo nas escolas apresentado no dia 16 de janeiro 

✓ Comemorações do 18 de Janeiro de 1934 

✓ Interdição do estacionamento e passeio de parte da Rua José Moreira 

✓ Carnaval da Vieira 2020 

✓ Projeto de construção da Conduta Adutora desde o Alto dos Picotes até à Marinha 

Grande aprovado 

✓ Festas da Cidade no primeiro fim-de-semana de junho 

✓ Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas do IPDJ 

✓ Intervenção no Posto de Transformação do Centro de Saúde da Marinha Grande 

✓ Corta-Mato Regional - Fase CLDE 

✓ Alunos do 1º ciclo empreendedores na Marinha Grande 

✓ Biblioteca recebe fase concelhia do Concurso Nacional de Leitura 

✓ Gabinete Técnico Florestal - Fundo Florestal Permanente 

✓ Planetário itinerante “A Nossa Casa é um Planeta” esteve na Marinha Grande 

✓ Megas de Atletismo no Estádio Municipal da Marinha Grande 

✓ 2500 crianças desfilam no Carnaval da Marinha Grande e da Vieira 

✓ Câmara entrega viatura à Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) 

✓ Aprovado projeto e abertura de concurso público para instalação dos registos e 

notariado no Atrium 

✓ Embaixador na Unesco visita Marinha Grande 

✓ Secretária de Estado da Inovação inaugurou Espaço do Cidadão em Vieira de Leiria 

✓ Marinha Grande promove fórum sobre mobilidade, acessibilidades e sustentabilidade. 



SESSÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

 

9 

 

Gabinete Municipal de Proteção Civil 

ÁREA DE PLANEAMENTO DE EMERGÊNCIA, PREVENÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS  

a) Colaboração na implementação do projeto MOSAIC.pt que visa a análise do risco de 

inundação costeira a partir de múltiplas fontes para comunidades seguras e 

desenvolvimento sustentável, incluindo deslocação ao terreno. 

 

b) Acompanhamento e articulação com os Bombeiros Voluntários da Marinha Grande e Vieira 

de Leiria, da resposta ao evento do corta-mato escolar, fase CLDE, onde participaram cerca 

de 1600 alunos de escolas do concelho. 

 

c) Fase final dos trabalhos de atualização do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 

da Marinha Grande (PMEPCMG), nomeadamente com a elaboração e da parte de análise e 

estratégia e respetiva cartografia. 

 

d) Monitorização das praias do concelho em períodos de mares vivas e quando emitidos avisos 

vermelhos/laranja para períodos de forte agitação marítima. 

 

e) Acompanhamento e análise das inúmeras previsões remetidas diariamente pela Autoridade 

Nacional de Emergência e Proteção Civil e pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, 

nomeadamente sobre as condições meteorológicas adversa e envio à área de comunicação 

do município para divulgação pública e outras entidades sempre que considerado 

necessário. 

 

f) Acompanhamento da empresa responsável pela delimitação da REN, no âmbito do processo 

de revisão do PDM da Marinha Grande aos locais do concelho suscetíveis da ocorrência de 

cheias ou movimentos de massas em vertente. 

 

ÁREA DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 

a) Continuação do processo de revisão do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios 2020-2029, para o concelho da Marinha Grande. 

 

b) Fiscalização da execução da empreitada de corte de eucaliptos, choupos e alguns pinheiros 

queimados e em risco de queda, existentes numa propriedade da CMMG na Escoura. 
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c) Participação na reunião da Comissão Distrital de Defesa da Floresta Contra Incêndios, que 

decorreu em Porto de Mós. 

 

d) Reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta, que se realizou no dia 13 de 

dezembro, com os principais agentes de proteção e entidades de apoio convocadas e 

elaboração da respetiva ata. 

 

e) Preparação e presença em reunião organizada pela Comissão Intermunicipal da Região de 

Leiria sob o tema “Medidas de Mitigação no âmbito das Comissões Municipais de Defesa da 

Floresta”. 

 

f) Elaboração do relatório relativo ao 4.º trimestre de 2019 sobre as atividades elaboradas 

pelo técnico do Gabinete Técnico Florestal. 

 

g) Elaboração de proposta para alteração do regimento da Comissão Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios. 

 

h) Proposta de parecer do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais (PNGIFR) e 

presença em seminário de encerramento do processo de discussão pública. 

 

i) Elaborada proposta para a prestação de serviço para a realização de ações de gestão e 

combustível junto dos aglomerados populacionais, edificações isoladas e rede viária, ações 

de sensibilização e corte especializados de árvores debilitas e/ou em risco de queda para a 

via pública. 

 

ÁREA DE PROTEÇÃO E SOCORRO 

a) Elaboração de informações de fiscalização aos protocolos de cooperação assinados entre a 

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

relativas às atividades do quarto trimestre de 2019.  

 

b) Assinatura dos protocolos de cooperação entre a Câmara Municipal e as associações 

humanitárias de bombeiros voluntários do concelho, relativas à atividade de proteção e 

socorro no concelho, referente a 2020. 

 

c) Deram entrada no SMPC, no presente período, diversas participações de perigos diversos, 

gestão de combustível, construções em risco, segurança de árvores e sobre as linhas de 

água. Elaboram-se os procedimentos com vista à resolução das situações participadas: 
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deslocação aos locais para avaliação dos riscos em causa, registos fotográficos, informações 

internas e comunicações escritas, nomeadamente diversas notificações. 

 

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

agitação marítima, incêndios urbanos, incêndios florestais, fugas de gás na via pública, 

acidentes rodoviários e queda de árvores e estruturas. 

 

e) Acompanhamento como observador de um simulacro de incêndio com evacuação de uma 

unidade industrial sediada na Zona Industrial da Marinha Grande. 

 

ÁREA DE SEGURANÇA NA VIA PÚBLICA 

a) Efetuada uma vistoria às condições segurança e salubridade, em conjunto com colegas de 

outras divisões. 

 

b) Receção e reencaminhamento para entidades competentes de inúmeras reclamações de 

postes partidos ou inclinados, tampas danificadas e cabos partidos, o que origina a 

deslocação aos locais, registo fotográfico e contacto com as entidades responsáveis pela 

infraestrutura (EDP, Altice, etc.). 

 

c) Colaboração com o ICNF para a poda de eucaliptos de grande dimensão na rua José Moreira, 

em Vieira de Leiria (incluindo colocação de grades no local e emissão de nota à comunicação 

social), em Pedreanes, rotunda do Mourão e na Estrada da Ribeira, na MNL. 

 

d) Acompanhamento do abate de árvores secas em risco de queda para o espaço público, 

junto ao campo de jogos do Bambi, em S. Pedro de Moel. 

 

e) Elaboração de informações técnica relativa a espectáculos pirotécnico no âmbito da 

passagem de ano (em S. Pedro de Moel e Praia da Vieira), comemorações do 18 de janeiro 

e para os festejos do Pilado. 

 

 

OUTROS ASSUNTOS 

a) Análise e validação de diversas situações reportadas sobre a existência de abelhas/vespas, 

muitas com deslocações aos locais para validação, e que levaram à destruição de 2 ninhos 

primários de vespa asiática (Vespa velutina), no concelho da Marinha Grande. 
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b) Proposta de aquisição de serviço para a aplicação de 200 armadilhas seletivas para a captura 

de vespas asiáticas, fundadoras de novos ninhos. 

 

c) Colaboração com a DGT - Área de SIG, na localização e digitalização das linhas de água do 

concelho da Marinha Grande. 

 

 



SESSÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

 

13 

 

Gabinete Apoio ao Empresário e ao Empreendedorismo 

ÁREA DE EMPREENDEDORISMO 

 

Iniciativa “Dá-te a Conhecer” 

O GAEE continua a colaborar com a incubadora de empresas OPEN, em representação da 
Câmara Municipal, na produção de programas de rádio, transmitidos quinzenalmente no Rádio 
Clube Marinhense.  
 
Estes programas procuram reflectir diferentes perspectivas e temas que ilustrem, de alguma 
maneira, o que de melhor se faz na Marinha Grande em matéria de economia, cultura, educação 
e turismo. 
   
 
Centro Empresarial 

Foram já dadas como concluídas as obras de beneficiação do Centro Empresarial da Marinha 

Grande previstas no âmbito do procedimento por empreitada realizado. 

Ao longo do período em que foram realizadas estas obras, foi possível manter ali algumas 

atividades promovidas por empresas e que, por certo, se irão intensificar, tal o interesse e o 

potencial que aquelas instalações têm vindo a despertar na realização de eventos de caráter 

económico e empresarial. 

 

Neste momento está a ser preparada a transferência do Gabinete de Apoio ao Empresário e 

Empreendedorismo para aquele espaço, onde deverá passar a funcionar, acumulando a função 

de gestão do Centro. 

 

No decurso desta transferência, serão também ali instalados, para já, o Gabinete de Inserção 

Profissional, que resulta de uma parceria com o Instituto do Emprego e Formação Profissional, 

o Gabinete de Apoio ao Emigrante, que resulta de uma parceria com a Direção geral dos 

Assuntos Consulares, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e um “Espaço Empresa” que 

resulta de uma parceria com o IAPMEI. 

Foram já desencadeados, a este propósito, os necessários procedimentos de recrutamento e 

admissão de recursos humanos com a categoria de assistente técnico para apoio a estes 

gabinetes. 

 

Estão já, também, em fase de lançamento, os procedimentos de aquisição de serviços para 

vigilância e manutenção/limpeza do espaço. 
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Estão já em fase de publicação, também, procedimentos por concurso público para concessão 

da exploração comercial de um espaço de restaurante, um espaço de bar e um outro de ginásio. 

 
 

ÁREA DE ATIVIDADES ECONÓMICAS - COOPERAÇÃO  

 

Apoio a Empresas  

O GAEE continua a estabelecer e estreitar, enquanto interlocutor no Município, contactos de 

ordem técnica com empresas para efeitos de agilização de processos relacionados com 

construção e ampliação de instalações, resultantes de novos investimentos no Concelho ou em 

matéria de prestação de informação a investidores externos que aqui pretendem realizar ou 

concretizar os seus investimentos.  

Neste pressuposto, foram realizados diversos encontros de trabalho com o Grupo Mosqueteiros 

e a Vodafone ou com o próprio Politécnico de Leiria que está a preparar a instalação de um 

laboratório de impressão 3D em grandes dimensões, no espaço adjacente ao CDRSP, na Zona 

Industrial. 

 

Foram estabelecidos contactos e estão em fase de agendamento, visitas e encontros de trabalho, 

a muito breve prazo, com órgão de gestão de diversos Parques de Ciência e Tecnologia do País 

para efeitos de obtenção de experiências e e perceção das melhores práticas para efeitos de 

concretização do projeto de criação do Parque de Ciência e Tecnologia da Marinha Grande.  

 

Este Gabinete participou, também, em Oeiras, num encontro de trabalho de Técnicos de 

municípios que intergram a Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento.  

 
 

Formação Técnico Profissional em Metalomecância e CNC  

Tal como foi já referido em relatórios anteriores, continuam a decorrer os preparativos de 

receção e acolhimento de cerca de 20 jovens de Cabo Verde que aqui virão obter formação 

profissional, no Cenfim, em matéria de utilização de equipamentos CNC, no âmbito do protocolo 

estabelecido entre a parceria portuguesa que o Município da Marinha Grande integra e o 

Governo de Cabo Verde. 

 

Neste sentido, este Gabinete continua a liderar, em representação da Câmara Municipal, a 

manutenção dos contactos e a articulação de procedimentos entre parceiros portugueses e de 

Cabo Verde, com a realização de videoconferências e reuniões presenciais em Penela e no 

Fundão. 
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Neste sentido, foram já publicados, não apenas o Dec. Lei do Conselho de Ministros de Cabo 

Verde que aprova o Protocolo de Cooperação celebrado entre o Governo daquela País e os 

demais parceiros portugueses que aderiram a este projeto, entre os quais se encontra a Câmara 

Municipal da Marinha Grande mas, também, os demais editais, regulamentos e formulários para 

efeitos de recrutamento de formandos. 
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Divisão Administrativa e Financeira 

INFORMAÇÃO 

SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 

 

Nos termos da alínea c) do n.º2 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, compete à 

Assembleia Municipal apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do 

Presidente da Câmara Municipal acerca da atividade desta e da situação financeira do município. 

 

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

anterior, devem constar o saldo e estado atual das dívidas a fornecedores. Assim, remete-se em 

anexo o calendário das faturas a pagar por fornecedor, do qual constam, as faturas que na 

presente data se encontram por pagar, e que totalizam 250.066,01 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 2020 e comparação com 

o ano transato. 

O total dos compromissos assumidos por pagar ascende a 20.422.164,37 euros, dos quais, 

14.456.189,45 euros respeitam a despesas correntes e 5.965.974,92 euros a despesas de capital. 

O total dos cabimentos assumidos por adjudicar ascende a 2.576.731,82 euros. 

 

O Resumo Diário de Tesouraria do dia 31 de janeiro de 2020 regista um montante em caixa de 

7.070,86 euros, de depósitos à ordem de 11.943.538,56 euros e de depósitos de Operações de 

Tesouraria 827.442,33 euros. 

 

 

Marinha Grande, 24 fevereiro de 2020 

 
 
 

A Presidente da Câmara Municipal 
 
 
 

Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira 
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ÁREA DE FINANÇAS E TESOURARIA 
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Divisão Qualidade de Vida 

ÁREA DE OBRAS MUNICIPAIS 

 

 
 

 

 
 

- ASPETOS DA OBRA DE “AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE (ZIMG) E REDE VIÁRIA DA SAÍDA NORTE DA ZIMG - FASE 2”. 

 

CP N.º 12/2018 REMODELAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MARINHA GRANDE 1 046 726,43 €

CP N.º 14/2018 AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE (ZIMG) E REDE VIÁRIA DA SAÍDA NORTE DA ZIMG - FASE 1 391 131,36 €

CP N.º 15/2018 AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE (ZIMG) E REDE VIÁRIA DA SAÍDA NORTE DA ZIMG - FASE 2 816 076,54 €

CP N.º 22/2018 REQUALIFICAÇÃO DA CANTINA ESCOLAR DA EMBRA 326 097,08 €

CP N.º 05/2019 EXECUÇÃO DE RAMAIS DOMÉSTICOS E PLUVIAIS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE 124 020,00 €

CP N.º 06/2019 CICLOVIA ENTRE A ZONA INDUSTRIAL E A E.R. 242-2 – TROÇO 2 78 142,12 €

CP N.º 08/2019 REQUALIFICAÇÃO DA RUA ANÍBAL BETTENCOURT - S. PEDRO DE MOEL 277 524,46 €

CP N.º 12/2019 REDE DE SANEAMENTO ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA AMIEIRA E CHARNECA DA AMIEIRA - FASE 1 201 443,46 €

CP N.º 13/2019 REDE DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA AMIEIRA E CHARNECA DA AMIEIRA - FASE 2 415 500,81 €

CP N.º 16/2019 REDE DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA - FASE 3 198 497,13 €

CP N.º 19/2019 ALTERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E REPARAÇÕES DO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE 143 075,12 €

CP N.º 22/2019 REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES DA ESCOLA DE CASAL DE MALTA 171 092,37 €

CP N.º 23/2019 EXECUÇÃO DE CAMPOS MULTIDESPORTIVOS NAS PRAIAS DO CONCELHO 139 496,00 €

CP N.º 26/2019 REABILITAÇÃO DA RUA DA SAPINHA 90 620,88 €

CP N.º 31/2019 REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS BETUMINOSOS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE 44 512,58 €

CPRÉVIA N.º 10/2019 EXECUÇÃO DE VEDAÇÃO - BAMBI - SÃO PEDRO DE MOEL 2 788,10 €

REF.ª DESIGNAÇÃO
VALOR DE ADJUDICAÇÃO              

(iva incluído)

OBRAS EM EXECUÇÃO
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- ASPETOS DA OBRA DE “REQUALIFICAÇÃO DA RUA ANÍBAL BETTENCOURT - S. PEDRO DE MOEL”. 
 

Foram registados 7 contratos de empreitada que se encontram adjudicados e que aguardam a 

marcação da respetiva consignação. 

 

 

 

 

Foram concluídos 3 contratos de empreitada. 

 

 

 

 

 

CP N.º 17/2017 INSTALAÇÃO DE CRECHE PARA 84 CRIANÇAS NO EDIFÍCIO DA IVIMA 471 546,88 €

CP N.º 11/2019 REQUALIFICAÇÃO DOS BLOCOS L/M DE HABITAÇÃO SOCIAL E DOS 36 FOGOS - CASAL DE MALTA – MARINHA GRANDE 997 033,03 €

CP N.º 15/2019 REDE DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA - FASE 2 159 069,60 €

CP N.º 21/2019 REABILITAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO NO BAIRRO MUNICIPAL SOCIAL DE CASAL DE MALTA 538 480,00 €

CP N.º 24/2019 CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL 120 340,79 €

CP N.º 33/2019 REQUALIFICAÇÃO DA ADUTORA DOS PICOTES - S. PEDRO DE MOEL 348 029,43 €

ADS N.º 01/2020 REPARAÇÃO DAS DESCARGAS PLUVIAIS DO CINETEATRO ACTOR ÁLVARO 6 818,19 €

OBRAS ADJUDICADAS POR CONSIGNAR

REF.ª DESIGNAÇÃO
VALOR DE ADJUDICAÇÃO              

(iva incluído)

CPRÉVIA N.º 08/2019 SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PARQUE DA CERCA 128 073,22 €

AD N.º 12/2019 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO NO EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO 17 199,31 €

CP N.º 27/2019 PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOÃO MILLER, COSME RIBEIRO E TROÇO DE VIA DA RUA DOS EUCALIPTOS 50 640,02 €

OBRAS CONCLUÍDAS

REF.ª DESIGNAÇÃO
VALOR DE ADJUDICAÇÃO              

(iva incluído)
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O valor total dos autos de medição elaborados no mês de janeiro de 2020 foi de 483.399,67€ (iva 

incluído), como mostra o gráfico seguinte. 

 

 

 

ÁREA DE INFRAESTRUTURAS VIÁRIAS 

No âmbito da manutenção e conservação da sinalização vertical foram substituídos 21 sinais de 

trânsito. Foram ainda instalados 19 sinais novos. 

 

 
 
 

4 83 400 € 

janeiro 2020

Contratos de empreitada - VALOR EXECUTADO
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Ao nível das marcações rodoviárias, foram realizadas ações de manutenção numa extensão total de 

1.450,00 ml. 

 

 
 
 

Foram satisfeitos 54 pontos de serviços para tapamento de covas com recurso a misturas 

betuminosas a frio. 

 

 
 
 
 
 
 
 



SESSÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

 

29 

 

Foram exarados 4 pareceres, no âmbito de pedidos de ocupação da via pública apresentados por 

operadores privados. 

 

 
 

Foram informadas 6 participações de ocorrências na via pública. 
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ÁREA DE INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

Foram identificadas e reparadas 32 roturas: 

 

 

 

Foram realizados 3 ramais domiciliários de abastecimento de água: 
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Foram substituídas 28 válvulas de seccionamento em ramais domiciliários: 

 

 

 

No âmbito dos pedidos de refaturação ao escalão de rotura emitidos pelo BAM, foram realizadas 12 

verificações extraordinárias. 

 

 
 

O gráfico seguinte indica as ações desenvolvidas no âmbito da gestão do parque de contadores. 
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A Tabela seguinte sintetiza os resultados obtidos no período em apreço, no âmbito do plano de 

controlo de qualidade da água tratada para consumo humano. 

 

 

 

O quadro seguinte indica os resultados alcançados ao nível da renovação de redes públicas de 

abastecimento de água, no âmbito da execução de contratos de empreitada. 

 

 

 

ÁREA DE INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO 

 

Foram realizadas 43 ações de limpeza e desobstrução na rede de coletores. 

 

 

 

 

MÊS/ANO TIPO DE ANÁLISE
ANÁLISES 

PREVISTAS

ANÁLISES 

REALIZADAS

INCUMPRIMENTOS 

VERIFICADOS

PARÂMETRO EM 

INCUMPRIMENTO

VALOR PARAMÉTRICO 

(DL 306/2007)

CR1 3 3 0

PCQA CR2 5 5 0

Inspeção 1 1 0

PCO 0 0 0

CR1 1 1 0

PCQA CR2 2 2 0

Inspeção 0 0 0

PCO 0 0 0

jan 2020

fev 2020

Ampliação de redes Remodelação de redes
Remodelação de ramais 

existentes

Remodelação de válvulas de 

seccionamento 

JANEIRO 2020 - -
FEVEREIRO 2020 100,00 ml 200,00 ml 8,0 unidades 4,0 unidades
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Foram executados 8 ramais domiciliários de saneamento doméstico. 

 

 

 

Foi assegurada a ligação de 41 ramais domiciliários à rede pública de drenagem de águas residuais 

domésticas. 

 

 

 

O quadro seguinte indica os resultados alcançados ao nível da renovação de redes públicas de 

drenagem de águas residuais domésticas, no âmbito da execução de contratos de empreitada. 

 

 

AMPLIAÇÃO DE REDES             

(ml)

REMODELAÇÃO DE REDES         

(ml)

CONSTRUÇÃO DE RAMAIS 

DOMICILIÁRIOS NOVOS (un.)

REMODELAÇÃO DE RAMAIS 

DOMICILIÁRIOS (un.)

JANEIRO 2020 5881,00 0,00 221,00 0,00
FEVEREIRO 2020 0,00 110,22 0,00 8,00
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ÁREA DE INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 

 
 

Foram remetidos e satisfeitos 58 pedidos. 

O gráfico seguinte representa a distribuição dos pedidos recebidos em função das diversas áreas de 

atuação da competência da Câmara Municipal. 

 

 
 
As acções de manutenção desenvolvidas durante o período em apreço foram na sua maioria 

correctivas. 
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Foram reportados para a EDP 3 pedidos para a colocação de pontos de Iluminação pública novos e 

10 situações de avaria. 

 

 

 

ÁREA DOS EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS 

As equipas de trabalho desenvolveram as seguintes acções: 

 

✓ Pinturas no Estádio Municipal da Marinha Grande 

✓ Pinturas interiores em frações de habitação social 

✓ Fração 1.º esq do bloco 3 da Praceta da Liberdade 
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✓ Fração 1.º esq do bloco 2 da Praceta da Liberdade 

✓ Desmontagem e acondicionamento das barraquinhas do “Mercadinho” de Natal 

✓ Reparação de vedação de madeira no espaço de jogo e recreio do Parque Mártires do 

Colonialismo 

✓ Montagem de papeleiras em estaleiro para aplicação posterior 

✓ Reparação de todas das fechaduras das portas dos balneários do campo de ténis da Marinha 

Grande 

✓ Substituição de fechadura no 3.º esq do bloco 4 da Praceta da Liberdade 

✓ Aferição de dimensões para substituição da placa de fogão do 1.º Esq do Bloco M da Praceta 

da Liberdade (no âmbito do processo de realojamento de inquilinos) 

✓ Aferição de dimensões dos móveis de cozinha no 1.º Fte Esq do Bloco M da Praceta da 

Liberdade (no âmbito do processo de realojamento de inquilinos, para transferência dos 

móveis) 

✓ Levantamento para construção de prateleiras para a despensa e arrumos e reparação de 

bancos de jardim e floreiras da Escola Básica do Pilado 

✓ Execução de portão para o recinto dos estaleiros municipais 

 

 

ÁREA DOS SERVIÇOS URBANOS 

O serviço de recolha dos RSU’s indiferenciada é assegurado no âmbito do contrato de prestação de 

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

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

indiferenciada e da recolha seletiva. 

 

 

Foi assegurada a fiscalização da prestação de serviços de limpeza urbana. 
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Foi assegurada a fiscalização da prestação de serviços de manutenção de parques e jardins. Foram 

igualmente desenvolvidas ações de manutenção por administração direta. 

Foram recebidos 32 pedidos para recolha de monos e materiais vegetais e foram satisfeitos 33. No 

mês de janeiro foi assegurada a resposta a pedidos datados do mês de dezembro. 

 

 
 

Relativamente às quantidades foram recolhidas 9,04 toneladas de monos e 0,48 toneladas de 

materiais vegetais. 

 

 

 

 

No âmbito do serviço de despejo de fossas, foram recolhidos durante o mês de janeiro de 2020 

2.230,00 m3 de efluente doméstico. 
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OUTRAS AÇÕES 

Foram elaboradas Requisições internas, com vista à adjudicação das prestações de serviços a seguir 

indicadas: 

✓ Reparações elétricas nas viaturas municipais  

✓ Serviços de alinhamento de direção e de calibragem de rodas das viaturas municipais 

✓ Serviços de inspeção técnica das viaturas municipais  

✓ Serviços de reparação de furos das viaturas municipais  

✓ Reparações mecânicas nas viaturas municipais  

✓ Utilização de portagens da Via Verde 

✓ Aluguer de garrafas de oxigénio, acetileno e ar líquido 

✓ Prestação de serviços de reparação de viatura Volvo 84-58-BO 

 

Foi assegurado o controlo dos contratos a seguir indicados: 

✓ Fornecimento de combustíveis rodoviários para a frota automóvel municipal afeta à Marinha 

Grande 

✓ Fornecimento de combustíveis para a frota automóvel afeta a Vieira de Leiria 

✓ Prestação de serviços de vigilância dos estaleiros municipais. 
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Divisão Modernização e Capacitação 

BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE  

 

Atendimentos 

 

Nº Atendimentos 4.873 

Tempo médio de espera 14m38s 

 
 

 

Licenças emitidas: 

 

Licenças Especiais Ruído 12 

Licenças Instalação e 
Funcionamento Recintos 
Improvisados e Itinerantes 

4 

 
 

 

Autorizações emitidas: 

 

Realização de Eventos e 
utilização da via pública 

7 

Isenção de Taxas 19 

 
 

 

Águas e Saneamento  

 

Serviços Executados Quantidade 

Limpeza de Fossas 
421 

4.064m3 

Substituição Contadores 154 

Cortes Abastecimento Água 115 

Novos Contratos Fornecimento 58 

Leituras (Dez. a Fev. 2019) 22.092 

 
 

 
 



SESSÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

 

40 

 

RECEITA ARRECADADA NO BAM - POCAL 

Período de 10 de dezembro a 19 fevereiro de 2020 

 

Tipo Receita Valor 

Total 600.447,92€ 

Alimentação escolar 1.809,67€ 

Cemitérios (inumações e trasladações, etc) 12.970,32€ 

Utilização dos mercados municipais 12.235,41€ 

Publicidade e ocupação da via pública 14.892,44€ 

 
 

 

ÁGUAS E SANEAMENTO – AQUAMATRIX –  

Dezembro/2019 – Janeiro/2020: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Águas, Saneamento, Resíduos Sólidos e Serviços 

Faturação Recebimentos 

722.960,93€ 737.001,88€ 
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RECURSOS HUMANOS 

 

➢ Processamento de vencimentos 

Foi efetuado o processamento de vencimentos dos meses de dezembro, janeiro e encontra-se a 

decorrer o processamento de fevereiro, dando-se cumprimento às normas legais vigentes. 

 

No período em referência, foram efetuados os seguintes registos na aplicação de gestão de pessoal: 

- Trabalho suplementar (675 registos); 

- Ajudas de custo (31 registos); 

- Abonos diversos (487 registos) 

- Comparticipações ADSE (148 registos); 

- Faltas (803 registos); 

- Descontos diversos (76 registos) 

 

Foram criadas 15 novas fichas de cadastro na aplicação. 

 

No âmbito da ADSE, foi ainda efetuada a inscrição de 2 novos beneficiários e a renovação de direitos 

de 35 dependentes (estudantes). 

 

Foi também efetuada a especialização do exercício (custos de 2019 cuja despesa será efetuada em 

2020), o registo dos exercícios futuros para o período 2020/2023, por orgânica e vínculo, bem como 

o cabimento e compromisso para 2020. 

 

➢ Documentos elaborados 

No âmbito das diversas tarefas desenvolvidas diariamente nos recursos humanos, há a registar: 

Declarações Diversas –     18 

Ofícios –       67, dos quais: 

- Notificações Procedimentos PEPAL –  21 

  - Vencimentos –     10 

  - Diversos –      8  

  - Seguro –      7 

  - Mobilidade –     5  

  - Pedidos Estágio –     4 

  - Contrato Emprego-Inserção –   4  

  - Horário Flexível –     3  

  - Candidaturas Espontâneas –   3  

  - CGA –      2  
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Informações –      64, das quais: 

  - Vencimentos  

   Enquadramento Orçamental -  20 

   Trabalho Suplementar –   21 

   Ajudas de custo –    5 

   Pensões –     2 

   Descontos –     3 

   Ordens Judiciais –    2 

   Senhas Presença –    2  

  - Horário Flexível –     1 

  - ADSE –      3   

  - Diversos –      1 

  - Trabalhador Estudante –    4  

 

➢ 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 2019 e janeiro de 2020. 

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

Portaria n.º 325/2019, de 7 de outubro, em cumprimento da obrigação prevista no artigo 127.º do 

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

 

➢ Acidentes de trabalho 

No período de referência há a registar 5 acidentes de trabalho e 4 recaídas de acidentes ocorridos 

no ano de 2019.  

Ocorreram acidentes com  

➢ 2 trabalhadores da DQV (Assistentes Operacionais), um dos quais sem incapacidade;  

➢ 2 trabalhadores da DDC (Assistentes Operacionais), com ITA e  

➢ 1 trabalhador da DAJ (Assistente Operacional), também com ITA.  

Relativamente às recaídas, ocorreram com  

➢ 1 trabalhador da DJA (sem ITA),  

➢ 1 trabalhador da DDC (sem ITA) e  

➢ 2 trabalhadores da DQV (com ITA).  

O n.º total de dias de incapacidade temporária absoluta para o trabalho respeitante aos acidentes 

ocorridos neste período é de 101 dias (trabalhadores da DQV = 42 dias; DDC = 42 dias; DAJ = 17 dias). 

No que diz respeito às recaídas de acidentes ocorridos no ano de 2019, dos dois acidentes da DQV, 

foram registados 40 dias de ITA. 
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Foram trabalhados os ficheiros da apólice de acidentes de trabalho e acidentes pessoais, a remeter 

à Seguradora: 

✓ 4 ficheiros Excel (trabalhadores da CGA); 

✓ 3 ficheiros em extensão eur (trabalhadores da Segurança Social); 

✓ 2 ficheiros de CEI´s (beneficiários de contrato emprego-inserção). 

 

➢ 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: 

✓ N.º de CEI’s substituídos – 6 pessoas; 

✓ N.º de contratos CEI’s elaborados – 5 contratos. 

 

➢ 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 2019 e 2.º semestre, bem como o mapa do saldo inicial a 1 de janeiro de 

2020. 

 

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 de 2019). 

  

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; 

 

Preenchimento dos mapas mensais (de outubro a dezembro de 2019), com os encargos mensais dos 

trabalhadores afetos à educação, no âmbito do acordo de cooperação celebrado entre o Município 

e a DREC. 

 

Preenchimento do mapa do Fundo Social Municipal referente ao segundo semestre de 2019. 

 

 

➢ Abono de Família 
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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. 

 

➢ Doenças profissionais 

Existem atualmente catorze processos de trabalhadores da autarquia, pendentes de certificação de 

doença profissional, pelo Departamento de Proteção contra os Riscos Profissionais (6 trabalhadores 

da DDC e 8 trabalhadores da DQV), sendo que um dos trabalhadores da DDC passou à situação de 

aposentado.   

 

Neste período foi instruído um novo processo de certificação de doença profissional, de um 

trabalhador da DDC (Técnico Superior). 

 

No período de referência há a registar 786 faltas em dias úteis. 

 

➢ Medicina no Trabalho 

No âmbito das atividades de Medicina no trabalho realizaram-se Consultas de Medicina no Trabalho 

(exames ocasionais/exames periódicos) nos dias 23 e 30 de janeiro, e 7 de fevereiro, que 

contemplaram 28 trabalhadores, como se indicam: 

 

Nº de trabalhadores p/ unidade orgânica exames ocasionais: 

DMC –   1 

DQV –   1 

DDC –   2  

 

Nº de trabalhadores p/ unidade orgânica exames periódicos: 

DMC –   6 

DGT –   7 

DAF –   2 

OA –   1 

DDC –  4 

GMPC –  1 

GRPC –  2  

 

N.º de trabalhadores p/ unidade orgânica exame periódico/ocasional: 

DMC –   1 
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Foi realizada uma visita pelas técnicas de segurança, higiene e saúde no trabalho, para entrega de 

relatórios do ruído realizados e reunião no âmbito dos Equipamentos de Proteção Individual 

necessários em função dos riscos a que trabalhadores estão sujeitos. 

 

➢ Aposentação 

No período de referência há a registar: 

- Instrução de processos de aposentação:   1 

- Processos decididos:     2 

- Processos pendentes de decisão pela CGA:  4 

 

➢ Formação Profissional 

Workshop da REN – Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo – 18 de dezembro – 

Organização Direção Geral do Território – 1 Chefe de Divisão e 2 Técnicos Superiores da DGT – 

gratuita; 

 

➢ Estágios  

Estágio curricular do Curso de Licenciatura em Educação Social 

De 17 de fevereiro a 30 de maio de 2020 (490 h) na Divisão de Desenvolvimento da Cidadania; 

Entidade: IPL – Escola Superior de Educação e Ciências Sociais 

1 formando 

 

Estágio curricular do Curso de Licenciatura em Serviço Social 

De 17 de fevereiro e pelo período de 1000 horas, na Divisão de Desenvolvimento da Cidadania; 

Entidade: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 

1 formando 

 

Estágio curricular do Curso Técnico Superior Profissional de Intervenção Social e Comunitária 

De 17 de fevereiro a 3 de julho de 2020 (640 h), na Divisão de Desenvolvimento da Cidadania; 

Entidade: IPL – Escola Superior de Educação e Ciências Sociais 

1 formando 

 

Estágio curricular do Curso Técnico Superior Profissional em Serviços Jurídicos 

De 17 de fevereiro e pelo período de 640 h, na Divisão Jurídica e de Apoio; 

Entidade: IPL – Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

1 formando 

 

➢ Programa de Estágios Profissionais na Administração Local - PEPAL 



SESSÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

 

46 

 

Neste período, procedeu-se à análise das candidaturas dos procedimentos de recrutamento e 

seleção dos estagiários do PEPAL, resultando: 

 

Procedimentos que ficaram desertos: 

✓ Ref.ª A – Nível de qualificação 6 - 1 estágio para licenciados em Proteção Civil ou Engenharia 

Florestal 

✓ Ref.ª F - Nível de qualificação 6 - 1 estágio para licenciados em Direito 

✓ Ref.ª G - Nível de qualificação 6 - 1 estágio para licenciados em Direito 

✓ Ref.ª I - Nível de qualificação 6 - 1 estágio para licenciados em Arquitetura Paisagista 

✓ Ref.ª J - Nível de qualificação 6 - 1 estágio para licenciados em Arquitetura 

✓ Ref.ª O - Nível de qualificação 6 - 1 estágio para licenciados em Engenharia Eletrotécnica ou 

Eletromecânica 

✓ Ref.ª R - Nível de qualificação 5 – 1 estágio para detentores do Curso Técnico Superior 

Profissional de Apoio à Gestão 

✓ Ref.ª S – Nível de Qualificação 4 – 1 estágio para detentores do Curso Tecnológico de nível 

secundário de Constução Civil 

✓ Ref.ª Q - Nível de qualificação 5 - 1 estágio para detentores do Curso Técnico Superior 

Profissional em Intervenção Sociocultural e Desportiva 

 

Procedimentos, em audiência prévia, por exclusão de candidatos: 

✓ Ref.ª C - Nível de qualificação 6 - 1 estágio para licenciados em Administração Pública 

 

Procedimentos com métodos de seleção (avaliação curricular/entrevista de seleção) aplicados 

✓ Ref.ª B - Nível de qualificação 6 - 1 estágio para licenciados em Comunicação e Media ou 

Design Gráfico ou Design Gráfico e Multimédia 

✓ Ref.ª H - Nível de qualificação 6 - 1 estágio para licenciados em Engenharia Civil 

✓ Ref.ª K - Nível de qualificação 6 - 1 estágio para licenciados em Engenharia Civil 

✓ Ref.ª L - Nível de qualificação 6 - 1 estágio para licenciados em Engenharia Civil 

✓ Ref.ª M - Nível de qualificação 6 - 3 estágios para licenciados em Engenharia Civil 

✓ Ref.ª P - Nível de qualificação 6 - 1 estágio para licenciados em Serviço Social 

 

Procedimentos em análise pelo júri 

✓ Ref.ª D - Nível de qualificação 6 - 1 estágio para licenciados em Higiene e Segurança no Trabalho 

✓ Ref.ª N - Nível de qualificação 6 - 1 estágio para licenciados em Gestão de Empresas 
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Divisão Gestão do Território 

ÁREA DE PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

 

Plano Diretor Municipal - Revisão 

 
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. 
Realização de reuniões de trabalho internas com o Vereador do Pelouro do Urbanismo, Planeamento 
e Ordenamento do Território e a Chefe da Divisão de Gestão do Território, no âmbito do processo 
de Revisão do Plano Diretor Municipal. 
 
Compilação e submissão dos documentos relativos à Prorrogação do Prazo de Revisão do Plano 
Diretor Municipal da Marinha Grande no Sistema de Submissão Automática dos Instrumentos de 
Gestão Territorial (SSAIGT), para efeito do processo de publicação junto da Imprensa Nacional - Casa 
da Moeda e do processo de depósito na Direção-Geral do Território. 
 
 

SIG – Sistemas de Informação Geográfica Municipal 

 
Elaboração de informações técnicas e emissão de certidões, nomeadamente: certidões de morada, 
certidões toponímicas, números de porta, entre outras. 
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 uma ficha tipo, para mais fácil preenchimento 
destes pareceres. 
 
Colaboração, conjuntamente com um técnico dos serviços da Proteção Civil, com a empresa que se 
encontra responsável pelos trabalhos de delimitação da Reserva Ecológica Nacional do concelho 
(conforme solicitado por esta), no apoio in loco à identificação e validação dos movimentos de 
vertente e zonas ameaçadas pelas cheias do concelho detetados. 
 
Análise da informação geográfica dos elementos que constituem a Proposta de Plano elaborada no 
âmbito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal de Alcobaça. 
 
Compilação, estruturação, digitalização e conversão da informação geográfica para disponibilização 
à empresa que se encontra responsável pelos trabalhos de Revisão do Plano Diretor Municipal, para 
prossecução dos trabalhos inerentes a este processo. 
 
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) que dão 
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entrada na Secção de Águas, sendo efetuadas confirmações da existência ou não de rede, com base 
na informação geográfica introduzida nas bases de dados da Rede de Saneamento Doméstico do SIG 
Municipal. 
 
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. 
 
Elaboração de extratos de cartografia georreferenciada em formato digital para remeter aos 
requerentes, conforme disposto no artigo 80º (Elementos a entregar) do Regulamento Municipal da 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande. 
 
Colaboração com os serviços da DQV na atualização da informação relativa aos “Terrenos para limpar” 
do concelho da Marinha Grande para o ano 2020 e preparação da informação geográfica para 
concurso. 
 
Registo na base de dados geográfica do Cadastro das Pretensões de Licenciamento dos 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. 
 
Acompanhamento do processo de atualização de Cartografia Numérica Vetorial à escala 1:10 000 
para a Região de Leiria, correspondente aos concelhos de Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira 
de Pêra, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande, Pombal, Porto de Mós. 
Com a colaboração com os serviços da Proteção Civil foi efetuada a atualização da informação 
geográfica relativa às Linhas de Água, utilizando por base os últimos ortofotomapas com voo 
efetuado em 2018 (posteriores ao incêndio de 2017). 
 
Resposta aos vários pedidos remetidos pelos serviços camarários e/ou entidades externas. 
 
 
Outros 

 
Participação de uma técnica no workshop sobre Reserva Ecológica Nacional - Áreas de Elevado Risco 
de Erosão Hídrica do Solo, realizado no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, no dia 
18/12/2019. 
 
Topografia 

 

➢ 09 dezembro Levantamento Rua das Raizes -Embra 
➢ 12 dezembro Estudo de aqueduto, Rua da Sapinha-Moita 
➢ 13 dezembro Piquetagem de lancil, Jardim da República- Vieira 
➢ 08 janeiro Coletor , Rua da Escola secundária-Boavista 
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➢ 20 janeiro Projeção de zona de lançamento do Disco, Zona Industrial- Marinha 
➢ 23 janeiro Levantamento Rua Manuel Francisco- Boavista 
➢ 24 janeiro Levantamento Largo da Capela- Passagem 
➢ 31 janeiro Alinhamento, Rua da Lagoinha- Zona Industrial Amieirinha 
➢ 05 fevereiro Alinhamento, Rua das Oliveira- Picassinos 
➢ 07 fevereiro Áreas dos terrenos afetos aos furos-Lamarão 

 

 

ÁREA DE PROJETOS 

 

Acompanhamento /esclarecimento 

1. Projeto para construção de patinódromo, adaptação/reabilitação de balneários/bancadas e 
de arruamento - PA nº 58-2018 

a. Reunião no IPDJ em 9 de janeiro - questões a observar no projeto de execução, 
atendendo à realização de provas oficiais 
 

2. Prestação de Serviços para Realização de Estudo de Impacte Ambiental para procedimento 
de Avaliação de Impacto Ambiental - Expansão da Zona Industrial da Marinha Grande 

a. Produção de elementos complementares na sequência do pedido da Comissão de 
Acompanhamento. 
 

3. Prestação de serviços para Aquisição do projeto de execução da rede de abastecimento de 
águas de Amieira, do projeto de execução da rede de abastecimento de águas de Picassinos, 
Pedrulheira e Tojeira e do projeto de execução da rede de abastecimento de águas das trutas 
– Consulta Prévia P.A.N.º 13/2019–AP/DGT – Abertura de Procedimento 

a. Gestão dos projetos e acompanhamento dos mesmos em articulação com as equipes 
projetistas. 
 

4. Lote 2 - “Elaboração do projeto de execução da rede de abastecimento de água de Picassinos, 
Pedrulheira e Tojeira . Fase 1” 

a. formação com a referência CS/86/2019 de 16/12/2019 propondo a aprovação da 
Fase 1 do projeto de execução em Reunião de Câmara; 
 

5. Lote 2 - “Elaboração do projeto de execução da rede de abastecimento de água de Picassinos, 
Pedrulheira e Tojeira - Fase 2” 

a. Informação com a referência CS/87/2019 de 16/12/2019 propondo a aprovação da 
Fase 2 do projeto de execução em Reunião de Câmara; 
 

6. Lote 2 - “Elaboração do projeto de execução da rede de abastecimento de água de Picassinos, 
Pedrulheira e Tojeira - Fase 3” 
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a. Informação com a referência CS/88/2019 de 89/12/2019 propondo a aprovação da 
Fase 3 do projeto de execução em Reunião de Câmara; 
 

7. Lote 3 - “Elaboração do projeto de execução da rede de abastecimento de águas das 
Trutas” 

a. Informação com a referência CS/89/2019 de 17/12/2019 referente à análise do 
projeto de execução e dando um prazo de 15 dias para retificação das lacunas 
detetadas; 
 

8. Processo de aquisição do projeto de execução de requalificação da rua do sol (lote 1) e do 
projeto de execução de requalificação da rua professor Virgílio de Morais (lote 2) – Consulta 
Prévia P.A.N.º14/2019–AP/DGT – Abertura de Procedimento 
 

9. Gestão dos projetos e acompanhamento dos mesmos em articulação com a equipe 
projetista. 

 

Concursos - projetos de execução 

1. Projeto de “PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE PEDONAL - RUA FERNANDO PESSOA E RUA DO 
FUNDÃO” - ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE CONCURSO PÚBLICO N.º 35 /2019. 

 
Novos projetos de execução 

1. Elaboração de solução - fase de estudo prévio - para a “REABILITAÇÃO DO LARGO NOSSA SR.ª 
DA PASSAGEM” e posterior incorporação de contributos resultantes das reuniões realizadas 
na colectividade. 
 

2. Elaboração de projeto de execução para “EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA 
GRANDE, COMPONENTE DE ESPAÇOS VERDES DE UTILIZAÇÃO COLETIVA, BACIA DE 
RETENÇÃO E LINHA DE ÁGUA” para integrar o Estudo de Impacte Ambiental. 
 

3. CICLOVIA ENTRE A RUA DOS CARREIRINHOS E O ESTÁDIO MUNICIPAL – Concurso Público n.º 
36/2019 – Abertura de Procedimento. 

a. Informação de abertura de procedimento de concurso público através da informação 
com a referência n.º CS/83/2019 de 11/12/2019. 
 

4. CICLOVIA ENTRE A ZONA INDUSTRIAL E A E.R. 242-2 – TROÇO 1 – Concurso Público n.º 
37/2019 – Abertura de Procedimento 

a. Informação de abertura de procedimento de concurso público através da informação 
com a referência n.º CS/84/2019 de 11/12/2019. 

5. REQUALIFICAÇÃO DA ADUTORA / DISTRIBUIDORA PICOTES - MARINHA GRANDE – Concurso 
Público n.º 02/2020 – Abertura de Procedimento 
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a. Informação de abertura de procedimento de concurso público através da informação 
com a referência n.º CS/01/2020 de 28/01/2020. 
 

6. REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DA AMIEIRA - Fase 1 – Concurso Público n.º 03/2020 – 
Abertura de Procedimento 

a. Informação de abertura de procedimento de concurso público através da informação 
com a referência n.º CS/02/2020 de 28/01/2020. 
 

7. REQUALIFICAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PARQUE DA CERCA – Concurso Público n.º 04/2020 
– Abertura de Procedimento 

a. Informação de abertura de procedimento de concurso público através da informação 
com a referência n.º CS/03/2020 de 28/01/2020. 
 

8. OBRAS DE ACALMIA DE TRÁFEGO - DESDE A RUA SANTA ISABEL ATÉ À RUA D. JOÃO PEREIRA 
VENÂNCIO – Concurso Público n.º 05/2020 – Abertura de Procedimento 

a. Informação de abertura de procedimento de concurso público através da informação 
com a referência n.º CS/04/2020 de 29/01/2020. 
 

9. REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DA AMIEIRA - Fase 2 – Concurso Público n.º 06/2020 – 
Abertura de Procedimento 

a. Informação de abertura de procedimento de concurso público através da informação 
com a referência n.º CS/05/2020 de 29/01/2020. 
 

10. REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA DE PICASSINOS 
– FASE 3 – Concurso Público n.º 12/2020 - Abertura de Procedimento 

a. Informação de abertura de procedimento de concurso público através da informação 
com a referência n.º CS/06/2020 de 30/01/2020. 
 

11. EXECUÇÃO DE RAMAIS DOMÉSTICOS E PLUVIAIS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE - 
2020 - Concurso Público n.º 13/2020 - Abertura de Procedimento 

a. Informação de abertura de procedimento de concurso público através da informação 
com a referência n.º CS/07/2020 de 05/02/2020. 
 

12. CICLOVIA ENTRE A ZONA INDUSTRIAL E A E.R. 242-2 – TROÇO 2 – Concurso Público n.º 
06/2019 – Modificação do contrato e aprovação de Trabalhos Complementares 

a. Informação com a referência CS/07/2020 de 03/02/2020 propondo que este assunto 
seja submetido a despacho do Sr. Vereador e Vice-Presidente para aprovação dos 
trabalhos complementares no valor de 3.807,35 € ( Três mil oitocentos e sete euros 
e trinta e cinco cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal, assim como a aprovação da 
prorrogação do prazo da empreitada em 10 dias para realização destes trabalhos 
(acrescer ao prazo da empreitada). 

13. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS CHEDAS E E.R. 
349 
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a. O projeto encontra-se na fase de recolha das autorizações de cedência para 
alargamento das faixas de rodagem e implantação das infraestruturas subterrâneas. 
 

14. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DO ESTUDO HIDRÁULICO DA BACIA HIDROGRÁFICA 
DA ZIMG 

a. O projeto foi concluído a 03/02/2020. 

 

Orçamentos 

1. Rede de abastecimento de água da Amieira - fase 1 

2. Reabilitação dos espaços exteriores - escola de Casal de Malta - trabalhos complementares a 

preços acordados 

3. Alteração do traçado da Rua Soprem 

4. Requalificação da rua da Vitória - Marinha Grande - trabalhos a menos 

5. Instalação do balcão único de atendimento do IRN I.P. - M. Grande 

6. Rede elétrica do Parque da Cerca 

7. Alteração do slat na EN 242 junto ao Pingo Doce - Embra e sinalização luminosa automática 

do trânsito para passagem de peões na Av. John Beare 

8. Rede de abastecimento de água de Pedrulheira - fase 1 / rede de abastecimento de água de 

pedrulheira - fase 2 / rede de abastecimento de água de Pedrulheira - fase 3 

9. Ciclovia entre a zona industrial e a e. R. 242-2 troço 2 - trabalhos complementares (preços de 

contrato) / ciclovia entre a zona industrial e a e. R. 242-2 troço 2 - trabalhos complementares 

(preços acordados) 

10. Adutora dos Picotes 

11. Ciclovia entre a zona industrial e a er242-2 - troço 1 

12. Operações de manutenção e de construção de estruturas de madeira nas águas balneares do 

concelho - trabalhos a menos 

13. Obras de reparação das descargas pluviais do cineteatro actor Álvaro 

14. Alteração de zona de esplanadas da rua Adolfo Leitão 

 

ÁREA DE GESTÃO URBANÍSTICA 

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 
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atendimentos de técnicos e requerentes, com vista ao esclarecimento de dúvidas na resolução de 
deficiências dos projetos. 

Em termos quantitativos, informa-se que na Unidade de Gestão Urbanística deram entrada 310 
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 Unidade de Gestão Urbanística, no seu conjunto, analisaram 197 
processos/pedidos. 

O trabalho diário de todos os elementos da Unidade de Gestão Urbanística da Divisão de Gestão do 
Território, no período a compreendido de 10 de dezembro de 2019 a 10 de janeiro de 2020 período 
a que respeita o presente relatório, apresenta-se, a seguir, resumido: 

 
Tabela  1 – Processos/pedidos entrados 

 
 
 
 
 

TIPO 

PERIODO 

TOTAL De 
10/12/19 a 
27/12/19 

De 
28/12/19 a 
20/01/20 

De 
21/01/20 a 
27/01/20 

De 
28/01/20 a 
10/02/20 

Processos de Construção entrados 5 3 1 5 14 

Processos de Demolição entrados 0 0 0 0 0 

Processos de Alterações/Ampliação 
entrados 

0 0 2 1 3 

Processos de Legalização entrados 2 0 1 2 5 

Pedidos de alteração ao uso  2 00 0 0 2 

Processos de Loteamento entrados 0 0 0 0 0 

Processos de Obras de Urbanização 1 0 0 1 2 

Processos de Alteração a Loteamento 
entrados 

0 0 0 1 1 

Pedidos de Informação Prévia entrados 0 0 0 0 0 

Comunicação de Obras Isentas de 
Controlo Prévio 

10 2 3 6 21 

Pedidos de Ocupação de Via Pública - 
apoio execução de obras 

1 3 1 0 5 

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

0 1 0 0 1 

Aditamentos a processos 11 5 4 7 27 

Outros Pedidos Diversos* 51 116 18 44 229 

TOTAL GERAL      
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Tabela  2 – Processos/pedidos informados 
 

PERÍODO 
PROCESSOS/PEDIDOS 

ENTRADOS 
PROCESSSOS/ PEDIDOS 

INFORMADOS** 

De 10/12/2019 a 27/12/2019 83 100 

De 28/12/2019 a 20/01/2020 130 33 

De 21/01/2020 a 27/01/2020 30 21 

De 28/01/2020 a 10/02/2020 67 43 

 

Tabela 3 – Documentos emitidos 
 

TIPO 

PERÍODO 

TOTAL De  
10/12/19 a 
27/12/19 

De 
28/12/19 a 
20/01/20 

De 
21/01/20 a 
27/01/20 

De 
28/01/20 a 
10/02/20 

Alvarás de construção/legalização 
emitidos 

1 13 4 4 22 

Alvarás de demolição emitidos 0 0 0 0 0 

Alvarás de loteamento emitidos 0 0 0 0 0 

Alterações a licenças de loteamento 
emitidas 

0 0 0 0 0 

Alterações à licença emitidas 0 0 0 1 1 

Admissões de Comunicações 
Prévias*** 

0 0 0 0 0 

Prorrogações dos alvarás de 
construção 

1 2 1 1 5 

Alvarás de autorização de utilização 
emitidos 

5 5 0 3 13 

Alvarás de alteração de utilização 
emitidos 

0 0 0 0 0 

Alvarás de ocupação da via pública 
emitidos 

7 0 0 1 8 

Alvarás de obras de urbanização 
emitidos 

0 0 0 0 0 

Certidões emitidas 15 7 7 4 33 

 
 

Tabela 4 – Relação entre Processos de licenciamento/comunicação prévia presentes em reunião de 
Câmara, entrados e despachados: 
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ANO 
2019 / 
2020 

 
PERÍODO 

NÚMERO DE 
PROCESSOS E 

ADITAMENTOS 
ENTRADOS 

DATA DA 
REUNIÃO 
CÂMARA 

NÚMERO DE 
PROCESSOS 

PRESENTES R.C. 

NÚMERO 
PROCESSOS/ 

PEDIDOS 
DESPACHADOS 

De 10/12/2019 a 27/12/2019 21 27/12/2019 31 35 

De 28/12/2019 a 20/01/2020 8 20/01/2020 33 37 

De 21/01/2020 a 27/01/2020 8 27/01/2020 13 6 

De 28/01/2020 a 10/02/2020 17 10/01/2020 9 9 

TOTAL 54  86 87 

 
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 

 
 
Vistorias 

 
Foram realizadas vistorias no âmbito: 

➢ Da segurança e salubridade de edifícios. 
➢ Para obtenção da Autorização de Utilização. 
➢ Outras 
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Divisão Desenvolvimento da Cidadania 

ÁREA DA CULTURA 

Casa Da Cultura Teatro Stephens 
 

No período em análise foram produzidos os seguintes espectáculos na Casa da Cultura Teatro 
Stephens: 
 

Data Espetáculo Evento / Efeméride Valor 
entrada 

Entradas 

10.01.20 Música. MOMO Programação regular 5€ 44 

11.01.20 Música. CONCERTO DE ANO NOVO 
ORQUESTRAS 

Programação regular Gratuita 179 

17.01.20 Música. THE BLACK MAMBA Programação regular 10€ 252 

18.01.20 Teatro. A BELA E O MONSTRO c/ 
TEATRESCO 

Programação infantil 3€ 74 

01.02.20 Teatro. O DOIDO E A MORTE c/ 
TEATRESCO 

Programação regular 3€ 62 

13.02.20 Stand Up Comedy LUÍS ROSADO, 
LEANDRO COSTA, MIGUEL7ESTACAS 
e JOÃO SEABRA 

Programação regular 5€ 237 

10.01.20 Música. MOMO Programação regular 5€ 44 

11.01.20 Música. CONCERTO DE ANO NOVO 
ORQUESTRAS 

Programação regular Gratuita 179 

17.01.20 Música. THE BLACK MAMBA Programação regular 10€ 252 

18.01.20 Teatro. A BELA E O MONSTRO c/ 
TEATRESCO 

Programação infantil 3€ 74 

01.02.20 Teatro. O DOIDO E A MORTE c/ 
TEATRESCO 

Programação regular 3€ 62 

13.02.20 Stand Up Comedy LUÍS ROSADO, 
LEANDRO COSTA, MIGUEL7ESTACAS 
e JOÃO SEABRA 

Programação regular 5€ 237 

 

 
Para além destes que foram espetáculos integrados na programação regular, foram ainda produzidos 
os seguintes eventos resultantes quer de atividades promovidas pelo Município quer de cedências a 
Escolas e Associações, na Casa da Cultura Teatro Stephens: 
 

Data Evento / Espetáculo Entidade Promotora 

07.01.20 Teatro. AUTO DA INDIA c/ Teatro Estúdio Fontenova  
(alunos 9º ano) 

AGEMG Poente . 

25.01.20 Música. DUQUES DE QUIBIR 30 ANOS Duques de Quibir 



SESSÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

 

57 

 

26.01.20 Música. DUQUES DE QUIBIR 30 ANOS Duques de Quibir 

02.02.20 HOMENAGEM AO MÚSICO MÁRIO LARANJO Grupo de artistas 

07.01.20 Teatro. AUTO DA INDIA c/ Teatro Estúdio Fontenova (alunos 
9º ano) 

AGEMG Poente. 

 
 

Candidatura Região De Leiria - Rede Cultural 
 

No âmbito da execução desta candidatura foram desencadeados os procedimentos relativos aos 
espetáculos de guitarra portuguesa que serão apresentados ao público o 1º no mês de março - 
Ricardo Silva “Contado à Guitarra” e o 2º em 20 de maio com o mestre António Chaínho.  
 
Foram igualmente agendadas as primeiras ações do Festival Leiria Mágica que irão decorrer no 
âmbito da Festa da Primavera - workshops infantis de iniciação ao ilusionismo (> 6 anos), ateliês de 
trabalhos manuais (< 6 anos) e espetáculos de magia de rua (público em geral) promovidos pela 
Escola de Magia do Porto. 
 

 

Rede Cultura 2027 

 
No âmbito da REDE CULTURA 2027  destacam-se as seguintes ações mais significativas: 
 
Congresso Internacional REDE CULTURA 2027 
Será realizado no próximo mês de Outubro de 2020 em Leiria sendo seu comissário o Sr. Embaixador 
e Ex-Ministro da Cultura Luís Castro Mendes.  
No seguimento dos trabalhos desenvolvidos para a programação deste Congresso, e de forma a que 
o Sr. Embaixador Luís Castro Mendes conhecesse a realidade dos concelhos envolvidos nesta 
candidatura, foi programado um périplo REDE CULTURA 2027 nos dias 13 e 14 de Fevereiro de 2020. 
No dia 13 de Fevereiro, o Grupo Executivo da Rede Cultura, programou uma visita a alguns dos 
espaços culturais de Leiria, e o contacto com alguns dos seus agentes culturais. No dia 14 de 
Fevereiro, quiseram estender este périplo a outros Municípios da REDE CULTURA 2027, 
nomeadamente à Marinha Grande, para dar a conhecer estes eixos importantíssimos do território: 
o vidro e o pinhal.  
Com esse objetivo foi efetuada uma visita guiada ao Museu do Vidro e Núcleo de Arte 
Contemporânea ao grupo constituído pelo Sr. Embaixador Luís Castro Mendes, Paulo Lameiro e Rita 
Grácio. 
 
Actualização da Agenda Cultural Digital da Rede introduzindo a informação acerca dos espetáculos 
que irão decorrer em março na Casa da Cultura Teatro Stephens. 
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07.01.20 AUTO DA ÍNDIA 
 

  
10.01.20 MOMO 
 

 
13.02.20 STAND UP COMEDY 
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Eventos 
 

BTL - Preparação da Participação da Câmara Muncipal da Marinha Grande, na BTL - Bolsa de Turismo 
de Lisboa, de 11 a 15 de março de 2020. 
 
Festa da Primavera – Contactos com diversas empresas de animação para preparação do evento que 
se vai realizar na Marinha Grande de 28 de março a 05 de abril; Preparação do caderno de encargos 
com vista à contratação dos serviços; 
 
XV edição da Criativarte – Foram iniciados os contactos e definida a programação para a XV edição 
da Criativarte, que se vai desenrolar no Parque da Cerca no dia 25 de abril; 
 
Festas da Cidade – Preparação dos procedimentos legais com vista à contratação dos artistas. 
Reunião preparatória com as Associações de modo a definir datas. Preparação do evento quer ao 
nível de infraestruturas, quer ao nível de animação. As Festas da cidade ocorrem nos dias 5, 6 e 7 de 
junho de 2020. 
 

 

Museu Do Vidro 

 

Neste período o Museu do Vidro promoveu as seguintes exposições: 
 

- “Pliegues”, do artista espanhol Pedro García, patente de 16 de novembro de 2019 até 26 de abril 
de 2020 no Núcleo de Arte Contemporânea do Museu do Vidro. 
Autodidata no mundo do vidro e com uma carreira de cerca de 50 anos, Pedro García é um pioneiro 
e um dos escultores mais conhecidos do vidro contemporâneo espanhol. Pliegues dá-nos a conhecer 
os seus trabalhos mais recentes, realizados em vidro e metal, sendo a natureza a principal fonte de 
inspiração das suas obras. Realizadas em vidro laminado termoformado a altas temperaturas, as 
esculturas de Pedro García surpreendem-nos pela sua organicidade e texturas irregulares, bem como 
pelas inclusões no vidro dos mais inverosímeis objetos, orgânicos e inorgânicos.  
 
- “Sopros de Natal, adornos artesanais em vidro - Coleção ViCO”, patente de 30 de novembro de 
2019 a 02 de fevereiro de 2020 no Palácio Stephens - Museu do Vidro.  
Sopros de Natal apresenta um conjunto de cerca de 160 adornos de natal em vidro da Coleção ViCO 
(Galiza, Espanha), fabricados e pintados de forma artesanal por vidreiros de várias nacionalidades. 
Os enfeites de vidro para a árvore de Natal foram soprados pela primeira vez no primeiro terço do 
século XIX em Lauscha, uma cidade conhecida pelo fabrico de vidro na Turíngia, Alemanha. Com o 
passar do século, a produção foi estendida a outros territórios alemães ou que estavam na esfera da 
influência do seu império, como Lorena (França), Boémia (República Checa) ou Silésia (Polónia), e de 
lá foram exportados para os restantes países da Europa. 
A exposição Sopros de Natal pretende assim dar a conhecer estas pequenas joias natalícias e a sua 
história, através de uma seleção de peças de variadas temáticas relacionadas com o Natal, 
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produzidas na Alemanha, Áustria, Bélgica, Estados Unidos da América, França, Polónia, República 
Checa e Rússia. 
 
O Museu do Vidro e Núcleo de Arte Contemporânea receberam entre 12 de dezembro de 2019 a 16 
de fevereiro de 2020 um total de 8123 visitas. Destas, 1650 foram realizadas em grupo: 
 

Número de visitantes Dezembro Janeiro Fevereiro Total 

Museu do Vidro 825 571 151 1547 

NAC 5597 418 55 6070 

Museu do Vidro+NAC 272 149 85 506 

Total 6694 1138 291 8123 
 

 

Colecção Visitável Do Futuro Museu Da Indústria De Moldes 
 

A Coleção Visitável do Futuro Museu da Indústria de Moldes continuou a oferecer, durante este 
período, a possibilidade de realizar a visita à sua exposição permanente intitulada “Esculpir o Aço”. 
O visitante tem à sua disposição uma mostra, organizada cronologicamente, que recorre à 
informação escrita e aos meios audiovisuais para, através da fotografia e vídeo, de máquinas, 
ferramentas e instrumentos de trabalho do setor, bem como de moldes e produtos finais, retratar o 
percurso histórico e tecnológico desta indústria em Portugal, desde os primeiros moldes para vidros 
e plásticos fabricados na década de 1930, até à atualidade. 
 
A Coleção Visitável do Futuro Museu da Indústria de Moldes recebeu de 02 janeiro a 15 de fevereiro 
de 2020 um total de 131 visitantes. Destes visitantes, 22 realizaram a visita em grupo – 22 em janeiro 
e 0 em fevereiro. 
 
 
 

 
 
 
Arquivo Municipal 
 

No período compreendido entre 01 de janeiro e 18 de fevereiro, o Arquivo Municipal recebeu 124 
solicitações, incluindo o atendimento a 95 munícipes. No âmbito de uma política de 
desmaterialização documental, não houve saída de documentos do Arquivo Municipal, privilegiando 
a consulta presencial ou o envio por via digital.  
 
Neste âmbito o Arquivo recebeu 194 pedidos de digitalização, tendo concluído 143. Tal implicou a 
intervenção em 419 processos de licenciamento de obras particulares, ao nível da retirada de 
materiais nocivos aos documentos, análise e descrição documental na aplicação, digitalização dos 
documentos previamente selecionados, envio/comunicação dos processos digitalizados e 
acondicionamento adequado dos documentos.  
 

Número de visitantes Jan Fev* Total 

Total 109 22 131 

*Até 15 de fevereiro de 2020 
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Os requerentes são utilizadores internos (serviços da autarquia) e utilizadores externos (munícipes 
que se deslocam ao Arquivo e consultam os documentos, pedindo a sua reprodução). O total de 
operações efetuadas no X-ARQ foi de 3887. Foram incorporadas 62 pastas provenientes dos serviços 
da autarquia. 
Implementação do sistema de desmaterialização do Arquivo Municipal 
 

A Câmara Municipal da Marinha Grande adquiriu a equipamentos de digitalização com software de 
gestão de arquivo normalizado e gestão do dossier digital, para desmaterialização de processos do 
Arquivo Municipal, num investimento de 170.000,00€ 
 
Com esta medida, pretende-se promover o trabalho cooperativo entre todos os intervenientes, 
reforçando a identidade e as dinâmicas locais, no desenvolvimento dos projetos municipais e dos 
serviços de apoio às populações. 
 
A digitalização e desmaterialização é um processo que consiste na conversão de um suporte físico 
de dados e/ou informação para um suporte em formato digital. 
 
 

Biblioteca Municipal  

 

a) Dados estatísticos 
No período abrangido por este relatório - de janeiro a 18 de fevereiro de 2020 - a Biblioteca 
Municipal procedeu ao empréstimo de 1.336 livros para leitura domiciliária e inscreveu 38 novos 
leitores, sendo 8 crianças até aos 12 anos, 2 com idades compreendidas entre os 13 e os 17 anos 
e 28 com idades superiores a 18 anos. Destes 38 novos leitores inscritos, 27 são do sexo feminino 
e 11 do sexo masculino.  
 
Neste momento, o catálogo bibliográfico da Biblioteca Municipal conta com 48.487 registos 
documentais, correspondente ao seu acervo bibliográfico para consulta e empréstimo. O catálogo 
bibliográfico está disponível para consulta e pesquisa, presencial e on-line. 
 
 

b) 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 422 crianças e 39 adultos, provenientes dos 
estabelecimentos de ensino pré-escolar, 1º CEB, CAF´s e de alguns estabelecimentos de ATL do 
concelho e concelhos limítrofes.  
 

c) 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 e na Sala de Leitura da Biblioteca Municipal. 
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No período abrangido por este relatório as nossas escolhas foram as seguintes: 
➢ - janeiro - de 02 a 31 - “Sugestões literárias” e “Afonso Lopes Vieira” 
➢ - fevereiro - de 01 a 29 - “Sugestões de Leitura” e “Linguística” 

 
d) 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: 

➢ janeiro - de 02 a 31 - “Novo ano, novos livros” 
➢ fevereiro - de 01 a 29 - “Histórias de amor” 

 
e) Concurso Nacional de Leitura 2020 - Fase Municipal 

Aceitando o desafio que lhe foi colocado pelo Plano Nacional de Leitura 2027 (PNL), e pela Rede 
de Bibliotecas Escolares (RBE), o Município da Marinha Grande associou-se novamente ao evento 
e promoveu o segundo momento de seleção dos participantes ao Concurso Nacional de Leitura 
2020 - Fase Municipal. Este momento sucede-se à fase de seleção feita nas escolas e realizou-se 
na Biblioteca Municipal da Marinha Grande, nos dias 04 e 05 de fevereiro, tendo como 
destinatários os alunos dos três Agrupamentos de Escolas do concelho. Esta fase concelhia 
envolveu um total de 149 participantes, oriundos de todos os níveis do ensino, básico e 
secundário, e contou com a realização de uma prova escrita e outra de expressão oral. Os quatro 
primeiros classificados de cada grau de ensino ficaram automaticamente apurados para 
representar o concelho na fase seguinte do Concurso - Fase Intermunicipal, a realizar no próximo 
dia 25 de março, em Leiria, conjuntamente com os apurados em cada um dos restantes 9 
Municípios da CIMRL. 
 

f) 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.  
 

g) Apoio à edição de livros  
Desde o período abrangido pelo último relatório de atividades até à presente data, procedeu-se 
à aquisição/edição dos exemplares abaixo indicados, como forma de apoio à edição de livros de 
autores locais ou sobre o concelho. Estes exemplares encontram-se em depósito na Biblioteca 
Municipal e destinam-se a ofertas do Município. 

➢ 1.000 exemplares do "Palco de Memórias", de Norberto Barroca, ed. CMMG, 2019 
➢ 50 exemplares do livro "Lucky", de Ana Cristina Luz, Ed. Textiverso, 2019 
➢ 30 exemplares do livro "Memórias do Teatro Amador Marinhense”, de Fernando Eduardo 

Guerra Pina, ed. Sociedade de Beneficência e Recreio 1.º de Janeiro, 2019 
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➢ 100 exemplares do livro “Uma amizade improvável”, de Jenifer Roberts, ed. Presença, 
2019 

 
 

Apoios Financeiros Área Cultural 

 

Não foram atribuídos apoios financeiros para a área da cultura durante o período em questão, tendo 
sido concluído o anteprojeto do Regulamento Municipal de Apoio às Associações de Cultura, Recreio 
e/ou Desporto (RMAA). 
 

 

Património Cultural 
 

✓ Finalização da produção de filme da Recriação Histórica “Os Stephens na Marinha Grande” - 
Inauguração/abertura da Real Fábrica de Vidros da Marinha Grande; 

✓ Desmontagem da exposição documental, iconográfica e bibliográfica “Guilherme Stephens, um 
homem à frente do seu tempo” patente no foyer da Casa da Cultura, de 15 de dezembro de 
2019 a 19 de janeiro de 2020; 

✓ Estudo de solução e apresentação de proposta para instalação de um cais flutuante para fins 
recreativos na Foz do Rio Lis, na Praia da Vieira; 

✓ Apresentação de várias soluções e proposta de conservação, restauro e passagem a bronze do 
Monumento ao 18 de janeiro de 1934, localizado na Praça do Vidreiro; 

✓ Inicio dos estudos com vista à elaboração do Plano de Conservação Preventiva do Museu do 
Vidro; 

✓ Início do processo de elaboração de uma proposta de regulamento do Museu do Vidro; 
✓ Pesquisa e elaboração de textos com vista à apresentação das candidaturas do Artesanato em 

Vidro e Arte Xávega da Praia da Vieira às 7 Maravilhas da Cultura Popular; 

 

ÁREA DE TURISMO 

 

ÁREA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

Apoios Financeiros aos Agrupamentos de Escolas 
 

Alteração na aplicação da Educação do reposicionamento no escalão de abono de família dos alunos, 
para efeitos de alimentação escolar. 
 
Análise de situações pontuais de casos encaminhados por outras entidades para atribuição de 
refeições escolares a título gratuito. 
 
Sinalização de casos a atribuir na 2ª fase de atribuição de subsídios que irá decorrer no final do 2ª 
período. 
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Introdução de processos de alunos novos derivados de constantes transferências de alunos de outros 
concelhos e outros países, recém chegados ao concelho da Marinha Grande. 
 
 

 

 

AAAF - Atividades de Animação e Apoio à Família – Pré-Escolar e CAF´s - 1.º CEB 

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.  
Preenchimento da plataforma da DGEstE - Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação 
Pré-escolar, designadamente a Nota de Encargos de Apoio à Família relativa às refeições escolares e 
prolongamento de horário. 
 

 

Refeições servidas durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AAAF - Atividades de Animação e Apoio à Família 

 

Refeições Dez Jan Total 

1º Ciclo 8.809 15.470 24.279 

Jardins de Infância 7.513 6.962 14.475 

Total 16.322 22.432 38.754 

Lanches Dez Jan Total 

Total 4.157 2845 7.002 

Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente Nº de Alunos Inscritos 

Comeira 26 

Trutas 25 

Boavista/ Pedrulheira 29 

Pilado 25 

João Beare 30 

TOTAL 135 

Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente Nº de Alunos Inscritos 

Casal Malta/Amieirinha 61 

Ordem /Francisco Veríssimo 32 

Fonte Santa/Várzea 34 

Moita 15 

TOTAL 142 

Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria Nº de Alunos Inscritos 

Vieira de Leiria 19 
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CAF - Componente de Apoio à Família –1º CEB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Serviços Diversos 

 

✓ Realização da faturação mensal das refeições escolares e respetivo envio às famílias. 
✓ Atualização de 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 âmbito da Educação. 
✓ Coordenação e gestão da venda de senhas avulsas na Divisão de Modernização e Comunicação, 

sita nas antigas instalações do Edifício da Resinagem, na delegação da Câmara Municipal de 
Vieira de Leiria e Junta de Freguesia da Moita. 

✓ 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. 

✓ Encaminhamento de pedidos de reparação que não são executados ao abrigo do protocolo 
existente com as 3 Juntas de Freguesia do Concelho. 

✓ Análise das formas possíveis com vista à implementação de um procedimento comum para 
reparação dos equipamentos hoteleiros existentes nas cantinas escolares do concelho, da 
responsabilidade do município. 

✓ Inquérito junto das cantinas escolares de modo a avaliar o tipo de equipamentos necessários 
para aquisição no presente ano letivo. 

 

Praia Vieira 12 

TOTAL 31 

TOTAL GERAL 308 

Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente Nº de Alunos Inscritos 

João Beare 17 

TOTAL 17 

Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente Nº de Alunos Inscritos 

Francisco Veríssimo 31 

TOTAL 31 

Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria Nº de Alunos Inscritos 

António Vitorino 19 

TOTAL 19 

TOTAL GERAL 67 
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Coordenação e Gestão das Cantinas Escolares 
 

a) Monitorização das cantinas escolas por parte da nutricionista do PICIE, no que concerne ao 
cumprimento do estipulado no respetivo caderno de encargos e das normas de segurança e higiene 
exigidas para as cantinas escolas, bem como articulação com as respetivas empresas para 
implementação das medidas necessárias: 

b) Controlo e análise dos mapas das refeições escolares servidas nos três Agrupamentos de escolas do 
concelho, referentes ao Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico. 

 
c) Resumo das diversas deslocações às Cantinas Escolares no período em análise: 

 

CANTINA DATA 

Casal de Malta 17/02/2020 

Praia de Vieira de Leiria 18/02/2020 

Fonte Santa 16/12/2019 

 

 

Transportes Escolares 
 

Coordenação dos vários transportes efetuados, desde o pré-escolar até ao secundário, sendo em 
média assegurado o transporte mensal de cerca de 518 crianças/jovens. 
 

 

Outras atividades 

 

PCIE (Plano Inovador de Combate ao Insucesso Escolar): 

Área da Psicologia:  

✓ Reunião de Equipa com a participação da gestora do projeto PICIE da CMMG  
✓ Reunião organizada pela CIMRL com a presença das Equipas PICIE  em Ansião  
✓ Elaboração de Material de divulgação do Ciclo de Workshop para Pais 
✓ Dinamização do Workshop “ Dependência dos Ecrãs? E Agora?  
✓ Elaboração dos Relatórios Trimestrais da CIMRL 
✓ Reuniões de Equipa  
✓ Reunião com técnicos dos agrupamentos  
✓ Sessão sobre a emoção Zanga na turma do 2.º ano da EB Engenho 
✓ Workshop para pais: “ Dependência dos Ecrãs? E Agora?” com a presença de 25 pessoas entre 

pais, educadores e professores 
✓ Elaboração do relatório trimestral da CIMRL 
✓ Realização de relatório para CIMRL com informação sobre o trabalho desenvolvido nos meses 

de julho e agosto de 2019. 
✓ Preenchimento da Grelha de Indicadores da CIMRL 
✓ Dinamização de Grupos de Educação Emocional e Comportamental 
✓ Reuniões com Educadores e professores para realização de encaminhamentos para e devolução 

de relatórios de avaliação psicológica  
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✓ Reunião com Encarregados de Educação/ Pais para elaboração da anamnese, obtenção de 
autorização intervenção, devolução de relatórios de avaliação psicológica  

✓ Sessões de Avaliação psicológica de alunos, nível cognitivo e emocional 
✓ Sessões de Intervenção psicológica com alunos dos 3 agrupamentos de escolas   
✓ Reunião geral com equipa, gestora de projeto de chefe de divisão 
✓ Elaboração de encaminhamentos externos para CAFAP, GAP, CLDS 
✓ Análise dos encaminhamentos 
✓ Marcação de sessões com os EE 
✓ Resposta e envio de emails 
✓ Organização das pastas dos processos 
✓ Preenchimento da base de dados dos alunos relativamente aos programas de competências e 

consultas de psicologia clínica. 
✓ Preparação do material para as intervenções psicológicas  
✓ Preparação do material para as avaliações psicológicas  
✓ Análise das inscrições para o ciclo de workshops 
✓ Distribuição e divulgação de flyers de iniciativas da Equipa 

 
Área da Nutrição: 

✓ Dinamização de atividades de sensibilização e promoção de alimentação saudável em 20 turmas 
de 3º e 4º anos de escolaridade (num total de 394 crianças) concretamente sobre estratégias 
para ultrapassar a recusa alimentar e sobre a importância da toma de um pequeno-almoço 
saudável; 

✓ Atividades de culinária saudável em três salas de Jardim-de-Infância (total de 59 crianças) e 
numa Escola Básica (total de 34 crianças); 

✓ Dinamização de atividades de sensibilização e promoção de alimentação saudável em 2 turmas 
de 1º ano de escolaridade (total de 28 crianças) concretamente sobre estratégias para 
ultrapassar a recusa alimentar; 

✓ Dinamização de atividades de sensibilização para uma alimentação saudável em duas salas de 
Jardim-de-Infância (total de 45 crianças) concretamente sobre a importância do consumo de 
hortícolas; 

✓ Monitorização das cantinas escolares com aplicação de checklist de pontos a verificar; 
✓ Análise e elaboração de pareceres relativamente às ementas das cantinas escolares; 
✓ Participação na reunião trimestral da CIMRL realizada no Centro de Negócios de Ansião; 
✓ Participação em reunião extraordinária de equipas multidisciplinares PICIE e representantes da 

CIMRL nas instalações da mesma; 
✓ Dinamização de Workshop “Como lidar com a recusa alimentar”, inserido no Ciclo de Workshop 

para Pais criado pela equipa multidisciplinar PICIE; 
✓ Participação em diversas reuniões entre a equipa multidisciplinar PICIE e Técnicos da Divisão de 

Desenvolvimento da Cidadania. 
 
Área da Terapia da Fala: 

✓ Sinalizações efetuadas pelos Agrupamentos de escolas do concelho de alunos com dificuldades 
linguísticas, articulatórias e comunicacionais: 4 

✓ Realização de reuniões com os educadores/professores das crianças sinalizadas: 4 
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✓ Realizações de reuniões/contatos informais com docentes/educadores para partilha de 
informação acerca da intervenção terapêutica: 23 

✓ Nº de crianças a beneficiar de intervenção terapêutica individual com frequência semanal: 23 
✓ Nº de sessões de intervenção terapêuticas realizadas: 85 
✓ Realização de reuniões com a equipa multidisciplinar: 4 
✓ Elaboração de relatório de atividades trimestral para a CIMRL; 

 
 
Área da Mediação Intercultural: 

✓ Sessões sobre bullying 
✓ Dinamização da ações  semanais sobre  Educação emocional e comportamental nas E.B de Casal 

de Malta ,E.B António Vitorino e E.B Guilherme Stephens 
✓ Observação de comportamentos em contexto de pátio  
✓ Reuniões informais com as docentes 
✓ Consultadoria e articulação com as assistentes operacionais. 
✓ Elaboração do powerpoint sobre o racismo como proposta para dinamizar no 3ºperiodo 
✓ Articulação com as Técnicas do Gabinete de apoio ao aluno e família do Agrupamento de Escolas 

Marinha Grande Nascente, no âmbito dos alunos sinalizados 
✓ Implementação de um gabinete de Mediação de Conflitos e Gestão emocional nas E.B do 

Engenho( A.Nascente) e E.B António Vitorino . 
✓ Inicio da participação na formação como “Promover competências sociais e emocionais” 

promovido pela universidade de coimbra e financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian. 
✓ Participação no Seminário promovido pelo Gabinete de Apoio Psicossocial da Junta de Freguesia 

da Marinha Grande “ Suicídio e Comportamentos Lesivos” 
✓ Presença no workshop da musicoterapia promovido pela CMRL em leiria 
✓ Sensibilização junto dos docentes sobre o papel do mediador intercultural 

 

ÁREA DE ACTIVIDADE FÍSICA 

Desporto escolar- campeonatos regionais de desportos coletivos 

Corta-Mato Escolar 

O Parque da Cerca, na Marinha Grande, acolheu no dia 28 de janeiro (terça-feira), pelas 10h00, os 
cerca de 2000 atletas que participaram no Corta-Mato Escolar Regional - Fase CLDE, para 
apuramento dos representantes do distrito no Campeonato Nacional da modalidade. 
 
A iniciativa foi organizada pela Coordenação Local de Desporto Escolar (CLDE) de Leiria / Ministério 
da Educação, com o apoio da Câmara Municipal da Marinha Grande, Agrupamentos de Escolas, 
Bombeiros Voluntários de Marinha Grande e Administração Regional de Saúde do Centro - Sub-
Região de Saúde de Leiria. 
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Apoios Financeiros 

 
- Apreciação das candidaturas da área Desportiva pela Comissão de Avaliação de Candidaturas 
- Durante os meses de janeiro e fevereiro foram atribuídos os seguintes apoios financeiros: 
Sociedade Instrução e Recreio 1º Maio - Taça Europeia de Clubes EHFWomen’s Challenge Cup 
2019/2020, no valor de 10.000,00€ 
- Preparação do anteprojeto do Regulamento Municipal de Apoio ao Desporto Federado RMADF 
 

 

Outros 

 

Preparação do Jogo de futebol das seleções Sub 19 entre Portugal e França que irá decorrer no 
Estádio Municipal da Marinha Grande no dia 25 de fevereiro de 2020. 

 

ÁREA DE PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO 

O Município apoia famílias no acesso à habitação, através do arrendamento apoiado, e gere, para o 
efeito, um parque habitacional composto por 257 fogos. Destes, 18 encontram-se vagos, na sua 
maioria por carecerem de obras. 
 
O Município mantém 3 apartamentos cedidos em regime de comodato à Associação Social, Cultural 
e Desportiva de Casal Galego, para funcionamento de Apoio Domiciliário e Centro de Dia, e tem uma 
habitação alocada ao Regime excecional de atribuição (art. 10º do Regulamento de atribuição, de 
gestão e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande), neste momento 
ocupada por pessoa vítima de violência doméstica. Estão ainda a ser preparados 4 apartamentos que 
se destinam a acolher estudantes cabo-verdianos, no âmbito de um Projeto de Erasmus profissional. 
 
Nos meses em análise foi operacionalizada 1 tomada de posse de habitação, por parte do MMG, 
deliberada em reunião de câmara, por incumprimentos graves do Regulamento de atribuição, de 
gestão e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, com a colaboração 
da PSP. 
 
Entre 10 de dezembro de 2019 e 19 de fevereiro de 2020 foram efetuados 36 pedidos de habitação 
social. 
 
A problemática das pessoas em situação de sem abrigo é também uma das preocupações do 
Município, pelo que celebrou-se, no passado dia 07 de janeiro de 2020, um protocolo de colaboração 
com a Associação Novo Olhar II, para a criação de uma Unidade de Alojamento Temporário, com 
capacidade para acolher o máximo de 6 pessoas em situação de sem abrigo, através da cedência de 
uma habitação para o efeito e apoio financeiro para o funcionamento da mesma.  
 
No dia 07 de janeiro de 2020, a Associação Novo Olhar II, celebrou com o MMG um protocolo de 
cedência de instalações para o funcionamento da Loja social da Marinha Grande. 
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AÇÃO SOCIAL 

 

Ao nível de ação social, as técnicas do Município realizam atendimento ao munícipe 2 manhãs por 
semana, fazendo encaminhamentos e articulação com os diversos serviços da comunidade, 
mediante a situação que se apresenta. 
 
No âmbito do atendimento direto ou do encaminhamento de situações, por entidades externas, são 
também efetuadas intervenções (atendimentos, reuniões, visitas domiciliárias, etc.) em parceria com 
outras entidades do concelho, designadamente Centro de Saúde, Segurança Social, GAP - Junta de 
Freguesia da Marinha Grande, SAAS - Sta. Casa da Misericórdia, Loja Social, Porta Azul, CPCJ, PSP, 
entre outras. 
 
Ainda em janeiro, a propósito da problemática relacionada com o acompanhamento junto das 
comunidades ciganas realizou-se uma reunião conjunta com várias entidades/serviços da 
comunidade e dois representantes do Alto Comissariado para as Migrações, de forma a delinear-se 
estratégias de intervenção junto das comunidades ciganas a residir no MMG 
 
 

RSI 
 

- Aprovação dos contratos de inserção e acompanhamento e avaliação da respetiva execução. 
-Priorização da intervenção de forma a rentabilizar os recursos existentes na comunidade com as 
necessidades das famílias beneficiárias. 
- 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 

 
No âmbito do protocolo do cooperação assinado pelo Município da Marinha Grande em 28 de junho 
de 2019, na criação da Rede Local de Prevenção da Violência ao Longo do Ciclo da Vida, o Município 
integra a Equipa de Coordenação da Rede e encontra-se a delinear a criação de um Gabinete de 
Apoio à Vítima, neste âmbito o Município tem participado em reuniões mensais e colaborado no 
cumprimento do Plano de Intervenção definido. 
 
A Rede Social tem promovido a divulgação de informações e ações dos parceiros, assim como outras 
informações de interesse social, junto de todos os parceiros, via e-mail institucional. 
 
No âmbito da atividade da Rede Social, está programada a realização das 1ªs Jornadas Sociais e da 
Saúde da Marinha Grande, que terão lugar no dia 26 de março de 2020, na Casa da Cultura da 
Marinha Grande, para a qual foi constituída uma equipa de trabalho composta por vários parceiros 
da Rede (Município, Segurança Social, Centro de Saúde, Junta de Freguesia da Marinha Grande, 
ADESER II, CAFAP, FERLEI, APD e Centro Social e Paroquial de Vieira de Leiria) que tem reunido 
mensalmente na preparação das Jornadas. 
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O Município da Marinha Grande encontra-se identificado como o interlocutor local na Rede Social 
para a Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo 2017-2023 
(ENIPSSA 2017-2023). 
  

 

Apoios Financeiros Área Social  
 

- Apreciação das candidaturas da área Social para o ano de 2020 pela Comissão de Avaliação de 
Candidaturas 
 
- Preparação do anteprojeto do Regulamento Municipal de Apoio às Instituições Sociais (RMAIS). 
 
Incentivo à Natalidade e Apoio à Família 

 
Ao abrigo do Regulamento de Apoio à Natalidade e à Família no concelho da Marinha Grande 
publicado através do Aviso nº 15515/2018 no diário da República de 26 de Outubro de 2018 foi 
efetuada a análise de 27 candidaturas relativas ao 4º trimestre de 2019, e um processo em audiência 
prévia e remetidos para decisão em reunião de Câmara. Deram entrada mais 5 novos processos para 
análise, relativas ao 1º Trimestre de 2020. 
 
 



SESSÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

 

72 

 

Divisão Jurídica e de Apoio 

ÁREA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 

Foram elaboradas 3 participações relativas a factos ilícitos que constituem contraordenação. 

Foram elaboradas 29 fichas de verificação mensal das operações urbanísticas em curso . 

Estão pendentes os seguintes processos de contraordenação: 

 

2017 3 

2018 11 

2019 6 

2020 5 

 

ÁREA DE METROLOGIA 

 

Foram elaboradas 15 verificações periódicas 

 

ÁREA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA DE OBRAS PÚBLICAS 

 

CONCURSOS PÚBLICOS 

CP 17/2017 Instalação de creche no Edifício da Ivima 

CP 02/2019 
Centro Escolar da Várzea- Requalificação e Ampliação da atual Escola 

Básica e Jardim de Infância da Várzea 

CP 11/2019 
Requalificação dos Blocos L/M de habitação Social e dos 36 Fogos - Casal 

de Malta- Marinha Grande 

CP 13/2019 
Rede de saneamento de águas residuais domésticas da Amieira e Charneca 

da Amieira – Fase 2 

CP 15/2019 
Rede de saneamento de águas residuais domésticas de Picassinos, 

Pedrulheira e Tojeira – Fase 2 

CP 21/2019 
Reabilitação no espaço público no bairro municipal social de casal de malta 

 

CP 24/2019 Conservação e reabilitação de pavimentos da rede viária municipal 

CP 32/2019 
Reparação e reforço da Estrutura da Cobertura da Ala SUL do Edifício da 

Ivima 

CP 33/2019 Requalificação da adutora picotes - São Pedro de Moel 
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CONSULTA PRÉVIA 

 

AJUSTE DIRETO 

 

 

 

CP 34/2019 Reabilitação de pavimentos da rede viária municipal 

CP 35/2019 
Promoção de acessibilidades pedonais - Rua Fernando Pessoa e Rua do 

Fundão 

CP 01/2020 Ciclovia entre a rua dos carreirinhos e o estádio municipal 

CP 06/2020  Alteração do traçado da Rua da Soprem 

CP 07/2020  Espaço exterior coberto e reparações na escola do pilado 

CP 10/2020  Instalação do balcão único de atendimento da Marinha Grande 

Cprévia 
10/2019 

Execução de Vedação – Bambi S.Pedro Moel 

ADS 
01/2020 

Reparação das Descargas Pluviais do Cineteatro Actor Álvaro 

AD 01/2020 
Alteração do SLAT na EN 242 junto ao Pingo Doce - Embra e sinalização 
luminosa automática do trânsito para passagem de peões na Av.ª John 

Beare 
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PROCESSOS DE CONTENCIOSO JUDICIAL PENDENTES 

ADMINISTRATIVO 

N.º Proc.º e 
Tribunal 

Autor e 
Contrainteressados 

Tipo de Proc.º 
Data da 
Citação 

Valor da 
Acão 

Pedido Estado Atual 

1365/09.4BELRA. 
TAF Leiria 

13645/16? 

Autor: Elisabete 
Maria Rosa 
Prudêncio. 

AAE 04/09/2009 30 000,01 Declaração de 
nulidade de ato 
administrativo 

Em 29-06-2015 sentença do TAF de anulação parcial 
do despacho. Em 03-05-2016 despacho de admissão 
do recurso do Município. Em 03-11-2016 sentença do 
TCASul que ordenou o prosseguimento dos autos na 
1ª instância. Por Despacho de 02.10.2017 os autos 
foram redistribuídos e conclusos às Sras. Juízes 
Adjuntas para prolação de novo Acórdão. Parte 
contrária veio requerer a aceleração processual em 
20.06.2018. Sentença de 10.10.2019. Confirmação da 
sentença reclamada- anulação parcial do despacho do 
Sr. Presidente da Câmara. Em 04.11.2019, Dr. Paulo 
Veiga Moura veio  reclamar o pagamento das custas 
de parte no valor de 1.453,50 Euros.  

1334/10.1 
BELRA. TAF Leiria 

Autor: Ministério 
Público. Contra-

interessado: Maria 
Marlene Roque 

Moiteiro (e Outros)                                 
Réu: Município 

AAE 20/09/2010 35 000,00 Declaração de 
invalidade de ato 

administrativo 

Em 29-06-2015 sentença do TAF de anulação parcial 
do despacho. Em 03-05-2016 despacho de admissão 
do recurso do Município. Em 03-11-2016 sentença do 
TCASul que ordenou o prosseguimento dos autos na 
1ª instância. Em 24.09.2012 foram apresentadas 
Alegações de Direito por parte da CMMG. Foi aberta 
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conclusão ao Mmo. Juiz novamente em 09.01.2019. 
Aguarda decisão final.  

1408/10.9 
BELRA. TAF Leiria 

Autor: Ministério 
Público. Contra- 

interessado: Caixa 
Económica 

Montepio Geral (e 
Outros)                            

Réu: Município 

AAE 19/10/2010 35 000,00 Declaração de 
invalidade de ato 

administrativo 

23-11-2010 contestação do Município. Em 12-11-
2012 despacho do TAF para esclarecimentos do autor. 
Em 05-04-2013 despacho do TAF para alegações. Em 
17-06-2013 apresentação de alegações do Município. 
Em 16.06.2013 foram apresentadas Alegações de 
Direito por parte da CMMG. Foi aberta conclusão ao 
Mmo. Juiz novamente em 09.01.2019. Aguarda 
decisão final. Sentença de 19/12/2019  

1509/10.3 
BELRA. TAF Leiria 

Autor. Ministério 
Público. Contra-

interessado: Caixa 
Económica 

Montepio Geral (e 
Outros).                             

Réu: Município  

AAE 25/10/2010 35 000,00 Declaração de 
invalidade de acto 

administrativo 

Em 29-11-2010 contestação do Município. Em 19-09-
2016 alegações do Novo Banco. Em 20.09.2016 foram 
apresentadas Alegações de Direito por parte da 
CMMG. Foi aberta conclusão ao Mmo. Juiz em 
08.01.2019. Aguarda decisão final 
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1581/10.6 
BELRA. TAF Leiria 

Autor: Ministério 
Público. Contra-

interessado: BES, 
S.A (e Outros)                             

Réu: Município 

AAE 11/03/2010 35 000,00 Declaração de 
invalidade de ato 

administrativo 

Em 29-11-2010 contestação do Município. Em 01-10-
2015 alegações escritas do Município. Em 14.11.2018 
contra-alegações do M. Público. Em 21.08.2018 foi 
proferida sentença que julgou a ação interposta 
contra a CMMG totalmente procedente, por provada, 
anulando por consequência as deliberações 
camarárias. Em 20.09.2018 foram apresentadas 
alegações de recurso da CMMG. Processo já subiu ao 
TCA Sul em 23.11.2018, aguardando prolação de 
acórdão.  

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)                           

Réu: Município 

AAE 11/08/2010 35 000,00 Declaração de 
invalidade de ato 

administrativo 

Em 09-12-2010 contestação do Município. Em 20-10-
2014 reclamação do M. Público p/ conferência. Em 01-
12-2014 sentença do TAF de improcedência da 
reclamação. Em 19-12-2014 recurso do M. Público. 
Em 09-07-2015 sentença do TCA Sul que anulou a 
decisão de 1ª instância que baixou ao TAF. O 
Município apresentou recurso de revista. Em 20-01-
2016 sentença do STA que admitiu a revista. Em 07-
06-2016 sentença do STA que deu provimento ao 
recurso e revogou a decisão do TCA Sul, baixando os 
autos a este tribunal. Em 07.06.2016 foi proferido 
Acórdão pelo STA que deu provimento ao recurso e 
revogou a decisão do TCA Sul. Os autos foram 
remetidos a este Tribunal e aguarda decisão.  
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66/11.8 BELRA. 
TAF Leiria 

13330/16 Trib. 
central Adm. Sul 

Autor: Ministério 
Público. Contra-

interessado: Alzira 
de Oliveira Pereia                                                  

Réu: Município 

AAE 14/01/2011 35 000,00 Declaração de 
invalidade de ato 

administrativo 

 Em 12-05-2011 despacho do TAF para alegações 
escritas. Em 26-05-2011 alegações do Município. Em 
20-03-2012 alegações da contrainteressada. Em 22-
01-2016 sentença do TAF que julgou improcedente a 
ação. Em 04-02-2016 recurso do M. Público p/ 
conferência com subida dos autos ao TCA Sul em 29-
04-2016. Notificação de 26.02.2016 do despacho da 
convolação de reclamação para a conferência em 
recurso. Aguarda prolação de Acórdão do TCA Sul.  

110/11.9BELRA. 
TAF Leiria 

Autor: Ministério 
Público. Contra-

interessado: 
Alfredo Carlos da 

Silva Gomes                                       
Réu: Município 

AAE 24/01/2011 35 000,00 Declaração de 
invalidade de ato 

administrativo 

Contestação do Município (falta). Em 16-02-2017 
alegações do M. Público. Em 23-02-2017 notificação 
do TAF p/ alegações do Município (falta).16/02.2017 
alegações dos contrainteressados. Em 06.04.2018 
novo req. enviado ao processo pela autora. Em 
17.03.2017 foram apresentadas Alegações de Direito 
por parte da CMMG. Foi aberta conclusão ao Mmo. 
Juiz novamente em 09.01.2019. Aguarda decisão final.  

401/11.9BELRA 
TAF Leiria 

Autor: Vieira dos 
Santos, Ld.ª 

Réu: Município. 

AAC 24/03/2011 30,000,02 Pedido de 
indemnização e 
reconhecimento 

de caminho 
público 

Em 10-05-2011 contestação do Município. Em 26-07-
2011 réplica da autora. Em 15-02-2016 despacho do 
TAF p/ audiência prévia a 23/5/2016 p/ tentativa de 
conciliação. Em 23/05/2016 despacho do TAF p/ 
correção da petição inicial da autora. Em 09-06-2016 
petição da autora, corrigida. Em 04.10.2018 CMMG 
veio indicar no processo os factos quanto aos quais as 
testemunhas irão ser inquiridas. Processo aguarda 
marcação de julgamento desde 10.01.2019.  
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1159/11.7 BELRA Autor: Virgínia 
Maria Pereira 

Dinis; Réu: 
Município da 

Marinha Grande (e 
Outros) 

AAC 27/09/2011 9 161,00 € Pedido de 
indemnização – 

responsabilidade 
civil 

Em 31-10-2011 contestação do Município. Em 19-11-
2011 despacho do TAF para autora apresentar nova 
PI. Em 29-11-2011 nova PI da autora. Em 01-03-2013 
despacho do TAF de admissão da intervenção 
principal provocada da Madeiras Afonso, Ld.ª. Em 26-
03-2015 despacho do TAF p/ req. probatórios. Em 26-
01-2016 despacho do TAF para audiência de 
conciliação a 27/4/2016. Em 27-04-2016 despacho 
saneador p/ produção de prova. Sentença de 
19.11.2018, absolvendo o Município. Em 19.11.2018 
foi proferida sentença que absolveu a CMMG de todos 
os pedidos contra ela formulados. Em 14.01.2019 
foram reclamadas custas de parte ao IGFEJ, as quais 
aguardam pagamento.  

1477/11.4 BELRA Autor: Paulo Jorge 
de Jesus Matos.            

Réu: Município da 
Marinha Grande 

AAC 20.12.2011 6 618,75 Pedido de 
indemnização - 

responsabilidade 
civil 

Em 30-01-2012 contestação do Município. Em 26-11-
2013 req. probatório do Município. Em 03-12-2014 
despacho para audiência de conciliação a 04/3/2015, 
que continuou a 24/4/2015. Em 26-09-2016 despacho 
do TAF de admissão de requerimentos. Perante 
acordo das partes, em 11-02-2016 despacho do TAF 
para prosseguimento da diligência a 08/6/2016. 
Sentença de 19.11.2018, absolvendo o Município. Em 
19.11.2018 foi proferida sentença que absolveu a 
CMMG de todos os pedidos contra ela formulados. Em 
14.01.2019 foram reclamadas custas de parte ao 
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Autor, as quais aguardam pagamento. 
  

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) 

AAC 02.02.2012 7,324,76 Pedido de 
indemnização - 

responsabilidade 
civil 

Em 29-02-2012 contestação do Município. Em 24-03-
2012 alegações do autor. Em 01-04-2014 despacho do 
TAF para conciliação a 25/9/2014. Em 10-04/2015 
recurso de apelação do autor. Em 20/04/2015 recurso 
de apelação do Município. Em 17-02-2015 sentença 
do TAF que julgou parcialmente procedente a ação. 
Em 10-09-2015 subida de recurso do autor. Em 23-04-
2015 contra-alegações da seguradora. Aguarda 
Acórdão do TCA Sul desde 17.09.2015.  

836/12.0 BELRA Autor: Sintap - 
Sindicato dos 

Trabalhadores da 
Administração 

Pública em 
representação da 

sua associada 
Umbelina da Silva 

Sobral                                     

AAC 09.07.2012 30,000,01 Declaração de 
invalidade de ato 

administrativo 

Em 27-08-2015 despacho do TAF a marcar audiência 
prévia p/ 13/10/2015. Em 26.10.2015 para conclusão 
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Réu:  Município da 
Marinha 

Grande/Câmara 
Municipal da 

Marinha Grande  

1069/12.0BELRA Autor: Sindicato 
Nacional dos 

Trabalhadores da 
Administração em 
representação da 

sua associada 
Isabel de Sousa 
Alves dos Reis                                       

Réu:  Município da 
Marinha Grande 

AAC 2.10.2012 5,000,01 Declaração de 
invalidade de ato 

administrativo Em 05-03-2013 despacho do TAF p/ alegações. Em 26-
04-2013 alegações do autor. Em 20-05-2013 
alegações do Município. Em 20.05.2013 foram 
apresentadas Alegações de Direito por parte da 
CMMG. Foi aberta conclusão ao Mmo. Juiz em 
08.01.2019. Aguarda decisão final. 
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1071/12.2BELRA Autor: Sindicato 
Nacional dos 

Trabalhadores da 
Administração em 
representação da 

sua associada 
Paula Cristina 

Madeira da Silva 
Serra                                       

Réu:  Município da 
Marinha Grande 

AAC 2.10.2012 5,000,01 Declaração de 
invalidade de ato 

administrativo 

Em 13-03-2013 despacho do TAF para alegações. Em 
26-04-2013 alegações do autor. Em 16-05-2013 
alegações do Município. Em 07-01-2015 sentença do 
TAF que julgou a ação improcedente.  Em 28-01-2015 
reclamação do autor p/ conferência. Em 06-02-2015 
resposta do Município à reclamação. Em 09-03-2015 
sentença do TAF que julgou improcedente a 
reclamação do autor. Em 20-04-2015 recurso ao 
autor. Em 08-06-2015 contra-alegações de recurso do 
Município. Em 01-07-2015 despacho do TAF de subida 
dos autos ao TCASul. Em 01.07.2015 remessa dos 
autos para o TCA Sul. Aguarda Acórdão.  

34/13.5 BELRA Autor: Cláudia 
Marisa de Oliveira 

Pego Barrela.              
Réu: Município da 
Marinha Grande 

AAE 25.01.2013 30,001,00 Declaração de 
invalidade de ato 

administrativo 

Em 21-02-2013 contestação do Município. Em 13-05-
2013 despacho do TAF p/ autor se pronunciar sobre 
exceção. Em 13-03-2017 despacho do TAF para 
apresentação de requerimentos probatórios. Em 
28.04.2017 foi elaborado Requerimento Probatório 
da CMMG. Aguarda marcação de julgamento desde 
14.09.2017.  

843/15.0BELRA Réu. Município da 
Marinha Grande                               

Autor: Pedro Nuno 
Jerónimo 
Gonçalves 

AAE 25.05.2015 30 000,01 Impugnação de 
ato 

administrativo 

Contestação do Município em 01.07.2015. Em 08-03-
2017 alegações do autor. Em 29.03.2017 foram 
apresentadas Alegações de Direito por parte da 
CMMG. Foi aberta conclusão ao Mmo. Juiz em 
13.09.2017. Aguarda decisão final.  
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449/16.7 BELRA Réu: Município da 
Marinha Grande                                 

Autor: José Manuel 
Carreira Filipe 

Acão 
Administrativa 

29.04.2016 30 000,01 Impugnação de 
ato 

Administrativo 

Em 27-05-2016 contestação do Município. Em 
21.12.2018 CMMG veio indicar no processo os factos 
quanto aos quais as testemunhas irão ser inquiridas. 
Processo aguarda marcação de julgamento desde 
08.01.2019.  

1470/16.0 BELRA Réu: Município da 
Marinha Grande                            
Autor: Gestoliva - 
Imobiliária, S.A. 

AD 13/12/2016 30 000,01 Para condenação 
à Prática do Ato 

Devido 

Em 27-02-2017 notificação de parecer do M.Público  
desfavorável à autora.  Em 06.04.2017 a autora 
apresentou réplica à resposta do M. Público.Em 
06.04.2017 a autora apresentou réplica à resposta do 
M. Público. Foi proferido Despacho em 15.05.2017 a 
dispensar a realização da Audiência Prévia. Aguarda, 
desde 22.09.2017, prolação do Despacho Saneador-
Sentença.  

1591/16.0 BELRA Réu: Câmara 
Municipal de 

Marinha Grande (e 
Outros)                        

Autor: Dragão 
Abrasivos, Lda.  

AD 29/12/2016 12 283,53 € Pedido de 
indemnização CCMG apresentou Contestação em 03.02.2017 e a 

Seguradoras Unidas, SA em 17.02.2017. Aguarda 
despacho para eventual Audiência Prévia desde 
08.10.2018. 

271/17.3 BELRA Réu: Câmara 
Municipal de 

Marinha Grande (e 
Outros)                    

Autor: Jacinto 
Manuel Laranjo 

AD 09/02/2017 90 846,00 € Pedido de 
indemnização - 

responsabilidade 
civil 

Despacho do TAF de 3.03.2018, para junção aos autos 
do documento que os autores protestaram juntar com 
a petição inicial. Em 02/10/2018, autores, enviaram ao 
processo vários requerimentos. Foi aberta conclusão 
ao juiz em 04.03.2019 para marcação da audiência 
prévia.  
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Pereira e Lídia 
Pedro Laranjo 

430/17.9BELRA Autor: Aquino 
Construções, S.A.                                             
Réu: Municipio da 
Marinha Grande 

AD 20/03/2017 17 675,16 € Pedido de 
pagamento de 
encargos com 

garantias 
bancárias e juros 

de mora 

Em 12.02.2018, despacho do TAF, informando que os 
autos aguardam redistribuição/ reatribuição. Aguarda 
despacho a marcar eventual Audiência Prévia desde 
19.09.2018. 

718/17.9 BELRA Réu: Município de 
Leiria (e Outros)                              

Autor: Ordem dos 
Engenheiros ( e 

outros)  

AD 28/04/2017 30.000,01€ impugnação de 
ato 

administrativo 
Aguarda despacho com marcação de Audiência Prévia 
desde 29.09.2017. 

1177/17.1 BELRA 
TAF 

Autor: Município                           
Rés: CGITI 

Portugal, SA e EDP-
Soluções 

Comerciais, SA 

Ação 
Administrativa 

- 

31/07/2017 5,101,89€ Reconhecimento 
de direito 

creditório - 
redução 

remuneratória 
em contrato 

Petição inicial entregue no Tribunal no dia 31.07.2017. 
Aguarda a prolação de Saneador-Sentença desde 
20.03.2018. 

1565/17.3 BELRA Autor: Habitâmega 
- Construções, S.A                                                

Réu: Câmara 

Ação 
Declarativa- 

13/11/2017 327.383,00€ impugnação de 
ato 

Administrativo 

Em 08-01-2018 contestação do Município (falta). 
Réplica e resposta ao pedido reconvencional da 
autora. Aguarda despacho com marcação de 
Audiência Prévia desde 03.10.2018.  
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Municipal da 
Marinha Grande  

1062/18.0BELRA Fração 
habitacional a 

vistoriar. 
Proprietário Joel 

André Silva 
Monteiro 

Ação 
Administrativa 

  
Pedido de 

obtenção de 
mandado judicial 

p/ entrada em 
domicílio 

Despacho do Tribunal de 19.09.2018, da citação ao 
requerido dando prazo para ele poder contestar. Dra 
Solange solicita pagamento de provisão para 
concretizar a citação pessoal ao réu. Em 18.02.2019 
foi ordenada a citação edital do Réu para vir contestar 
a petição da CMMG. Audiência Prévia dia 28.06.2019. 
Sentença e 02.09.2019, determinando a emissão de 
mandato judicial.  

Arrendatária: 
Maria Júlia 

Conceição Lisboa 

Cobrança de 
rendas em 

atraso 

  
Cobrança 

coerciva das 
rendas 

Na sequência da interpelação do n/ escritório, a 
arrendatária fez uma proposta de pagamento. Por e-
mail da CMMG de 19.02.2019, foi-nos pedido para 
responder a aceitar o acordo que passa pelo 
pagamento da quantia em dívida em 49 prestações de 
20,06€, que corresponde ao valor mensal da renda.   

Arrendatário: 
António José Jesus 

Bonita 

Cobrança de 
rendas em 

atraso 

  
Cobrança 

coerciva das 
rendas 

Na sequência da interpelação do n/ escritório, o 
arrendatário fez uma proposta de pagamento, a qual, 
por e-mail da CMMG de 19.02.2019, foi aceite pela 
Câmara e passa pelo pagamento da quantia em dívida, 
de 15.395,22€, em prestações iguais, mensais e 
sucessivas, no valor de 125,00€ cada, sendo 80,00€ 
para pagamento das rendas em atraso e 45,00€ a 
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título da renda mensal uma vez que continua a residir 
no imóvel.  

736/18.0BELRA Autor: Ministério 
Público. Contra-

interessado: 
Manuel Lemos do 

Nascimento                                               
Réu: Município da 
Marinha Grande  

Ação 
Administrativa 

04.07.2018 30.000,01€ Adoção de 
comportamentos 

Contestação enviada ao Município em 21/11/2018. 
Despacho do Tribunal de 23/10/2018, a solicitar 
esclarecimentos. Aguarda a prolação de Saneador-
Sentença desde 04.03.2019 

1261/19.7 
BELRA- Trib. 

Adm e Fiscal de 
Leiria 

Arrendatário: 
Paulo Alexandre 

Sousa 

Cobrança de 
rendas em 

atraso 

  
Cobrança 

coerciva das 
rendas 

Na sequência do n/ interpelação de 25.07.2018 a 
solicitar o pagamento das rendas em atraso, no 
montante de 1.283,33€, não foi, pelo arrendatário, 
apresentada qualquer resposta ou proposta de 
pagamento, pelo que, também por e-mail datado de 
19.02.2019, foi solicitado ao n/ escritório para avançar 
judicialmente. Irá, entretanto, ser apresentada a 
competente ação judicial. Pag. DUC em 18.10.2019, 
para enviar o requerimento executivo ao Tribunal 
Administrativo e Fiscal.  
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649/18.5 BELRA Autor: Vânia 
Alexandra da Silva 

Sousa                                             
Réu: Presidente da 
Câmara Municipal 

da Marinha 
Grande 

Ação 
Administrativa 

16.07.2018 22.974,68€ Pedido de 
indemnização - 

responsabilidade 
civil 

Réplica da autora em 2/11/2018. Em 18.02.2019 foi 
ordenada a citação edital do Réu para vir contestar a 
petição da CMMG. 

996/18.6BELRA Autor: Nuno José 
santos Monteiro (e 

outros)                         
Réu: Câmara 
Municipal  de 

Marinha Grande  

Ação 
Administrativa 

11.09.2018 2.762,80€ Pedido de 
indemnização - 

responsabilidade 
civil 

Em 12.10.2018, contestação do Município. Aguarda 
despacho a marcar eventual Audiência Prévia desde 
18.02.2019. Contestação de 28.11.2019, apresentada 
pela Interveniente Seguradoras Unidas, SA. 

58/19.9 BELRA Autor: Manuel 
Francisco Farto 

Denis                                         
Réu: Câmara 
Municipal de 

Marinha Grande  

Ação 
Administrativa 

22.01.2019 50.562,70€ Pedido de 
indemnização - 

responsabilidade 
civil 

Contestação da CMMG apresentada em 22.02.2019 
na qual foi pedida a intervenção principal provocada 
da seguradora da Câmara. Aguarda Réplica do Autor. 

691/19.9 BELRA Autor: Habitâmega 
- Construções, S.A                                                

Réu: Câmara 
Municipal da 

Marinha Grande  

Acão 
Administrativa 

06.06.2019 247.968,00€ Para condenação 
à Prática do Ato 

Devido 
 Contestação do Município apresentada em 
09/07/2019. 



SESSÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

 

87 

 

 
Arrendatário: 
Joaquim José 
Loureiro dos 

Santos  

Cobrança de 
rendas em 

atraso 

  
Cobrança 

coerciva das 
rendas 

Enviado aos n/ adv. em 10.10.2019, para cobrança 
coerciva das rendas. 

1150/19.5 BELRA Autora. 
Investeforma - 

Compra e Venda 
de Propriedades, 

S.A    Réu. 
Município da 

Marinha Grande  

Ação 
Administrativa 

2.10.2019 11.954,90€ Pedido de 
indemnização - 

responsabilidade 
civil 

Enviado aos n/ adv. em 15.10.2019. Contestação do 
Município em 06.11.2019. 

 
Arrendatária: Dora 

de Jesus da Silva 
Marques 

Cobrança de 
rendas em 

atraso 

  
Cobrança 

coerciva das 
rendas 

Enviado aos n/ adv. em 19.12.2019, para cobrança 
coerciva das rendas.  

 

 

 

 

CÍVEL 

N.º Proc. e 
Tribunal 

Autor Tipo de Processo 
Data da 
Citação 

Valor da 
Causa 

Pedido Estado Atual 
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1045/03.4 TMGR   
e proc. n.º 

2120/16.0T8PBL 

Autor: A. Filipe 
Aldeia Santos 

Réu: Município da 
Marinha Grande 

 
 355 342,00 Liquidação de 

execução da 
sentença 

Sentença de 03 de março de 2016. Condenou o réu 
ao pagamento de 1.625,36€. Indeferimento de 
embargos de executado (Município) por sentença 
de 24-10-2016. Aguarda fixação de prazo de 
execução da sentença condenatória. Processo 
aguarda a posição do Município quanto à entrega 
do espaço. CMMG está em negociações com os 
Exequentes para uma eventual compra do espaço 
em alternativa à sua entrega. Despacho do TAF de 
29.05.2019, determinando que o executado 
entregue o bem imóvel livre e devoluto. Relatório 
do perito Eng. Noé, no âmbito da execução da 
sentença.  

187/03.0 TBMGR 
- Tribunal Judicial 

da Marinha 
Grande, 1.º Juízo 
187/03.0 TBMGR-

C - Tribunal 
Judicial da 

Marinha Grande, 
1.º Juízo 

Réu:  Rothstein 
Vitrinen GbmH e 

M. Santos Martins - 
Representações, 

Ldª. Executado: M. 
Santos Martins - 
Representações, 

Ldª. 

Acção de 
processo 

ordinário Acção 
executiva 

03/04/2003 215 460,79 Condenação de 
substituição de 

vitrines e 
indemnização 
Prestação de 

facto - 
substituição de 

vitrines 

Sentença de 25-10-2007 absolveu Rothstein e 
condenou M. Santos Martins a substituir 18 vitrines.  
Acórdão da Relação Coimbra confirmou a sentença 
na íntegra. Opção pela prestação de facto por 
outrem em janeiro de 2012. Em 18-04-2012 
nomeado perito para avaliar o custo da prestação 
de facto. Em 06-08-2015 o Tribunal nomeou outro 
perito. Em 02-12-2015 a Agente de Execução 
aguardava ainda pelo relatório pericial O processo 
encontra-se a aguardar relatório pericial a elaborar 
pelo perito nomeado pelo Tribunal com vista à 
avaliação do custo da prestação de facto 
determinada no presente processo.  
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1174/06.2 
TBMGR-V 

Autor: Município                                            
Réu: Massa 

Insolvente da 
Marividros, 

Ldª.Marividros- 

Verificação 
ulterior de 

créditos (CIRE) 

13/10/2010 
 

Pedido de 
reconhecimento 

de crédito 

Sentença de 30-08-2007 que julgou verificado o 
crédito de 4,536,81. Pagamento de custas de 
160,50€ em 02-11-2010. Em 30-06-2011 foi 
requerido pelo STIV ao Tribunal, o rateio final e 
efetivação dos pagamentos devidos aos 
trabalhadores.  

354604/09.1YIPRT Devedora: Maria 
Inês Alves Silva 

Barbosa 

Injunção 29/10/2009 171,05 Rendas de 
habitação em 

atraso 

Aguarda prosseguimento da ação executiva. Ofício 
S/1445/2018. Aguardar informação da Câmara se 
pretendem avançar com a Execução atendendo ao 
valor diminuto (171,05).  

PROC. N.º 
944/09.4 TBMGR 

Expropriação. 
Expropriante: 

Câmara Municipal 
da Marinha 

Grande. 
Expropriado: Laura 
do Rosário Duarte 

Costa 

Expropriação 23/07/2009 
  

Em 27.02.2013, pagamento da taxa de justiça, pela 
apresentação aos autos da habilitação de herdeiros 
da expropriada 

1721/12.Tribunal 
judicial TBMGR 3º 

Juízo 

Autor: Artur 
Pereira de Oliveira 

e Outro                        
Réu: Município da 
Marinha Grande 

Acão de 
processo 
ordinário 

15.11.2012 30 001,00 
 

Em 28-07-2016, sentença condenatória do 
Município, reconhecendo os autores como 
proprietários dos prédios. Fixação de prazo para 
execução da permuta de terrenos. Recurso de 
apelação dos autores de 27-09-2016. Alegações de 
recurso de apelação do Município de 29-09-2016. 
Em 16-02-2017 o T.R. Coimbra anulou a sentença 
impugnada que devolveu à 1ª instância. Em 22-05-
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2017 nova sentença condenatória. Em 30-05-2017 
novo recurso de apelação dos autores que subiu ao 
TRCoimbra. Acórdão de 8.11.2018, admitiu a revista 
excepcional interposta pelos AA. Aguarda prolação 
de Acórdão pelo STJ. Processo está para conclusão 
do coletivo desde 11.12.2018. Acórdão de 
24.09.2019. Em 09.10.2019, recurso de revista, 
para o supremo Tribunal da Justiça, pelos 
recorrentes.  

Proc. n.º 158/16.7 
T8ACB 

Insolvente: António 
Ricardo Sotana 
Videira e outro.                         
Credor: Oryna 

TalabichuK e outro  

Reclamação de 
créditos - Custas 
de processo de 

contraordenação 

28.03.2016 
  

Em 28-07-2016 despacho inicial de exoneração de 
passivo restante e de encerramento do processo 
por insuficiência da massa insolvente. (processo 
concluído?).  

Proc. n.º 
239/17.0T8LRA e 

Proc. n.º 
2862/17.3 T8LRA 

Devedor: Civilvias - 
Construção e Vias, 

Lda e Outros                   
Credor: A. Brás 
Heleno, S.A e 

Outro(s) 

Processo 
especial de 

revitalização - 
reclamação de 

créditos do 
Município 

08.05.2017 
  

Relatório do Adm. Insolvência a reconhecer o 
crédito do Município de 14.618,06€. Sentença de 
18.10.2018, bens móveis que constituem a massa 
insolvente, deverá através do seu produto, 
proceder-se ao pagamento  dos créditos . Relatório 
do Adm. Insolvência (art.º 129.º do CIRE) a 
reconhecer o crédito do Município de 14.618,06€. 
Despacho de 04.09.2019, determinando a 
separação da massa insolvente das ações descritas 
no auto de arrolamento e apreensão de bens.  
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CRIMINAL 

Nº de Proc. 
Judicial 

Tribunal 

Data da 
Participação 

ou 
Notificação 

Arguido (Arg) 
Assistente (Assist) 

Objeto Estado Actual 

104/12.7GBMGR Serviços do Ministério 
Público - Marinha 

Grande 

 
Daniel Duarte 
Mira Pereira e 

Hélder Fernando 
Pereira Alves  

Furto ocorrido nos Estaleiros da 
CMMG no dia 14.07.2012 

 

12/13.4GAMGR Participação da GNR 
da Vieira  

25.01.2013 Desconhecidos Desaparecimento de bens da ex-
Damaso doados ao Município 

Acusação de 08.01.2015 

Proc. n.º 
238/11.5 JALRA 

DIAP- 2 secção 28.01.2015 Inquérito 
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885/12.8 TAMGR Serviços do Ministério 
Público - Marinha 

Grande  

 
Desconhecidos Furto de contadores de água na 

noite de  21 para 22.10.2012, na 
rua do Diu 

 

177/13.5TAMGR Serviços do Ministério 
Público - Marinha 

Grande  

14.05.2013 Desconhecidos Tentativa de furtos de contadores 
de água dias 10.03.2013 e 

05.03.2013, na Embra 

 

191/13.0TAMGR, Serviços do Ministério 
Público - Marinha 

Grande  

14.05.2013 Desconhecidos Furto de contadores de água na 
Pedrulheira 

 

195/13.3TAMGR Serviços do Ministério 
Público - Marinha 

Grande  

17.06.2013 Desconhecidos Furto de contadores de água na 
Pedrulheira 

 

559/13.2 TAMGR Serviços do Ministério 
Público - Marinha 

Grande  

11.10.2013 Desconhecidos Furto de contadores de água, na 
rua da Industria Metalúrgica 

Embra 

 

210/14.3TAMGR Serviços do Ministério 
Público - Marinha 

Grande  

18.02.2014 Desconhecidos Contador danificado na Rua Soc. 
Benf.Rec.1º Janeiro 

 

NPP:139443/201
4 

Serviços do Ministério 
Público - Marinha 

Grande  

02.04.2014 Desconhecidos Rua Álvaro Cunhal, 23 1º , Casal 
Galego, 

 

NPP:133180/201
4 

Serviços do Ministério 
Público - Marinha 

Grande  

31.03.2014 Desconhecidos Rua Hélder Luciano Roldão, n.º 8B 
Bloco A, 2 Esq 
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NPP:429454/201
4 

Serviços do Ministério 
Público - Marinha 

Grande  

7.10.2014 Desconhecidos Furto de contador de água na rua 
Pintores de vidros, 37, 1 Dtº 

 

NPP:529221/201
5 

Serviços do Ministério 
Público - Marinha 

Grande  

26.11.2015 
(comunicado 

pela PSP) 

Desconhecidos Furto de contador de água na rua 
Pintores de vidros, n.º26 entre os 

dias 20.11.2015 e 23.11.2015 

 

NPP:553053/201
5 

Serviços do Ministério 
Público - Marinha 

Grande  

07.01.2016 Desconhecidos Furto de contador na rua das 
Olaias, 6 R/C, Dtº. Marinha 

Grande 

 

NPP: 62905/2016 Serviços do Ministério 
Público - Marinha 

Grande  

22.03.2016 Desconhecidos Furto de contador de água na rua 
do Alto Douro, n.º18 , Trutas, no 

dia 09.02.2016 

 

NPP:63254/2016 Serviços do Ministério 
Público - Marinha 

Grande  

22.03.2016 Desconhecidos Furto de contador de água na rua 
do Algarve, n.º35, Trutas, no dia 

10.02.2016 

 

NPP:188996/201
6 

Serviços do Ministério 
Público - Marinha 

Grande  

07.06.2016 Desconhecidos Furto de contador de água na rua 
dos Rolhistas, n.º 42, Trutas, no 

dia 29.04.2016 

 

723/13.4 TAMGR Comarca de Leiria - 
Ministério Público 

Marinha Grande- DIAP  

23.04.2015 Inquérito falsificação de documentos 
 

378/15.1 T9MGR Serviços do Ministério 
Público - Marinha 

Grande  

29.06.2015 Participação Utilização fraudulenta do 
endereço eletrónico oficial do 

Presidente da Câmara 
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Serviços do Ministério 

Público - Marinha 
Grande 

09.09.2015 Participação Denúncia de factos suscetíveis de 
configurar a prática de eventuais 
condutas criminosas (maus tratos 

à idosa Maria Arlinda da Silva 
Martinho  

 

 
Serviços do Ministério 

Público - Marinha 
Grande  

16.11.2015 Participação Desrespeito ao embargo. Prédio 
sito na Avenida José Gregório n.º 

160, Marinha Grande 

 

442/14.4 TAMGR Comarca de Leiria - 
Ministério Público 

Marinha Grande- DIAP 
- 1ª secção  

4.02.2016 Inquérito Acusação do Ministério Público - 
crime de peculato - Dulce 

Manuela Paiva Bonita 

 

 
Serviços do Ministério 

Público - Marinha 
Grande  

23.03.2016 Participação Eventual negligência e falta de 
prestação de cuidados por parte 
do filho Carlos Manuel da Silva 

 

85/16.8 T9MGR Serviços do Ministério 
Público - Marinha 

Grande  

21,03.2016 Medidas de 
Polícia- Outras 

Furto Estaleiro da câmara 
Municipal da Marinha Grande- 

Vieira de Leiria 

 

457/16.8T9MGR Serviços do Ministério 
Público - Marinha 

Grande  

18/10/2016 Participação 
( Plimex) 

Operação Urbanística em 
execução no lote 6A da Rua da 

Alemanha- Zona Industrial 

 

NPP:32798/2017 Serviços do Ministério 
Público - Marinha 

Grande  

07/02/2017 Desconhecidos Furto de contador de água na rua 
do Corgo Sul, n. º56, Comeira,  no 

dia 21.01.2017 
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NPP:32542/2017 Serviços do Ministério 
Público - Marinha 

Grande  

07/02/2017 Desconhecidos Furto de contador de água na rua 
Catarina Eufémia, n.º39, no dia 

20.01.2017 

 

NPP:33052/2017 Serviços do Ministério 
Público - Marinha 

Grande  

07/02/2017 Desconhecidos Furto de contador de água na rua 
dos Carreirinhos, n.º53, no dia 

21.01.2017 

 

 
Serviços do Ministério 

Público - Marinha 
Grande  

22/03/2017 Participação 
( Estrela Moreira) 

Operação Urbanística em 
execução no n.º 27da Rua 

Augusto Torneira 

 

Proc. n.º 
421/15.4 PAMGR 

Serviços do Ministério 
Público - Marinha 

Grande  

20/11/2015 Inquérito Objetos retirados do prédio sito 
na rua Casal da Formiga 

propriedade de Cândido Cruz 

 

Proc. n.º 
424/15.4 PAMGR 

PSP Marinha Grande 13/08/2018 Participação Introdução no Centro de Recolha 
oficial de Animais. Abandono de 

animal de companhia 

 

759/17.6 JACBR. 
Nov. Proc 

90/16.4JBLSB. 
Autor: Ministério 
Público. Arguido: 

João Miguel 
Teixeira de 

Almeida e outro 

Polícia Judiciária - 
unidade nacional 

contra- terrorismo 

10/03/2018 Desconhecidos Explosão da ATM instalada no 
Posto de Turismo, Praia da Vieira 

Fase de Instrução requerida pelos 
Arguidos. Debate Instrutório agendado 
para o dia 12 de Março, pelas 14:30 horas. 
Em 21.06.2019 o processo enviado ao 
tribunal Judicial da Comarca de Coimbra - 
Juízo Central Criminal de Coimbra. 
despacho de 01.10.2019. Tribunal 
promoveu reunião para o dia 18/10/2019, 
para agendamento da realização da 
audiência de discussão e julgamento 
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722/19.2 T9MGR Serviços do Ministério 
Público - Marinha 

Grande  

11/04/2019 Inquérito Cavalo a Sucumbir Junto à FAE 
 

Denunciante: 
Município da 

Marinha Grande 
Denunciado: 

Vítor José 
Gonçalves Lopes 

Participação PSP 
 

Queixa-crime Danos na via pública (buracos 
executados pelo Denunciado) 

Queixa-crime apresentada pelo n/ adv. em 
13.01.2020 

 

 

CONTRAORDENACIONAL 

 

N.º Proc. Entidade Autuante 
Data da 

Notificação. 
Objeto do Processo 

Montante mínimo  
e máximo da coima 

Estado Atual 

Auto de notícia n.º 
15630/2018 NPA/GNR 

Leiria 

Guarda Nacional 
Republicana 

20.02.2019 Gestão de combustível, na 
Estada Atlântica 

1.600,00€ a  
120,000;00€ 

Defesa apresentada em 20-03-2019 à 
entidade fiscalizadora (GNR de Leiria - 
SEPNA) 

Auto de notícia n.º 
001607/19.8 EACBR 

ASAE-Autoridade de 
Segurança Alimentar e 

Económica 

11.09.2019 Espaço de Jogo e Recreio da 
Praia da Vieira 

Várias infrações Defesa apresentada e enviada dia 01.10.2019 
à ASAE 
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